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Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dengan pujian

yang banyak, baik, suci dan diberkahi. Mahasuci Engkau, kami

tidak bisa meliputi pujian padamu. Engkau adalah sebagalr*u

Engkau memuji dirimu, Mahaberkah dan Mahatinggi Engkau,

Pemilik Keagungan dan Kemuliaan.

Bagi-Mu segala puji yang kekal abadi, pujian png frdak bisa

dihitung oleh bilangan, dan fidak terpufus u'rtuk selaman5ra,

sebagaimana selayaknp Engkau dipuji, sebagaimarn Engkau

pantas dip{i, dan sebagaimana pujian itu menjadi hak bagi-Mu

atas kami, wahai Tuhan semesta alam.

Ya Allah, bagi-Mu segala puji, yang paling indah, paling

bagus, paling sempLrrna, paling baik, dan paling suci. Bagi-Mu

segala syutnrr seluruhnya, dan kepada-Mu dikembalikan segala

perkara.

Ya Allah, limpahkanlah karunia, keselamatan dan berkah

pada junjungan kami Muhammad setiap kali orang-omng yang

ber&ikir itu mengingafMu dan orang-orang yang lalai lupa dari

mengingat-Mu, dengan karu1ia, keselamatan dan keberkahan yang

1
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kekal selama langit dan bumi masih berdiri, serta yang Engkau
kehendaki sesudah itu.

Semoga kamnia dan keselamatan juga terlimpah pada
keluarga beliau, para sahabat dan para pengikut beliau yang
berjalan di atas petunjuk beliau, mengikuti sunnah beliau, dan
meneladani beliau dalam hal ibadah dan penghambaan kepada
Allah &.

Inilah urtab Al umm karya Imam Muhammad bin Idris Asy-
Syafi'i- Kami mempersembahkannya untr,rk para pengkaji Hadits
dan Fiqih dalam bentuk yang sudah diteliti redaksinya, dijelaskan
stafus hadits-haditsnya, dan diakurasikan materinya agar mereka
bisa menimba dari sumbemya yang jemih dan berlimpah.

Sebelum kami berbicara tentang kitab Al umm, upaya kami
unhrk menghadirkannya dalam kemasan baru, serta perhatian
yang besar semaksimal kemampuan, kami ingin memaparkan
sekilas tentang kehidupan Imam AsySyafi'i.

Kami mencukupkan diri dengan garisgaris besar kehidupan
beliau karena penjelasan tentang biografinya secara lengkap
membutuhkan bedilidjilid buku seperti yang telah dilakukan oleh
banyak ulama.l

1 Di antara ulama yang menulis biografi Imam Asy-Syaf i secara lengkap
adalah:

1- Adab AsySafi'i um Manaqibuhu ka4ia AMurrahman bin Abu Hatim Ar-
Razi;

2- Iuknaqib Asysjafi'lkarya Abu Bakar Ahmad bin Husain Al Baihaqi (3g4-
358 H.);

3- Iuknaqib Al Imarn As5r$af ikarya Fakhruddin Ar-Razi (606 H.);
4- Mamqib Al Imam Asysjafiil<arya Imaduddin Abu Fida' Ismail bin umar

bin Katsir Ad-Dimaqai Asy-Syafi'i; dan

2
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Berikut ini kami sampaikan beberapa poin penting yang

dikutip dari perrryataan Imam AsySyaf i sendiri sebatas yang

dapat kami ternukan dengan mudah.

Imam Aslrsyafi'i narna lengkapnya adalah Abu

AMullah Muhammad bin ldris bin Abbas bin utsman bin syafi' bin

Sa'ib bin Ubaid bin AMu Yazid bin Hasyim bin Muththalib bin

AMu Manaf bin Qtshai. 2

Silsilahn1a bertemu dengan Rasulullah S pada AMu

Manaf-

Imam AqrSSnf i berkata, "Saya lahir di Ghazza' pada tahun

150 H., lalu saya di bawa ke Makkah pada usia 2 tahun."3

"Ayahlnr bemsal dari Tubalah (sebuah tempat di Yaman),

dan ia hijmh ke Madinah. Namun di sana terjadi peristiwa yang

tidak disukainya sehingga ia hijrah ke Asqalan dan menetap di

sana. Di sanalah aku lahir, kemudian ayahku wafat. Kemudian

pamanlru datang dari Makkah ke Asqalan dan membawaku ke

Makkah saat aku benrsia dua tahun."4

Ibnu Abi Hatim mengutip pemyataan AsySSraf i demihan,

'SalE lahir di Asqqlan, dan ketika saya benrsia dua tahun ibuku

mmrbaunlar ke Makkah. "5

5. Tawati At-Ta'sis li l,kali Mulnmmd bin ldris lGrya Ahmad bin Ali bin

HalrAlAsglani.
2 L:h TawafrAt-Ta 's6, hal. 34.
3 lffi-,hal.50.
4 lbid-,hal.5G51.
5 L:h. Mab A5y$nti'i,hEll.22-23. Kalirnat AqrSpfi'i selanjurtnya adahh,

'Sap gemar mdalarkan dua hal, yaitu menranah dan belajar. Sap sangat pandai

menrarnh hirEga bidikanlar tepat seh:ruhryra, namun sap ban3Ek diam dalam

masalah ilmu-' Kernudian saya (grang berkata adalah Amru bin Sawr,vad) berkata

3
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Riwayat-riwayat ini tidak bertentangan karena Asqalan
merupakan kota induk yang sudah ada sejak lama, sedangkan
letaknya berdekatan dengan Ghazza. Asqalan adalah kotanya
sehingga ketika Imam Asy-syafi'i menyebut Ghazza maka yang ia
maksud adalah desanya, dan ketika ia menyebut Asqaran maka
yang dimaksud adalah kotanya.

hnu Hajar berkata, "Titik temu semua pendapat ifu adalah
Imam Asy-Syafi'i lahir di Ghazza, Asqalan, dan ketika ia menginjak
usia dua tahun ia dibawa oleh ibunya bersama pamannya ke
Makkah."5

Pendidikan

Imam Asy-Syaf i berkata, "Saya adalah anak yatim yang
hidup di bawah asuhan ibuku, sedangkan ibuku bukan seorang
yang kaya. Guruku menaruh simpatik kepada ibuku sehingga aku
bisa tinggal bersamanya saat ia berada di Makkah. Sesudah saya
berhasil menghapal AI Qur'an, saya mulai datang ke masjid unfuk
menghadiri majelis para ulama, menghapal Hadits atau masalah
ilmu. Rumah kami di jalan Khaif. Dahulu salra membuat catatan
pada tulang. Jika fulang-fulang sudah menumpuk, maka saSa

memasukkannya ke dalam ember besar-7

kepadanya, "Demi Allah, engkau lebih berbakat dalam hal ilmu daripada dalam
memanah."

5 l-ih. Tawali At-Ta 'srs, hal. 52.
7 65. Adab AqTS5nfii(tat. 241 dan Tawali At-Ta.srs(tnl. 54).
Dalam htab Adab Aslrs5,afii ia berkata, "saya memperajari ilmu ini dengan

sangat ringan, dan saya pun bermajelis dengan para ulama dan menghafal ilrnu-
ilmu mereka. Setelah itu sayra berkeinginan untuk membukukannya- Kami memiliki
sebuah rumah di dekat jalan Khaif, saya pun mengambil tulang dan pelepah

4
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Saya pemah berada di antara para penulis. Saya

mendengar guru mendiktekan sahr kalimat kepada seorang murid,

lalu aku menghapalnya.

Saya keluar dari Makkah dan tinggal di suku Hudzail untuk

belajar bahasa mereka. Mereka adalah suku yang paling fasih

bahasanya di antara semua orang Arab."8

Demikianlah awal mula Imam Asy-Syafi'i belaiar sesudah

menghapal Al Qur'an. Ia mempelajari syair, sejarah Arab dan

sastra.

Akan tetapi, Allah $ mengarahkannya kepada orientasi

yang lain karena Allah ingin mendudukkannya pada tempat yang

telah Allah sediakan baginya dalam berkhidmat kepada Al Qur'an

dan Sunnah. Ia pun beralih untuk mempelaja{ Fiqih dan Hadits

karena banyak sebab.

Imam AsySyaf i lantas pergi menjumpai dua ulama besar'

Yang pertama adalah ulama di bidang Fiqih, yaitu Muslim bin

Khalid Az-7arii,9 mufti Makkah- Dialah yang mengatakan, "Aku

kurrr6 untuk membuat catatan hingga rumah kami dipenuhi dengan kantong:

kantong b€sar."
8 hlr. TawliAt-Ta 'srs(hal.55)-

9 Dia adalah Muslim bin Khalid Al Mallrarmi atau yang dikenal dengan

nama Az-Zanji (negro) karena hrlitrya lang sangat hitam. Ia meriwaptkan dari

Ar-7)rhri, hnu Juraij, Hislpm bin uru,ah dan sekelompok p€riun!,at lainnya; dan

ia menjadi sumber riurapt bagi Aqrqrafi'i, Abu Nu'aim, Abdullah bin wahb dan

ban!,ak trlarna lainnSa.

Ia dinilai aiqah deh hnu lvla'in dan selainrryra. Narnr.nr Al Bukhari, Abu

Zur'ah dan Abu Hatim merrgatakan bahwa riwayatnya munlar. "Sedangkan lbnu

Hibban berkata, 'Ia adalah sahh seorang di antara ftqaha Hijaz. DarinFlah Aqr

Syafi'i betajar Fqih dan menjadi pengihrtnya sebelum ia bertemu dengan Malik bin

Anas. Mtslirn bin Khalid acap kali keliru-"

5
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menghadiri majelisnya Malik bin Anas di masa hidup sejurnlah
tabiin."lo Sedangkan yang kedua adalah Ibnu Uyainah. 11

Darinyalah Imam Asy-syafi'i belajar Hadits sebagaimana yang
dikatakan oleh Imam Asy-syafi'i sendiri, "Saya menulis Hadits dari
Ibnu Uyainah dalam jumlah yang tidak terhitung, masya Allah.'Lz

Ibnu Hajar menjelaskan bahwa Imam AsgSyafi,i tidak
belajar dari mereka saja, melainkan ia juga sangat anfusias untuk
mempelajari ilmunya Ibnu Juraij yang merupakan pemuncak Ilmu

Ia wafat pada tahun 178 H- pendapat lain mengatakan tahun 1g0 H.
Haditsnya diriwayatkan oleh Asy-syaf i, Ahmad, Abu Daud, dan hnu Majah (Lih.
At-Tadzkirah, 3/L652, no. 6596).

10 l-jh. TawaliAt-Ta 'srb(hal.55).
11 Dia adalah Sufun bin uyainah bin Abu Imran Al Hilali, salah seorcmg

imam Islam, tinggal di Makkah. Ia meriwaptkan dari Amr bin Dinar, Az-Zuhri,
ziyad bin Ilaqah, zadbin Aslam, Muhammad bin Munkadir, Abu Ishaq As-Subai'i,
Abu Zubair, dan banyak periwayat lainnp. Ia menjadi sumber riwapt basi A.v-
Syaf i, Ahmad, A'masy, Syu'bah, Ibnu Juraij dan Mis'ar. Mereka semua juga
termasuk syaikhnya AsySyaf i. Ulama lain yang mengambil riwapt dari fut/an
bin uyainah adalah hnu Mubarak, Hammad bin Zaid, Muawiph Adh-Dharir, Abu
Ishaq AI Fazari- Mereka semua ini adalah para ulama seangkatan Asyr.syrafi'i, dan
mereka wafat lebih dahulu. selain mereka adalah Ibnu Al Madini, Ibnu Ma'in, hnu
Rahawaih, Al Fallas, Abu Kuraib, dan para ulama lain.

Ibnu Al Madini berkata, "Di antara para sahabat Azztrhn tidak ada y,ang
lebih akurat riwayatnyra daripada hnu Uyainah_" Al Ijli berkata, ..Dia 

adalah
periwalnt lnng tepercaya dan valid dalam mencatat hadits." Rabi, berkata: Aku
mendengar Asy-Syafi'i berkata, "seandainln bukan karena Malik dan suflnn,
hilanglah ilmu Hijaz-"

Ia wafat pada tahun 198 H. Ia menjadi sumber riwalnt bagi enam
penghimpun kitab sunnah, Asy-Syafi'i dan Ahmad. (bh. At-Tadzkirah, l/616-
677, no. 2412).

12 l-ih. Taunli At-Ta'ss(hal. 5g).
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Fiqih di Makkah- Ia lantas mengambil ilmunya Ibnu Juraij dari para

sahabakrya. 13

Selain itu, ia juga belajar kepada Atha bin Abu Rabah- Kitab

Al Ummdipenuhi dengan ilmu mereka ini.

Sesudah menuntaskan belajamya di Makkah, Imam Asy-

Syafi'i mendatangi ulama lain yang tidak kurang mumptninya dari

kedua imam tersebut dari segi Hadits dan Fiqih, yaitu Imam Malik

bin Anas. Ia menjumpai Malik di Madinah pada usia 13 tahun.

Tetapi ia mendedikasikan pertemuan ini unfuk menghapal kitab .4/

Muumththa '. Ia berkata, "Saya menghapal Al Qur'an pada usia 7

tahun, dan hapal l<fiab Al Muwmththa 'pada usia 10 tahun."14

lmam Asy-Syafi'i berkata, "Saya menjumpai Malik setelah

saya menghapal l<fiab Al Muwaththa 'di luar kepals-"15 Siapa pun

yang membaca kitab Al umm pash mendapati bahwa kitab

tersebut mencakup banyak sekali hadits dan a/sar kitab Al
Muwaththa ', serta menempati porsi yang besar dalam literahrmya,

baik di bidang Hadits atau Fiqih."

Imam Malik dengan firasabrya dapat melihat potensi lnng

kelak akan memberi Imam AsySyafi'i kedudukan yang besar

dalam bidang ilmu. Karena itu Imam Malik memotirrasinya unhrk

bertakura kepada Allah dan menyampaikan kabar gembim tentang

kedudukan tersebut. Imam Malik berkata kepadanya,

"Wahai Muhammad, bertakwalah kepada Allah, nanti kamu akan

mernrai hasilnya." Imam AsyS5raf i lantas berkata kepadanya,

13 Uh. Taqmli At-Ta'sis,hal. 72
t4 hid., hal.45.
rs Lih. Adab AsyS-tnfi'i hal. 27
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"Ya, dan semoga mendapat karamah."16 Sesudah mengagumi
bacaan Imam Asy-Syafi'i di hadapannya, Imam Malik berkata,
"Wahai saudaraku, kajilah Fiqih, kamu pasti akan unggul.,'17

ndak diragukan bahwa perkataan dari seorang imam besar
kepada seorang pemuda seperti Imam Asy-syaf i ini memiliki
pengaruh yang sangat besar terhadap dunia keilmuannya.

Sebenamya, para imam yang merupakan gurugurunya
Asy-syafi'i sudah memotivasi imam Asysyaf i unfuk mendalami
ilmu dan tidak sibuk dengan umsan lain, meskipun umsan lain ifu
berupa pekerjaan yang akan memberi Asy-syafi'i banyak harta dan
mengangkat status sosialnya.

Imam Syafi'i berkata, "Ada seorang penguasa yaman yang
datang ke Makkah, lalu sebagian orang euraisy berticara
kepadanya agar saya menjadi pejabatrya. saat ifu ibuku tidak
memiliki sesuahr unfuk kugunakan berdandan di hadapannya.
Karena itu ia menyewa sebuah rumah sehingga aku bisa
menunjukkan kemapanan di hadapannya. Ketika kami tiba di
Makkah, saya bekerja unfuknya, dan ia pun memuji pekerjaanku
sehingga ia menambahkan gaji unfukku. Ketika oremg-orang
berdatangan pada bulan Rajab -maksudnya ke Makkah- mereka
memujiku sehingga namaku melambung tinggi. Kemudian saya
menjumpai hrahim bin Abu Yahya, tetapi ia jush.r memarahiku
lantaran saya mengambil pekerjaan. Kemudian aku berjumpa
dengan hnu Uyainah, dan ia ptrn menyambutku dengan lapang
dada dan berkata, "Saya telah mendengar kabar baik yang

16 [ih. Taonti At-Ta srs, hal. 55-56.
t7 lbid., hal. sg.
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tersebar tentang dirimu, namun engkau belum menunaikan semua

hak Allah padamu. Karena itu, jangan kembali lagi untuk bekerja!"

lmam Asy-Syafi'i, "Nasihat Ibnu uyainah lebih bermanfaat

bagiks."18

Kedua guru Imam AsySyafi'i, yaitu hrahim bin Abu Yahya

dan hnu Uyainah, sangat menekankan agar Imam AsySyafi'i

tidak sibuk dengan selain bidang yang mereka harapkan, yaifu

ilmu.

Pemyataan Asy-Syaf i di atas menunjuk bahwa ia pergi ke

Yaman, tetapi kemudian ia kembali ke Makkah seperti yang kita

lihat. Kemudian ia pergi ke Baghdad dan lrak. Inilah yang menjadi

penyebab ia mengenal fiqih ulama Irak sehingga ia

menggabungkan dengan fiqih ulama Makkah dan Madinah yang

telah ia kuasai. Asy-Syaf i tinggal di Yaman hanya selama safu

bulan seperti yang ia katakan sendiri-

Imam As5rSyaf i berkata, "Akhimya aku diajak ke Irak'

Saat itu Muhammad bin Hasan memiliki kedudukan yang baik di

hadapan khalifah sehingga aku sering mengunjunginya. Saya

katakan, dia lebih memberiku manfaat dalam bidang fiqih. karena

ifu saya menjadi pengikukrya, mencatat riwayahrya, dan mengenali

pendapat-pendapat mereka. Jika ia telah berdiri dari majelisnya,

maka saya pun mengajak dislnrsi para sahabahya. Ia lantas

berkata, "saya dengar kamu sering berdebat. Silakan debat aku

dalam masalah saksi dan sumpah." Sa5a menolak tetapi ia tetap

memaksalu sehingga aku pqn berdiskusi dengannya- Hasil diskrsi

I

18 Lih. Tawali At-Ta'sis,hal- 727
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kami disampaikan kepada fu-Rasyid sehingga ia kagum
dengannya dan menjalin hubungan yang baik denganku.,,19

Imam AsySyafi'i berkata, "Kami rnenjumpai Harun di
Raqqah. Kami lantas dibawa masuk menemuinya, Ialu kami diantar
keluar dari hadapannya, dan saat ifu aku hanya diberi lima puluh
dinar. Saya lantas menginfakkannya untuk kitab-kitab Muhammad
bin Hasan."2o

Demikianlah Imam Asysyafi'i menggabungkan antara fiqih
ulama Makkah, Madinah dan lrak, serta hadits mereka, di samping
fiqih ulama Mesir yang telah ia kuasai saat ia berkunjung ke sana.

Abu Walid bin Abu Jarud berkata, ,.Kami 
bersama para

sahabat kami dari kalangan ulama Makkah menuturkan bahwa
Asy-Syafi'i mengambil riwayat kitab-kitab Ibnu Juraij dari empat
ulama, yaihr Muslim bin Khalid, said bin Salim-keduanya adalah
seorang faqih, serta dari Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Abu
Rawwad -orang yang paling tahu tentang Ibnu Juraij, dan dari
Abdullah bin Harits Al Makhzumi-periwayat yang akurat.,'

Pemuncak ilmu Fiqih di Madinah adalah Imam Malik bin
Anas sehingga Asy-syafi'i pun pergi ke Madinah untuk menjadi
pengikut"rya dan belajar darinlra. Sedangkan pemuncak ilmu Fiqih
di Irak adalah Abu Hanifah. Karena ihr Imam Asysyafi,i belajar
dari sahabatnya, yaifu Muhammad bin Hasan, dengan membaca
kitab-kitab seangkutan unta banyaknya. ndak ada satu kitab pun
yang tidak ia simak di hadapan Muhammad bin Hasan. Dengan
demikian, ia telah menghimpun ulama ahli nalar dan ulama ahli

re lbid.
20 tbid.,hal. 12g.
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Hadits. Kemudian ia mengolahnya hingga berhasil mendirikan

fondasi dan kaidah, serta dapat menundukkan pihak-pihak yang

sepakat dan yang bertentangan. Namanya pun kian masyhur

hingga ia mencapai derajat seperti yang telah ia capai itu."21

Asy-Syafi'i tiba di Baghdad pada tahun 95 H. dan menetap

di sana selama dua tahun. Kemudian ia pergi ke Makkah dan tiba

di sana pada tahtrn 98 H. Setelah menetap selama delapan bulan,

ia pun pergi ke Metr."22

Sebelum kami membahas hilrahnya Asy-Syaf i ke Mesir,

kami katakan bahwa menurut pendapat yang paling kuat ia tinggal

di Baghdad lebih dari itu. Di sanalah ia membangtrn fikihnya yang

dikenal dengan istilah qaul qadim (pendapat lama). Ia juga

mengarang kitab-kitab yang mendahului kitab-kitab yang ia karang

di Mesir. Ia datang ke Baghdad pada tahun 195 H. untuk kedua

kalinya dan sesudah wafaforya Muhammad bin Hasan *ES.

Syaikh Muhammad Abu Zahrah menyebutkan bahwa

kedatangan yang pertama Imam AsySyafi'i ke Baghdad tahun

184 H., yaitu pada usia 34 tahun. a Tampaknya ia mengutip

pendapat ini dari Al Baihaqi. zc

Karya-Karya lmam Aslrsyafi'i di Baghdad

Buah dari keberadaan Imam AsySyafi'i di Baghdad bukan

hanya mengenal ilmu mereka, melainkan hal ifu memotivasinya

21 Uh. TavnliAt-Ta ib, hal.72-73.
2 lbid.,hal. 133.
23 Ljh. Asys5mfi'i,Ibl. 23-
24 Lih. Manaqib AsySSaf i,l/14l.

1'1.



Al llrun

unfuk mengarang karya-karya ilmiah yang membenfuk fikihnya

terlebih dahulu sebelum ia pergi ke Mesir, atau yang disebut

dengan qaul qadim.

Imam Asy-Syafi'i berkata, "Para ahli Hadits mendesakku

untuk mengkritik kitab Abu Hanifah, lalu saya katakan, 'Saya tidak

mengetahui pendapat mereka sebelum mengkaji kitab-kitab

mereka'. Saya pun memerintahkan unfuk menulis kitab-kitab

Muhammad bin Hasan. Saya lantas mengkajinya selama setahun

hingga aku hapal, kemudian saya pun menulis kitab di Baghdad

dengan judul Al Hufiah.zs

Imam AsySyafi'i berkata, "Saya menghabiskan uang

sebanyak enam puluh dinar untuk menyalin kitab-kitab

Muhammad bin Hasan. Setelah ifu saya merenunginya dan

meletakkan satu hadits di samping setiap masalah-maksudnya

sebagai bantahan terhadapnVa."26

Al Baihaqi berkata, "Kitab yang dihrlis AsySyafi'i di
Baghdad disebarkan oleh Az-7a'farani. "

AI Baihaqi juga berkata, "la juga memiliki kitab-kitab lain

dalam ma&hab lama, dan kitab-kitab ini disebarkan oleh Husain

bin Ali Al Kambisi."27

Sebagaimana Al Baihaqi menyebutkan sebagian dari kitab-

kitab ini yang diriwayatkan oleh Az-7a,'Iararri.28 tampaknya, kitab-

kitab tersebut sudah tercakup ke dalam kitab Al Hujjah,

25 Lih. TarmtiAt-Ta 'srs, hal. 147.
26 lbid.
27 l:h. Manaqib AsyS5n{i?kaqn Al Baihaqi, 1/256.
28 tbid. {t/zss).
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sebagaimana kitab Al Ummjuga sudah mencalnrp kitab-kitab yang

sama.

Juga sebagaimana lmam Asy-Syafi'i mengarang kitab ,4r-

Risatah lnng sama dan dinamai Al Imqi5yah.2e Kitab inilah yang

dihrlisnya untuk Abdurrahman bin Mahdi sebagaimana yang

dipahami dari pemyataan Al Baihaqi,so dan sebagaimana menunrt

informasi yang masyhur.

Perpindahan Imam Asy-Syafi'i ke Mesir

Perpindahan Imam Asy-Syafi'i ke Mesir terjadi pada sekitar

tahun 199 H.31

Ia pergi ke Mesir hanya unhfi ilmu juga, dan untuk

mengarahkan ilmu kepada yang benar sebagaimana ia

berpendapat dan berijtihad dengan nash-nash Kitab dan Sunnah

yang ia kuasai serta berbagai perangkat ijtihad lainnya.

Ia belum tahu dengan gelombang keilmtran png teriadi di

bumi Kinanah itu.

Rabi' berkata, "Saya mendampingi AsfSyafi'i sebelum ia

berangkat ke Mesir."

Rabi' juga berkata, "la bertanyra kepadaku tentang

penduduk Mesir, lalu aku menjawab bahwa mereka tertagi

menjadi dua kelompok. Satu kelompok condong kepada madzhab

29 Lih. TauraliAt-Ta 'srs, hal. 150-
30 [ih. Manaqib AsySgliTkarrra Al Baihaqi, L/23O.
31 Azz^'hrari berkata, "Yaih.r tahun 198 H." l:h. Taunli At-Ta'sis, l:nl-

59.
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Malik, dan safu kelompok condong serta pembela madzhab Abu
Hanifah."

Imam Asy-Syafi'i berkata, "Saya berharap bisa pergi ke
Mesir, lalu saya membawakan kepada mereka sesuafu yang

membuat mereka melupakan kedua madzhab tersebut-
maksudnya dalam hal-hal yang di dalamnya terjadi perbedaan di
antara berbagai pendapat ini."

Rabi' berkata, "Demi Allah, Imam Asy-Syafi'i telah
melakukan hal itu ketika ia masuk Mesir."32

Karya-Karya lmam Asy-Syafi'i di Mesir

Selama di Mesir, Imam Asy-Syafi'i mengarang kitab-kitab
yang merepresentasikan hasil akhir dari ilmu dan ijtihadnya, dan
buahnya adalah kltab Al Umm yang sedang kami garap untuk
kami terbitkan dalam kemasan baru yang kami harapkan
mendekati sempurra berkat karunia Allah, meskipun segala
kesempumaan adalah milik Allah $ semata.

Harmalah berkata, "Asy-Syafi'i datang kepada kami pada
tahun 199 H., dan ia wafat pada tahun 104 H., di Mesir."33

Demikianlah, AsySyafi'i menetap di Mesir selama sekitar
lima tahun hingga ia wafat pada tahun 204 H. pada usia
mendekati 54 tahun. Ifu mempakan usia yang pendek bagi
seseorang unfuk melahirkan banyak buku dan menyebarkan ilmu.

32 Uh. Manaqib AsySyafi?karya AI Baihaqi, L/258.
33 lbid.,7/237.
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Akan tetapi, Asy-Syafi'i ifu seperti yang dikatakan sebagian

ulama ketika ia ditanya, "Bagaimana caranya AsySyafi'i menulis

kitab.kitab ini sedangkan usian5n pendek?" Ia menjawab, "Allah

menguatkan akalnya lantaran umumla yang pendek."34

Asy-Syafi'i menghimpun sifat-sifat baik berupa kesanfunan,

tawadhu dan kefasihan serta sifat-sifat lain yang membuatnya

pantas menjadi imam dan pelopor dalam pembaharuan agarna

Islam pada abad ke-2 Hiiriyah.

Aspek-aspek ini dijelaskan secara singkat oleh Daud bin Ali

Al Ashfahani. Ia mengatakan, "Dalam diri Asy-Syafi'i terhimpun

berbagai keutamaan yang tidak terhimpun pada orang lain- Di

antaranya adalah,

Kemuliaan nasab dan status sosialnya- Ia termasuk

kerabat Nabi $.
Agamanya yang benar dan akidahnya yang selamat dari

hawa nafsu dan bid'ah.

Dermawan.

Pengetahuannya tentang hadie yarry shahih dan cacat,

serta hadits yang berkedudukan sebagai nasikh darr

mansukh.

Hafal Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah $, memahami

sirah Nabi S serta sirah para khalifah beliau.

Kemampuannya unhrk memaparkan kesalahan berbagai

pihak yang bertentangan dengannya serta mengarang

berbagai kitab.

Ia disepakati oleh para sahabat seperti Abu AMullah

Ahmad dalam hal zuhur, ilmu, dan konsistensinya

s+ Lih. Manaqib Asy-SlnfiTkarya Al Baihaqi, 1/259-
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terhadap Sunnah. Juga seperti Sulaiman bin Daud Al
Hasyimi, Al Humaidi, Al Karabisi, Abu Tsaur, Az-
7a'farani, AI Buwaithi, Abu Walid bin Abu Jarud,
Harmalah, Rabi', Harits bin Suraij, dan ulama yang
menegakkan madzhabnya, yaitu Abu hrahim Al
Muzanni. Tidak ada seorang ulama dan fuqaha pun
yang mendapatkan apresiasi seperti ifu."35

Daud bin Ali Al Ashfahani juga mengatakan, "lmam Asy
Syafi'i adalah orang yang bertalnrua dalam menjalankan agamanya,
bersih nasabnya, utama jiwanya, berpegang teguh pada Kitab
Tuhannya, mengikuti jejak langkah Rasul-Nya, menghapus jejak
para ahli bid'ah, melenyapkan bara api mereka dan melenyapkan
ajaran mereka,36 sehingga mereka menjadi seperti yang
digambarkan Allah dalam firman-Nya,

@ S ;ii,a g l,';fi t6 Ui;i it:, =;'616
'Kemudian fumbuh-turnbuhan ifu menjadi keing yang

ditefiangl<an oleh angin. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas
segala sesuatu. " (Qs.Al Kahft [18]: 45)

Di antara etika Imam AsySyaf i dapat kita temukan dalam
kitab Al Umm terhadap para imam sebelumnya. Ia tidak pemah
mencaci seorcng pun di antara mereka, khususnya syaikhnya yaifu
Imam Malik. Demikian pula terhadap Abu Hanifah, AI Atza'i dan
Muhammad bin Hasan. Mereka ifulah para ulama yang

35 Uh. TauratiAt-Ta'sis,hal. 102

a6
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pendapakrya diarnbil oleh Asy-Syaf i melalui jalan perdebatan,

khususnya dalam hal-hal yang ia tentang-

Al Baihaqi berkata, "Keindahan karangan Imam AqrSyafi'i

dapat dilihat dari tiga hal. Pertama, keindahan susunan dan

sistematikanya. Kdua, penyampaian berbagai hujjah dalam

berbagai masalah dengan tetap menjaga ushul. Ketiga,

kemampuannya dapat menjaga keringkasan kalimat dalam semua

karyanya- Asy-Syafi'i memang ahli dalam semua ifu."37

Kitab Al Umm

Kitab Al Umm flnduk) yang ada di hadapan kita ini

sebagaimana namanln merupakan himpunan dari banyak kitab;

sebagiannya berbicara tentang ushul, sebagiannya tentarrg furu'
(cabang)- seperti yang dijelaskan oleh Al Baihaqi, kecuali kitab-

kitab yang ia karang di Irak yang merepresentasikan ma&hab

lama. Itu merupakan kitab-kitab tersendiri meskipun digabungkan

ke dalam l<fiab At (lmm.38

Ada juga beberapa kitab lain yang disebutkan para ulama,

namun kitab-kitab terebut berisi rangkuman dari kitab besar ini.

Contohnya adalah kitab ,4/ Mabsuth yang merupakan ringkasan

besafg -sebagaimana yang disebutkan oleh ulama yang

mengulasnya. Kitab inilah yang disebarkan oleh Al Muzanni. 40

37 Uh. Iuknaqib,44rS17afi'rkar!,a Al Baihaqi, 7/260-
* tbid.,l/26-
e lbid.,l/242.
40 51r. TawaliAt-Ta'srs,hal. 155.
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Tampaknya, itulah kitab ringkasan yang dicetak bersama

kltab Al Umm. Wallahu a'lam.

Para ulama senantiasa memahami bahwa lrotab Al Umm

mempakan karya Asy-Syafi'i, dan bahwa ia merupakan gabungan

dari kitab-kitabnya, sampai muncul ke hadapan kita seorang yang

mempelajari kitab-kitab Asy-Syafi'i secara sekilas yang mengatakan

bahwa kitab ,4/ Umm bukan mempakan himpunan Asy-Syafi'i,

melainkan himpunan Rabi'.41

Tokoh tersebut bersandar pada perkataan Abu Thalib Al

Makki dimana ia mengatakan, "Al Buwaithi mundur dari dunia

keilmuan dan mengasingkan diri di Buwaithah, termasuk kawasan

Mesir. Ia lantas mengarang kitab Al Umm yang dinisbatkannya

kepada Rabi' bin Sulaiman dan dikenalkannya sebagai karya Rabi'.

Padahal itu merupakan hasil himpunan Al Buwaithi. Ia tidak

menyebut nama dirinya dalam kitab tersebut, melainkan

menyandarkannya kepada Rabi', melakukan penambahan di

dalamnya, serta menyebarkannya atas nama Rabi'."42

Tokoh ini mengklaim bahwa kitab Al Umm ditulis sesudah

wafatnya Asy-Syafi'i karena ia tidak memiliki mukadimah.

Kami tidak perlu mencelrnati dalsuaan palsu ini, karena

seandainya omng yang mengemukakannya membaca sedikit saja

kfiab Al Umm, maka ia pasti segan untuk berkata buruk seperti ini

dengan menentang apa yang telah diakui secara mantap oleh para

41 Da adalah Dr.7ah Mubarak !,ang mengarang sebuah kitab tentang hal

tersebut dengan y:diul, Koreksi terhadap Kaalahan Paling Fabl dalam Sejamh

Tasyri'Islam: Kitab Al Umm Tidak Dil<arang Asy-Splii, Melainkan Dtkarang oleh

Al Buwmithi dan Diolah oleh Rabi'bin Sulaiman.
42 uh. Qut Al QulubQ/a39) terbitan Dar Shadir, Beirut.
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ulama bahwa AsySyafi'i{ah yang mengarang kitab Al Umm dalam

arti bahwa kitab ,4/ Umm merupakan kalam atau pemyataannya

dan pendapat-pendapatnya, serta diketahuinya dan

diartihrlasikannya-"

Jadi, Rabi, yang seorang periwayat tsiqah menisbatkan

kalimat-kalimat dalam kitab ,4/ (Jmm di setiap pamgrafnya kepada

saya. Bahkan ia membuat batasan terhadap kalimat-kalimat yang

tidak ia dengar dari saya karena zuatu hal, melainkan ia dengar

dari orang lain seperti Al Btnuaithi-

Rabi' berkata, "Bagian dari kitab ini terler'r'ratkan olehku'

melainkan saya mendengamya dari Al Buwaithi, dan saya

mengenalnya sebagai perkataan Asysyafi'i -" (2/252)

Tiga halaman sesudah ifu ia berkata, "Sampai di sini

penyimakan saya dari Al Buwaithi -" (2/255),'

Dalam bahasan tentang kepufusan hukum bab pengakuan

dan hibah ia mengatakan, "Saya meragukan penyimakan saya dari

sini hingga akhir bab pengakuan, tetapi saya mengetahuinya

sebagai perkataan AsySyafi'i -" (l /2351

Dalam bahasan tentang zakat ia berkata, "saya mendengar

semua bahasan ini, namun saya tidak menyetorkan bacaan dari

sini hingga akhir." (3/158)

Ini pengecr.ralian-pengecrralian penyimakan

Rabi' dari AsySyaf i, tetapi ia memastikan bahwa ia

mengakurasikan penyimakan seluruh kitab ini dengan cara

membacanya di hadapan AsySyafi'i- Hal ini tidak menyisakan

keraguan bahwa lJklb Al LImm menrpakan periwayatan Rabi' dari

apa yang ia dengar dari AsY-SYaf i-
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Apapun yang terjadi, dalam membantah dakwaan tersebut
kita telah terwakili oleh para ulama besar. Mereka adalah Syaikh
Sayyid Shaqar dalam mukadimahnya terhadap kitab Manaqib Asy-
Syaf i, Syaikh Husain Wali dalam majalah Nur Al Islam (4/657-
688), Allamah Syaikh Ahmad Syakir dalam mukadimah tahqiq
kttab Ar-Risalah (hal. 9-10), Imam syaikh Muhammad Abu Zahrah
dalam kitabryn yang berjudul Asy-S5nfi'i (hal. 243-149), dan prof.

Dr- Khalil hrahim Mula Khathir dalam mukadimah tahqiq kitab
Manaqib Al Imam As5rSyafi'i karya lbnu Katsir (hal. 3848).

Mereka sampai kepada kesimpulan bahwa Urtab At [Jmm
merupakan karya Imam Asy-Syafi'i, dan mereka juga menjelaskan
bahwa pendapat selain ifu merupakan sangkaan yang salah
kaprah. Semoga Allah membalas mereka dengan balasan yang
terbaik-

Akan tetapi, saya memiliki pendapat yang dapat
meluruskan apa yang dikat-uk* oleh Abu Thalib Al Makki dan
para pengilnrtnya.43 Yaitu, Asy-S5nfi'i mengarang kitab-kitab
tersendiri narnun ia tidak men!rusunnya secara persis, serta tidak
menghimpunnya di antara dua sampul kitab, hingga datanglah
murid-muridn5n seperti AI Btrwaithi dan Rabi', lalu mereka pun
menyusunnya seperti yang tampak pada lf.jltab Al umm. Inilah
yang dimaksudkan oleh Abu Thalib, khususnya dalam
pemyataannya, "Hasil himpunan Al Bur,vaithi. "4

a3 Dalam hat ini ia diikut oleh AI Ghazali dalam kitab Al lhta'(2/173,
terbitan Darul Qalam, Beinrt).

aa Tadinln sala merrgira tidak ada yrang bepikir ini sebelumnp, tetapi
kemudian saga menrbaca kar!,a s!,aikh Muharnmad Abu Zahrah dan mendapatinya
tehh mendahului sap dalam berpikir seperti itu. Ia mengatakan, "Akur tetapi,
bisa ladi malcsudnya adalah Al Bu'"vaithi{ah yang menghimpun apa yang ditulis dan
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Hal ihr dapat dibuktikan dengan beberapa alasan sebagai

berikutt

1. Imam Asy-Syafi'i sering menegaskan bahwa ia menulis

kitab sebelum kitab yang sedang ditulisnya. Kami

berpendapat bahwa kitab yang ia isyaratkan sebelumnya

itulah kitab yang terakhir. Dalam bahasan tentang jual-

beli misalnya ia berkata, "sebagaimana yang kami

paparkan dalam kitab Jima' Al lhni. " (3/1131

Kitab Jima' Al llmi diletakkan di akhir atau mendekati

akhir kitab Al Umm.

Dalam bahasan tentang persusuan Imam Asy-Syafi'i

berkata, "Kami telah membahas masalah ini dan

selainnya dalam Uitab Al lkhtitaf-" (5/69)

Baik yang dimaksud dengan kitab Al lkhtilaf di sini

adalah kitab tkthilaf Al Hadits, Ikthtilaf Malik atau

selainnya, namun seluruhnya ditulis dibelakang sesudah

bahasan tentang persusuan dan mendekati akhir kitab-

2. Sistematika kitab Al Mukhtashar berteda dari

sistematika kitab ,4/ [Jmm. Maksudnya, Mukhtashar Al
Muzanni yang ada di tangan kita dan dicetak bersama

kitab ,4/ (Jmm itu memberikan indikasi bahwa masing-

masing dari murid Asy-Syafi'i membuat sistematika yang

khusus bagi masing-masing.

Tampaknya, sistematika kitab Al Umm dalam

bentuknya yang sekarang dan sistematika Mukhtashar

didikt€kan oleh Aslfsyafi'i, kemudian ia memberikanryra kepada Rabi', lalu Rabi'

melaliukan penambahan terhadapnya dan menyebarka.-Sra sebagai riwayatnya."

Syaikh Abu Zahrah sendiri telah membantah penafsiran tersebut dalam kitab

AsyStali' i hal. L47 -148).
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Al Muzanni berdekatan, tetapi pada hakikatnya
sistematika kitab 4/ Umm yang diterbitkan sekarang

berbeda dari sistematika yang diikuti Rabi', melainkan
itu adalah sistematika lain yang dibuat oleh Sirajuddin Al
Bulqini, salah seorang imam madzhab Asy-Syafi'i
sebagaimana akan kami jelaskan sebentar lagi, dan

tampaknya ia dalam membuat sistematika mengacu
kepada sistematika Al Mtzanni.
Demikian pula, sistematika Al Buwaithi dalam
Mukhtasharttya berteda dari Al (lmm dan dari
Mukhtashar Al Muzanni. as

Saat menyebut kitab Mukhtashar Al Buwaithi, bisa jadi
yang dimaksud dengan pernyataan Abu Thalib adalah
kitab ,41 Mukhtashar ini, tetapi ia menyebutnya dengan
kata Al Umm.

Jadi, kitab Al Mukhtashar inilah yang diriwayatkan oleh
Al Buwaithi sebagaimana ia diriwayatkan oleh Rabi'
juga. Kitab ini lantas diriwayatkan dari Rabi' oleh Abu
Hatim Muhammad bin Idris Ar-Razi. Inilah naskah

manusl$ip dalam perpustakaan Dar Al Kufub Al
Mishriyyah.6

3. Sistematika lama kitab Al (Jmm mengandung banyak
improvisasi. Terkadang safu masalah disebutkan dilebih
dari safu tempat, bahkan di banyak tempat yang sangat
berjauhan. Inilah yang mendorong Al Bulqini unfuk
menlusun,rla.,g kitab ini.

45 [:h. Mu]<hbshar At Buwaithi (manuskrip no. 30g, hal- 24g, Fiqih fuy-
Syafi'i, Thal'at, mikrofilm 264).

a5 Silakan baca penjelasan sebelumnya-
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Hal ini mengingatkan kita akan kltab As-Sunan yang

diriwayatkan dari Asy-Syafi'i. Kitab ini iuga tidak

tersusun, dan seolah-olah ia mendiktekannya sesuai

dengan sifuasi dan kondisi tanpa menjaga

sistematikanya- 47

Hal itu berarti lmam AsySyafi'i menulis berbagai bab,

bahasan dan masalah, atau mendiktekannya tanpa

memperhatikan sistematikanYa.

4. Ketika Al Baihaqi atau selainnya menyebutkan karya-

karya AsySyafii, ia menyebutkan banyak kitab yang

sebagian besamya digabungkan ke dalam kitab Al
[Jmm. Hal ini memberi kita pemahaman bahwa Asy

Syafi'i membiarkannya berdiri sendiri tanpa tergabung

ke dalam suatu kitab hingga datanglah Al Buwaithi atau

Rabi' yang lantas menghimpun kitab-kitab tersebut- 48

5. Kitab Al Umm menghimpun penjelasan yang panjang

dan yang ringan sedemikian rupa sehingga tidak ada

yang bisa menafsirkannya selain Rabi', misalnya. Dialah

yang memilih semua ini dan menghimpunnya-

Tampaknya ada beberapa kitab lain karya AqrSyafi'i

yang tidak terhimpun dalam kitab .4/ Umm seperti kitab

Ash-Shaum At Kabir karena yang ada adalah kitab lsi-
Shaum Ash-Shaghir.

47 Kitab As-Sunan ini diterbitkan oleh lebih dari satu penerbit- Tetapi,

naskah terbaik yang diterbitkan adalah naskah Dr- Khalil Ibrahim Mala Khathir

dalam dua jilid, yang diterbitkan oleh Danrl Qiblah Lits-Tsaqahh Al Islami54Bh,

Jeddah, dan oleh Yayasan Ljlum Al Qur'an di Damaskus (tahun 12K)9 H./7989

M.).
4s tih. Manaqib Asy-Svafi'i ka4p Al Baihaqi, L/2M-254'
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Semua ini menjelaskan safu sisi kebenaran bahwa yang
menymsun atau menghimpun kitab Al Umm seperti
sekarang ini adalah Rabi' atau Al Buwaithi sebagaimana
yang diisyaratkan sendiri oleh Abu Thalib Al Makki,
meskipun ia mengungkapkan hal itu dengan kata ta -fif

(men5msun) atau tashnif (pengarang). Akan tetapi,
ungkapannya ini sebenamya menunjukkan secara tepat
apa yang dilakukan oleh Al Btrwaithi dan Rabi,, yaifu
menghimpun. Karena itu Abu Thalib Al Makki
mengatakan, "Melainkan himpunan Al Buwaithi.,,
Maksudnya, dialah yang menghimpun bahasan dan bab
dengan sistematika tertenfu sesuai dengan argumen_
argumen yang telah saya sampaikan.

Bagaimanapun, kitab Al Umm ifu berisi penjabaran dan
kalimat Asy-Syafi'i, yaifu berisi tulisan atau diktenya,
bukan mempakan penjabaran dan kalimat Rabi,, dan
bukan hasil karya Al Buwaithi.

Mengenai hal itu Syaikh Abu Zahrah berkata,

"lntinya, berbagai informasi yang tersebar dan sanad yang
tersambung memastikan bahwa AsyS5rafi'i menulis sendiri kitab-
kitabnya, dan bahwa ia menulis kitab-kitab di Irak dan kitab-kitab
yang sama di Mesir. Ia menulis kemudian membacakan apa !,"ang
ia tulis ihr kepada murid-muridnya, ralu mereka menyalinnya.
Informasi dan sanad tersebut juga menunjukkan bahwa Rabi, bin
Sulaiman{ah yang meriwa5ntkan kitab-kitab Asy-Syafi,i yang
temkhir, dan menulis pendapat-pendapat Asysyaf i yang paling
akhir di dalamnya- Para ulama pun mengadakan perjalanan yang
jauh unfuk menemui Rabi' guna mengutip kitab-kitab Asy-syafi,i.
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Rabi' telah mendengar sebagian besar dari kitab-kitab ini dari Asy

syafi'i. Sedangkan kitab-kitab yang tidak ia dengar dan berisi

bertagi bahasan Fiqih itu telah disebutkannya dalam riwayahrya,

dan hal itu telah diredaksikan dalam berbagai kitab tarikh."

"Yaqut menjelaskan bab-bab Fiqih yang tidak didengar

Rabi' dari AsySyaf i. Dalam kitab Muiam{tya ia mengatakan,
,'Yang tidak didengar oleh Rabi' gadai Asy-syafi'i adalah bahasan

tentang wasiat, pertedaan pendapat antam ulama Irak dengan Ali

dan Abdullah @, diyat karena pembunuhan yang tidak sengaja,

perang terhadap orang-orang musyrik, pengakuan dan kepuhrsan

sesuai yang tampak, wakaf, mengikuti perintah Rasulullah $,
masalah janin, wasiat Asy-Syafi'i, hewan sembelihan Bani Israil,

memandikan mayit, sesuafu yang membuat air menjadi najis ketika

mencampurinya, dan kitab Al Amali yang berisi bahasan tentang

talak"

"Rabi' adalah orang yang sangat berhati-hati- Ia

menyebutkan kalimat-kalimat yang ia temukan dalam naskah yang

dituturkan dari AsySyafi'i dan yang ia dengar langsung darinya-

seandainya di dalamnya ada kesalahan dalam hal periwayatan,

maka ia mengoreksinya kemudian menjelaskan kesalahanryn.

Sedangkan terhadap kalimat yang tidak ia dengar, ia mengatakan,
,Saya fidak mendengamya'. Mengenai memandikan mayit ia

mengatakan, 'sal/a tidak mendengar bahasan ini dad AsySyafi'i,

melainkan saya membacanya dengan didasari pengetahuan (bahu,a

ini adalah perkataan AsySyafi'i)'. Dalam bahasan tentang

menghidupkan lahan mati, ia berkata, 'Saya tidak mendengar

bahasan ini, melainkan saya membacanya karena didasari

pengetahuan bahwa ia termasuk perkataan Asy-Syafi'i''"
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"Ada kalanya ia memberikan komentar terhadap perkataan
yang diriwayatkan dari Asy-Syaf i. Ada kalanya ia menyebutkan
sebagian pendapat Asy-syafi'i bahwa dalam masarah ini Asy-Syafi'i
memiliki pendapat lain yang ia dengar dari Asy-Syafi'i tetapi ia
tidak mencatatnya. Ada kalanya ia mengatakan, 'ra menarik
pendapat ini sesudahnya..'. Demikian setemsnya.

"Dalam kutipan kami dari hnu Hajar, kami telah
menegaskan bahwa Asy-Syafi'i telah menarik sebagian
pendapatnya yang telah ia redaksikan, sedangkan yang
diredaksikan ifu tetap seperti itu karena penarikan pendapat terjadi
sesudah diredaksikan. Karena itu cukup diberi peringatan akan
terjadinya penarikan pendapat. Jadi, Rabi' meriwayatkan kitab
sebagaimana yang ia dengar dalam keadaan teredaksikan,
kemudian ia menjelaskan bahwa Asysyafi'i telah menarik
pendapat ini, atau bahwa pendapat Asy-Syafi'i yang paling akhir
adalah seperti ini." 49

Tema Kitab AI Umm

Kitab Al Umm menghimpun beberapa ma@rn bahasan,

!/arfu:

1. Bahasan tentang furu' atau masalah-masalah cabang,
dan inilah yang dominan pada kitab tersebut.

2. Bahasan tentang ushul atau masalah-masalah pokok
seperti ArRisalah, Ikhtilaf Al Hadib, Jima, Al llmi, darr
setenrsnya-
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3. Fiqih perbandingan seperti lkhfrlaf Malik wasy-Aqt-

Syafi'i, Ikhfilaf Abi Hanifah wa lbnu Abi laila, dan

setentsnya.

4. Ayat-ayat hukum dan penafsirannya. Ia menyitimya

sebagai dalil terhadap hukum-hukum yang telah ia

kukuhkan.

5. Hadits-hadits hukum dan atsar hukrm- [a menyitimya

dengan didukung sanad sebagai dalil atas hularm-hukum

yang ia kukuhkan.

Manhaj Imam Asy-Syaf i dalam kitab AI Umm

Imam AsySyafi'i selalu mengawali bahasan dengan ayat-

ayat Al Qur'an mengenai tema yang ia bicarakan, serta

menjelaskan sisi dalilnya terhadap hukum-hukum yang ia inginkan.

Kemudian ia mengecualikan dengan berbagai hadits dan a/sar jika

ditemukan, terkadang ia menjelaskan validitasnya, dan terkadang

ia diam. Tetapi, ia menjelaskan hadits dan atsar yang lemah.

Sedangkan hadits yang tdak ia komentari itu menuruhya

merupakan hadits dengan stafus shalih haik) menunrt pemyataan

Abu Daud As-Saiistiyani dalam kitabnya yang ia h{ukan kepada

penduduk Makkah dalam berisi penjelasan tentang kriteria Asy

Sya{i'i dalam kitabnya yang berjudul ,As-Sunan-

Kemudian ia ber'bicara tentang cabang-cabang dari bab

serta berbagai hukum yang ia simpulkan dengan didasarkan pada

bertagai dalil dan kaidah ushul. Ada kalanya ia meletakkan

sebagian dari kaidah ini di tengah-tengah bahasan-

Jika masalah yang ia bahas mengandung pertedaan

pendapat, maka ia akan mengkritik pemyataan kalangan yang
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berbeda pendapat dan dalildalil mereka, serta mendiskusikannya
dan menetapkan pendapat yang ia anggap benar.

Imam Asy-Syafi'i menulis bahasan khusus tentang
perbedaan pendapat seperti bahasan tentang perbedaan pendapat
dengan Malik, Abu Hanifah, hnu Abi I aila, dan Al Auza'i, serta
bantahan terhadap Muhammad bin Hasan dan perbedaan
pendapat dengan para ulama lrak.

Dengan demikian ktab .4/ Ltmm memiliki urgensi besar
yang membuat kita harus menaruh perhatian lebih terhadapnya. Ia
tidak ha'yu merepresentasikan Hqih Imam Asy-Syafi'i saja,
melainkan ia juga merepresentasikan fuqaha di zamannya. Ada
kalanSn kita tidak menemukan pendapat-pendapat ini kecuali
dalam kitab ,4/ (Jmm, seperti pendapat-pendapat hnu Abi Laila
dan Al Auza'i. Imam Asy-Syafi'i{ah yang mengabadikannya unfuk
kita dan menyajikannya melalui penjelasan tentang sikapnya
terhadap masalah-masalah yang ada-

Dengan demikian, Al Umm mempakan kitab yang istimata
di bidang fiqih perbandingan ma&hab, yang menghimpun
berbagai pendapat Imam Asysyafi'i dan pendapat-pendapat para
imam lain, bahkan juga menghimpun dalildarir Imam Asy-Syafi'i
dan dalildalil mereka.

Pada hakikatrya, Imam AsyrSpfi,i tidak menyoroti
madzhab-ma&hab ini kecuali saat terjadi perbedaan pendapat,
perdebatan dan adu argumen- Akan tetapi, inirah yang kami
butuhkan- Adapun dalam masalah yang ia sepakati dengan para
imam lain, atau lnng mereka sepakati dengannya, Imam Asy-
s}nfi'i menyajikannya kepada kita secara jelas dengan argumen-
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argumennya yang juga merupakan argumen-argumen para imam

lain.

Atas dasar itu, tidaklah berlebihan jika kami mengatakan

bahwa kltab At (Jmm menghimpun Fiqih di masa AsySyaf i

seluruhnya serta gelombang pendapat yang berbenfuran di masa

itu. Tidak ada yang sanggup berbuat demikian selain seseorang

seperti AsySyafi'i dengan keluasan ilmu dan ijtihadn5ra dalam

memahami dan meliputi berbagai pendapat ini-

Ushul Imam AqrSyafi'i

Ushulyang dijadikan acuan dan fondasi Fiqih Imam Asy-

Syafi'i telah kami jelaskan dalam sebuah kitab karya kami untuk

membantah salah seorang tokoh yang menyimpang dalam

menyajikan gambaran yang tidak benar tentang Imam AsySyafi'i

dan pendapat-pendapat di bidang ushul, yaihr kitab Naqdh Kitab

NashrAbi Zaid wa Dahdhi S5rubhatihi-so

Akan tetapi, di sini kami cukup menyampaikan beberapa

nash dan pefunjuk secara ringkas karakteristik ushul F,sySyafi'i.

Dalam kitab yang membahas tentang perbedaan pendapat

antara Asy-Syafi'i dan Malik, ia mengatakan, "selama ada Kitab

dan Sunnah, maka tidak ada alasan bagi orang yang mendengar

keduanya selain mengikuti keduanya. Jika fidak ada, maka kami

kembali kepada perkataan para sahabat Rasulullah #f, atau salah

seorang di antara mereka, kemudian perkataan pam imam semisal

Abu Bakar, atau umar, atau utsman.@. Jika perkataan mereka

ditemukan, maka kami lebih senang bertaklid. Jika tidak ada

s0 Diterbitkan oleh Maktabah Al Khanaji pada tahun L4l7 HJ1996M'
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pendapat dari para imam tersebut, maka para sahabat Rasulullah
dalam hal agama ifu berkedudukan sebagai irnam. Kami
berpegang pada pendapat mereka, dan mengikuti mereka ifu lebih
baik bagi kami daripada mengikuti para ulama sesudah mereka."

'llmu memiliki banyak tingkatan, yaitu:

Pertama, Kitab dan Sunnah-jika Sunnah Snng ada valid.

Kdua, ijma tentang hal-hal yang tidak dijelaskan dalam
Kitab dan Sunnah.

Ketiga, perkataan sebagian sahabat Nabi $ dalam keadaan
kami tidak mengetahui adanya sahabat lain yang berbeda
pendapat dengan mereka.

Keempt, pertedaan para sahabat Nabi $ tentang suatu
masalah.

Kelima, qiyas terhadap sebagian dari tingkatan-tingkatan di
atas."

"sumber selain Kitab dan sunnah fidak dgadikan rujukan
saat keduanya ada. Ilmu itu diambil dari tingkatan yang palins
tinggi."5l

Dalam l<ftab Ar-Risalah Imam Asy$aft,i berkata, ..Apa pun
lnng telah difunjukkan oleh sunnah, fidak ada alasan bug,
seseorctng unfuk berpendapat secara berteda dari sunnah. Tetapi,
bisakah Anda menyebutkan pertedaan pendapat tentang sesuatu

5ang tidak dirdaksikan oleh sunnah, namun dihmjukkan oleh AI
Qur'an dari segi nash dan kesimpulan, atau gi!ras?"52

sr L:h. At Umm (8f763-Z@).
s2 Lih. Ar-Rislah, l/266.
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AsySyafi'i ditanya, "Apu pendapat Anda tentang ucapan-

ucapan para sahabat Rasulullah S apabila mereka berselisih di

dalamnya?" Ia menjawab, "Kami berpegang pada pendapat yang

sejaian dengan Al Qur'an, atau Sunnah, atau ijma, atau yang lebih

shahihdari segi giyas."S3

Ia ditanya, "Menurut Anda, seandainya seomng sahabat

mengeluarkan pendapat dan sahabat lain fidak tercatat

mengeluarkan pendapat, baik sejalan maupun bertentangan, maka

apakah Anda menemukan argumen untuk mengikuti pendapat

tersebut di dalam Al Qur'an atau Sunnah, atau ijma, sehingga ia

menjadi salah safu sebab Anda mengeluarkan pendapat menurut

khahfl"

Ia menjawab, "Saya tidak menemukan suatu ayat atau

Sunnah yang valid mengenai hal ini. Kami mendapati para ulama

sekali wakhr mengambil pendapat seorang sahabat, lalu

meninggalkan pendapatnya pada kesempatan yang lain. Mereka

pun berbeda pendapat dalam sebagian perkara yang mereka ambil

dari para sahabat."

Ia ditanya, "Bagaimana dengan sikap Anda sendiri?"

Ia menjawab, "Saya cendemng mengikuti pendapat seorang

sahabat apabila di dalam Al Qur'an, Sunnah, ijma, tidak

ditemukan perkara semakna yang menetapkan hukumryra, atau

saat ditemukarrr qi4syang sejalan dengan pendapafuiya-"g

Ia juga berkata, "Rasulullah S memerintahkan kita untuk

bersikap loyal terhadap jarnaah umat Islam, dan perintah tersebut

53 tbid., L/275.
s tbid.,L/275.
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menjadi salah satu argumen bahwa ijma umat Islam ifu berlaku,
ins5m All2fi-'55

Ia juga berkata, "Barangsiapa berpegang pada pendapat
jamaah umat Islam, maka telah komitmen terhadap jamaah.
Barangsiapa bertentangan dengan pendapat jamaah umat Islam,
berarti telah berseberangan dengan jamaah yang seharusnya ia
pegang."56

Inilah penjelasan Asy-Syafi'i tentang tingkatan-tingkatan
ilmu, ijma dan berbagai pendapat para sahabat.

Dari penjelasan di atas kita dapat memahami dengan jelas

hal-hal sebagai berikut:

Pertama, ijma berada dalam tingkatan yang lebih rendah
daripada tingkatan sunnah. Ia tidak sarna dengan sunnah, dan
tidak tercakup ke dalamnya.

Kdua, Uma adalah pendapat mayoritas sahabat
Rasulullah $ dan generasi sesudah mereka. Inilah yang
diungkapkan AsySyafi'i dengan kalimat, "perkara yang disepakati
manusia (umat Islam)."

Ketiga, kami berpendapat bahwa seluruh Sunnah berada
dalam safu tingkatan, dan ia mengungguli ijma. Asy-Syafi,i
mengatakan, "Sumber ilmu adalah berita dalam Kitab, atau
Sunnah, atau ljma', atau qiyas."s7

ss tbid'l/Lgs.
!$ Ibid.,7/221.
sz nia., vta.
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Pendapat lmam Asy-Syafi'i tentang Makna Qiyas

"Qiyas adalah sesuahr yang ditelisik dengan dalil-dalil atas

kesesuaian dengan berita yang terdahulu dari Kitab atau Sunnah,

karena keduanya adalah ilmu tentang kebenaran yang wajib

dicari..."

"Kesesuaiannya dapat dilihat dari dua sisi, yaihr:

Pertama, Allah atan Rasul-Nya mengharamkan sesuatu

secara nash (redaksional), atau menghalalkannya lantaran suafu

makna atau alasan. Jika kita menemukan sesuafu yang memiliki

makna atau alasan yang sama meskipun tdak diredaksikan secara

spesifik dalam Kitab atau Sunnah, maka kami menghalalkannya

atau mengharamkannya karena ia semakna dengan yang halal

atau lnng haram."

"Kami mendapati sesuafu sempa dengan sesuafu yang

merupakan bagian darinya, dan sesuahr yang mempakan bagian

dari yang lain. Kami tidak menemukan sesuahl yang lebih dekat

kesempaannya dengan salah sahlnya, sehingga kami

mengategorikannya kepada sesuahr yang paling dekat

keserupaannya dengannYa. "58

Motirasi Tahqiq Kitab AI Umm

Kitab Al umm pemah ditertitkan di Bulaq pada tahun

1g21H., yaihr sejak lebih dari seratus tahun yang lalu. Setelah itu

diterbitkan dalam beberapa kali terbitan, tetapi naskahnya

merupakan hasil kopi dari cetakan Bulak tersebut, atau dihimpun

n tbid.
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dengan himpunan png baru tetapi tetap bersumber dari cetakan
pertama tersebut-

Yu.g memotivasi saya trnhrk melakukan tahqiq terhadap
kitab hnu dan menertitkannya daram bentuk yang baru adalah
hal-hal sebagai berikut:

Perbtna, ketersediaan manuslvip yang baik sehingga dapat
dijadikan acuan unfuk memverifikasi nash kitab, mengurai
kerumitan-kerumitannya, dan menyelesaikan sebagian kesulitan
yang dihadapi ulama yang berpegang pada cetakan pertama.

Di antara kesulitan dimaksud adalah sebagian kalimat yang
tidak bisa mqel<abaca, serta sebagian kekosongan png tidak bisa
mereka tambal-

Di antara naskah-naskah manuslaip ini ada grang mengikuti
sistematika asli kitab Al [.Imm, dimana yang kami ketahui bahwa
ifu adalah sistematika Rabi', periwayat yang menghimpun ktab- Di
antara naskah-naskah tersebut -dalam benfuk yang lengka5 ada
yang diambil dari perpustakaan Ahmad III di Turki, serta naskah
dari perpustakaan Al Mahmudiyryah di Madinah. Kami akan
menjelaskan hal ini sebentar lagi.

selain ifu, di antara naskah-naskah tersebut ada Snng
mengikuti sistematika png dibuat oleh sirajuddin umar bin Rtrslan
Al Bulqini, salah seoremg imam ma&hab Aslrq/af i yang unfat
pada tahun 8OS H./INZ M. se

59 Ia merniliki biografi grang paniarE dahm kitab Lahdt At Alhazh u Dail
Thabqat Al Hn{azhlary hnu FaM AI llasyirni Al Maldd M- zC6z2ol.

D dalam dijeJaskan, 'Ia lahir pada malam Jum'at tanggal 12 $,ra.ban tahun
724 H- di barat koh Mesir png bennma Burqinah- Ia tumbuh besar di sarn,
mengkaji fiqih dan m€nguasai bertasai bidang ilmu lainnga. Tidak pemah
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Al Bulqini ini telah menghimpun berbagai bab yang sejenis

yang berserak di sepanjang kitab dalam sahr tempat-

Ia telah menerbitkan sekitar sepertiga kitab hingga akhir

bahasan tentang muamalah.

Sistematikanya ini sesuai dengan sistematika kitab

Mukhtashar Al Muarun yang dicetak pada pinggir kitab Al Umm,

yang disebarkan Al Muzanni dari Imam AsySyafi'i-

Hal ini membuat kami mengunggulkan bahwa Al Bulqini

mengacu pada sistematika ini dalam menata ulutg sistematika

kitab ,4/ Umm.

Kami memiliki naskah dengan sistematika Al Bulqini ini,

dan penataan ulangnya itu terjadi pada sepertiga kitab. Kami juga

ditemukan seorang uiama Snng lebih banyak hafulannya daripada Al Bulqini,

khususnya hadits-hadits hukum da" Fiqh-"

Ia menjadi tujuan para pencari ilmu dari berbagai pelosok negeri unhrk belajar

dan menimba ilmu darinya. Ada banyak sekali ularna hasil didikannya- Para imam

di bidang tafsir, hadits, fuih, ushul dan Nahwu mengakui kehebatanny'a, dan

mereka pun berguru kepadan5a karma mereka mdihat dengan ielas banyaknya

hafalan yang ia miliki, terlebih hafalan nash-nash AqrqBfi'i. Ia iuga memilih

pengetahuan ltang sempurna tentang ilmu-ilmu tersebut-"

Di akhir usianF ia melahrkan iithad dan memilih bertagai masalah. Dengan

demikian, ia memiliki keunggplan di banyak bidang ilmu- Ia iuga menjadi aoran di

bidang futwa."

Sampai akhimya lbnu FaM Al Hasyirni ffiata, "Namun sisternatika yang

dibuatSa itu tidak membawa manfaat lang besar sehingga hans diupalBkan

dengan memeras tenaga." Demikianlah pem5rataan lbnu Fahd, tetapi ifu tidak

benar karena kami melihat bahwa Al lliqini telah mengelahkan tenaga Srang besar

unhrk mernbedkan manfaat kepada siapa saia yang ingin memetik nranfaat dari

sistematika Srang ia buat itu. Ia telah menghimprn ffiagai bahasan yang

berserakan di sepaniang kitab.

"la waht pada bulan Danqa'dah drun 805 H. di Kairo tanpa mminggalkan

seorang ularna 1ang sekaliber dia."
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mengunggulkan pendapat bahwa inilah yang dilakukannya, 5raitu
menata rl*g sistematika kitab.

Yang menertitkan cetakan pertama htab Al umm rht
mengilarti sistematika ini. Kami juga menerbitkannya dengan
sistematika ini karena ada beberapa poin penting yang akan kami
jelaskan nanti saat menjelaskan pekerjaan yang kami lakukan
dalam tahqiq kitab.

Dari pemyataan sebagian peneliti dipahami bahwa
sistematika yang dibuat oleh Al Burqini mengakibatkan hilangnya
sebagian dari isi kitab. 50 Ifu tidak benar, melainkan ia hanya
menata ul*g saja. Ia telah menyajikan kitab dengan redaksinya
yang lengkap, tetapi ia menggabungkan sebagian tema dengan
sebagian lain yang sejenis di safu tempat.,,

Hal yang ingin kami tegaskan dan memotivasi kami unfuk
melalnrkan tahqiq terhadap kitab ini adalah ada beberapa bab dan
nash lang tidak tercakup dalam susunan AI Bulqini meskipun

60 Hal ini dipahami dari pernptaan Fuad Sazkain dalam kitabnya Tbdkh At-
Tunb(2/769-1701.

Ia berkata, "Dmungkinkan nash yang dicetak itu tidak rerrgkap. Karern ihr ia
hanrs ditatqiq ulang dengan metodorogi yrang irmiah dengan mengacu pada
manuskrip-mantskrip yang ditemukan behkangan ini."

Inilah yang kami lakukan, segara puji bag Anah ruhan semesta aram. Akan
tetapi, kami menegaskan bahura apa !,ang diseb,t oreh Fuad sazlein sebagai
sisternatika Al Bulqini itu tidak lain merupakan penertiban bahasan kitab, dan
bahwa cetakan pertama kitab /4^1 umm rtu sebenamyra sudah lengkap dengan
pengeoralian bebempa kah ylang hilang, sebagaimana akan karni tegaskan nant.
Namun jumlahnya sangat sedikit sehingga sama sekali udak memberikan jusufikasi
bahwa nash kitab tersebut tidak lengkap.

Penyebutan Fuad Sazkain terhadap peker;aan Al Burqini sebagai bhdz-b
sistematit<a) barangkari kurang tepat, dan }.ng lebih tepat adarah: Ar

Bulqini menertibkan sebagian kitab.
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jurnlahnya sangat sedikit. Hal ifu membufuhkan tahqiq ulang untuk

mengembalikan bagian yang hilang tersebut.

Di antara bagian yang hilang adalah bab tentang tempat

yang boleh digunakan unfuk shalat Jum'at dan shalat lain bersama

imam. (No- 100 dari bahasan tentang sahabat, 2/336-339)

Al Bulqini melakukan pekerjaan lain, yaitu menggabungkan

beberapa jilid dari berbagai kitab di akhir kitab Al Umm, atau dari

}iltab Ar-Risatah, atau dari kitab lkhtilaf Al Hadits ke dalam

bahasan yang ada di awal kitab karena ia berada di tempatnya.

Misalnya, ia menggabungkan penjelasan tentang shalat khauf

dalam kitab-kitab tersebut ke dalam bab tentang shalat khauf

dalam bahasan tentang shalat.

Ia juga memasukkannya di tengah-tengah bahasan di awal

kitab meskipun ia membuat catatan tentang hal tersebut'

Hal ini memberi kita penafsiran bahwa mereka yang

menerbitkan cetakan pertama itu melakukan hal lrang salna

meskipun pada catatan kaki-

Pekerjaan Al Bulqini ini membuat orang-orang yang

menertitkan cetakan pertama mengira bahwa sebagian nash

bukan bemsal dari naskah asli sehingga mereka meletakkannya di

catatan kaki, seperti pada jilid 3 halaman 75, atau pada terbitan

kami terletak pada iilid 3 halaman 177, sebagaimana ada

beberapa baris yang hilang dari naskah asli.

Pada akhir kitab, yaitu pada sepertiga terakhir, mereka

yang menertitkan naskah Al BulaqiyTah mengacu kepada naskah

yang cacat. Di dalamnya terdapat kehilangan yang menghalangi

perryajian nash-nash kitab secara lengkap-
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Di awal bahasan tentang sanksi pidana mereka
mengatakan, "Dari awal bahasan tentang sanksi pidana, naskah
yang kami ketahui benar terpufus, padahal kami menaruh
kepercayaan dan bersandar padanya. Unfuk menufupinya kami
tidak memiliki sumber selain naskah yang cacat, fidak bisa
dijadikan rujukan karena banyaknya perubahan redaksi,
pengurangan dan penambahan yang kami ketahui. semoga hal ini
bisa dipahami."61

Selain itu, dalam kitab Malik dan Asy-Syafi,i tertitan Al
Bulaqi5ryah juga terdapat kehilangan sekitar 6 haraman pada
cetakan kami (9 / 2L3-2791.

Di awal kitab Jima' Al llmi di sini terdapat beberapa
kehilangan. Di antaranya adalah kehilangan yang besar di awal
kitab. Naskah Syaikh Ahmad syakir pun tidak selamat dari
kehilangan karena ia bersandar pada manuskrip cacat yang
dijadikan sandaran oleh tim Al Bulaqiyyah.62 seperb itulah yang
terjadi.

Semua kehilangan ini membuat kitab ini membutuhkan
tahqiq ulang.

61 I;h. Al ummterbtan Al Bulaqig;ah (S/Sl,L\.
62 lbid.,cetakan Al Bulaqigph (7 /2SOl.
Mereka berkomentar dengan pemyataan, "Seperti inilah yang ada dalam

naskah. Di dalamnya terjadi kehilangan dan perubahan yang udak bisa kami
koreksi, silakan diperhatikan! Untuk menutupinya hanyra ada naskah lang sangat
cacat, kami tidak menemukan selain naskah ini setelah melakukan pencarian.
Kekosongan ini berlanjut hingga bahasan tentang undian." Demikian yang ditulis
oleh pihak korektor.

Herannya, Syaikh Ahmad syakir tidak manperhatikan hal ini dan
membenarkan persambungan kalimat (Uh. Jima' Al ttmi, hal. 16)-
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Kedua, dari sebagian manuskrip yang saya siapkan untuk

mentahqiq kitab, terbukti bahwa kitab Ar-Risalah merupakan

bagian dari kitab Al (Jmm, bukan sebuah kitab yang berdiri sendiri.

Manuslaip Ahmad III di Turki dan manuskrip Al Mahmudiyyah di

Madinah menguatkan hal itu.

Kedua manuskrip tersebut diawali dengan lrotab Ar-Risalah-

Kemudian ia disusul bahasan tentang bersuci tanpa pemisah

sebagaimana akan kami jelaskan pada gambar manuskrip yang

kami jadikan sandaran.

Dalam cetakan Al Bulaqiryah, kitab Al Umm tidak diawali

dengan mukadimah, padahal kitab Ar-Risalah diawali dengan

mukadimah yang merupakan mukadimah dari seluruh kitab-

Hal ini memberi bantahan kepada mereka yang mengklaim

bahwa kitab At [Jmmtidak memiliki mukadimah.63

Meskipun sebagian naskah tim Al Bulaqi5ryah memuat kitab

Ar-Risalah secara tersambung dengan bahasan tentang bersuci

sehingga mereka mencetaknya bersama kitab ,4/ Umm, namun

mereka memisahkan keduanya sedemikian rupa untuk memberi

kesan bahwa l<ftab Ar-Risalahbukan bagian dari kitab Al Umm.

Kami mencatat poin penting bahwa Al Umm yang tanpa

Ar-Rintahtidak memiliki sanad dari arah Rabi'bin Sulaiman-

Mereka yang menertitkan cetakan tersebut mengatakan,

"Semua naskah yang ada di tangan kami sama-sarna diawali

dengan kalimat ini: Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami.

63 zakiMubarak dalam dakwaannya bahwa kitab.41 ummbvkan merupakan

karangan Asy-Syafi'i yang mengajukan salah sah-r dalilnya bahwa dalam kitab ,4/

[Jmm lwamAsySyafi'i tidak menulis sebuah mukadirnah.
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Barangkali periwayat kitab ,4/ [Jmm dari Rabi' juga merupakan
periwayat l$tab Ar-Risalah darinya- Dia adalah Abu Hasan Ali bin
Habib bin Abdul Malik, dan mungkin juga orang iain...,,

Seandainya mereka menyadari, atau disadarkan oleh
naskah-naskah yang ada di tangan mereka bahwa kitab risalah
merupakan bagian dari kitab Al Umm dan merupakan pembuka
dan awal dari kitab Al umm, tenhrlah mereka tidak perlu membuat
catatan ini- Ketika mereka jatuh pada dugaan, maka sebenamya
yang pasti adalah AIi bin Habib periwayat htab At [Jmm memang
memulai dari mendirikan shalat."

Termasuk Al Umm juga adalah kitab lkhtitaf Al Hadits,
karena ia berada dalam dua manuskrip tersebut, yaifu manuskrip
Turki dan Madinah. Ia terletak sebelum Jima',Al llmi.

Keadaan tersebut membuktikan tahqiq unfuk
mengembalikan dua kitab ini ke dalam kitab induk Al Umm.

Ketiga, Kitab Al Umm tidak hanya memiliki urgensi sebagai
kitab yang menghimpun berbagai masalah dan bab Fiqih serta
ushul Imam AsSrsyafi'i, melainkan ia juga memiliki urgensi lain
yang nyaris hanya dimiliki kitab ini di antara kitab-kitab Fiqih
lainnya. Yaitu, ia menghimpun berbagai dalir dari Kitab dan
sunnah dengan sanad-sanadnya, dan jumlahnya lebih dari empat
ribu hadits.

Dengan demikian, l*ab Al LImm merupakan kitab Fiqih
sekaligus kitab riwayat Hadits dan atsar.

Cetakan pertama, yaifu cetakan Al Bulaqiyyah, tdak
menampilkan takhrijhadits dan atsar.
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Karena ifu, saya ingin menambahkan aspek penting ini ke

dalam kitab, serta menampilkan Al Umm sebagai kitab Hadits dan

atsar, sebagaimana ia merupakan kitab Fiqih- Saya ingin

menyajikan hadits-hadits dan atsar-atsarttya dalam bentuk yang

sudah di-takhrij seperti halnya perhatian terhadap kitab-kitab

Sunnah dan Hadits.

Selain itu, upaya takhrii terhadap seluruh hadits dan atsar

memberikan nilai tambah dalam akurasi tahqiq karena sering kali

kami menemukan kesalahan pada nama periwayat atau matan

saat melakukan takhrii, karena takhrii menghamskan komparasi

antara yang ada dalam l<ttab Al Umm dan kitab-kitab lain. Dari sini

kesalahan-kesalahan yang ada dapat ditemukan secara pasti-

Takhrij pada hakikaturya menambahkan sumber-sumber lain

bagi tahqiq selain manuskrip-manuskrip kitab.

Akan tetapi, apakah kualitas hadits mengalami degradasi

dengan kenyataan bahwa Asy-Syafi'i mengambil sebagian

haditsnya dari beberapa syaikh yang memiliki periwayat lemah

seperti hrahim bin Abu Yahya, Muslim bin Khalid Az-Zanji dan

selainnya?

Jawabnya, hal itu tidak mendegradasi kualitas hadits-hadits

Al umm dan atsarurya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Mayoritas riwayat AsySyaf i terambil dari dua imam

besar. Yung pertama adalah Imam Malik- Tidak

berlebihan sekiranya kami mengatakan bahwa Imam

Asy-Syafi'i telah menyerap habis selunrh hadits dan

atsarhtab Al Muwaththa'ke dalam kitab .4/ Umm.

Imam yang kedua adalah Sufuan bin Uyainah. Imam

Asy-Syafi'i juga menyerap habis hadits dan atsar irnam
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ini sedemikian rupa hingga kami tidak menemukannya
selain pada AsySyaf i dalam hal atsar yang ia

dari tanah. Sedangkan hadits-hadits yang
stafusnya marfu', ia disamai oleh Al Humaidi muridnya
Ibnu Uyainah, karena ia juga menyerap habis hadits-
hadits Ibnu Uyainah dalam l<ttab Musnadtya.
Adapun riwayat-riwayat Ibrahim bin Abu yahya & dan
selainnya yang dianggap sebagai periwayat lemah oleh

fl Nama aslinya adalah Sam'an Al Aslami Abi Ishaq Al Madani- Nasabnya
dihubungkan kepada kakeknya dari ;alur ayah- sedangkan Ibnu Juraij dan
selainnya menghubungkan nasabnln kepada kakeknya dari jalur ibu, sehingga ia
menyebutnya lbrahim bin Muhammad Abu Atha. Ia meriwayatkan dari
Muhammad bin Munkadir, Az-zuhi, Shalih mantan sahaya Tauamah, Musa bin
wardan dan ban,vak periwayat lainnya. Ia sumber riurayat bagi Asy-Syafi'i, Ibnu
Juraij, dan At-Tsauri. Ibnu Juraij dan At-Tsauri lebih tua dari Asy-Syafi'i- Ia juga
menjadi sumber riwayat bagi Hasan bin Arafah yang merupakan sahabatnya yang
paling akhir, serta para periwayat lainnp- Ia dituduh Ibnu Al Madini, yahya Al
Qaththan dan para pengkritik lain dengan sifat dusta.

Ahmad berkata, "Ia adalah seorang pmganut paham eadariyyah, Jahmiy,nh
dan Mu'tazilah- semua petaka pemikiran ada pada dirinya." Ibnu Ma'in dan An-
Nasa'i mengatakan bahwa ia bukan perir,rayat yang tsiqah. Rabi' berkata, "Salra
mendengar Asy-sgrafi'i berkata, Ibrahim bin Abu yahya adalah penganut paham
Qadarignh." Rabl' lantas ditanya, "Apa ynng mendorong Asy-Syaf i unh.rk
mengambil riwayat darin5ra?" Ia menjawab, "lbrahim lebih memilih jatuh dari
tempat lrang tinssl daripada berbohong, dan ia adalah seorang yrang tepercayra
dalam bidang hadis. Asy-syaf i berkata, "Telah bercerita kepadaku orang lmg
tidak aku curigai dari Suhail dan selainnya." Yang ia maksud adalah Ibrahim bin
Abu Yah5ra- hnu Adiy berkata, "saya menelit ban!,ak hadits Ibrahim bin Abu
Yahya, dan saya tidak menemukan riwayat yang munkar di dalamnp. Sifat
munkar hangra terjadi dari periwayat darinya, atau sumber riuayat lbrahim. Ia
memiliki ban5ak hadits, dan ia memiliki kitab .4.1 Muwaththa' yang besamya
berlipat dad kitab Al Muwaththa 'karya Malik- Ia dnrlai tsiqah oleh Asy-Syafi,i,
hnu Al Ashbahani dan selainnya. Ia wafat pada tahun 184 H." {lth. At-Tadzkirah
karSnAl Husaini, 7/34-35, no. 112).
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para pengkritik Hadits, jumlahnya sedikit, dan itu pun

sebagian besamya telah diperkuat oleh Imam dan

didukungnya de-ngan hadits-hadits penguat-

2. Ketika saya meneliti hadits-hadits hnu Abi Yahya dan

selainnya, saya mendapatinya sebagai hadits shahih dan

jalur-jalur riwayat yang lain, sehingga kami dapat

menghukuminya sebagai hadits shahih karena ada

riwayat lain, atau hadits hasan karena ada riwayat lain.

Hal itu tampak jelas pada takhni kami terhadap hadits-

hadits Musnad Asy-Syafi'i yang sekarang sedang kami

tahqiq dan takhrii. Kami berdoa kepada Allah semoga

dapat menyajikannya kepada pembaca dalam wakfu

dekat.

Saya mendapati kebanyakan riwayat dalam kitab

Musnad AsySyafi'i stah:snya shahih berdasarkan

riwayat mubba'ah dart riwayat penguat.

3. Inilah yang paling penting, yaitu bahwa Imam Asy-

Syaf i dengan pengalaman, kejeniusan dan keilmuannya

menguji riwayaLriwayat mereka dan menilai mereka

sebagai periwayat yang tsiqah- Mengenai hnu Abi

Yuhyu ia berkata, "Lebih baik baginya jahrh dari langit

daripada berbohong." Imam Asy-Syafi'i juga berkata,

"Periwayat yang tsiqah yaitu Ibnu Abi Yahya

menceritakan kepadaku- "65

65 sihkan baca hadits no. 1351. Asgsyaf i berkata: Periwapt yarg tsiqah

yartu lbnu Abu Yahya atau $fi;an mengabarkan kepada kami-

Ia meriwalratkan drn riqnpt dari lbrahim bin Abu Yahp, dan ia menilainya

sebagai riwayat yang \ralid (1/108-109, no- 105-106).
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Imam Asy-Syafi'i juga berkata, "Periwayat yang tsiqah
yaifu Yahya bin Hassan menceritakan kepadaku.,,56
Demikianlah, mereka adalah para periwayat yang tsiqah
menurut Asy-Syafi'i, dan ia adalah seorang imam yang
bertakwa dan wara' sehingga tidak rnungkin
melontarkan pemyataan seperti ini kecuali didasari
keyakinan secara ilmu.

4. Tampaknya hnu Abi Yahya dan selainnya mempakan
para periwayat yang tsiqah menurut ulama di masa
mereka juga. Jadi, ketika AsySyafi'i mendebat para
ulama yang berbeda pendapat darinya dengan
mengajukan riwayat-riwayat Ibnu Abi yahya, mereka
tidak mengkritik bahwa riwayat-riwayat hnu Abi yahya

lemah sebagaimana mereka mengkritik sebagian riwayat
Imam Asy-Syafi'i saat ia berargumen dengan riwayat
tersebut unfuk membantah pendapat mereka.
Sebenamya Imam Asy-Syafi'i adalah orang yang sangat
hati-hati dalam masalah riwayat. Tidak masuk akal
sekiranya ia mengambil riwayat yang dha'if karena
menilainya sebagai riwayat yang shahih serta riwayat-

55 Hadits no. 1580, 3/241.
Yahp bin Hassan adalah periwayat tsiqah. Tebpi kami menlnmpaikan

contoh ini unfuk menjelaskan bahwa Imam Asysyafi'i menguji berbagai riwayat
mereka serta memberikan penilaian terhadap mereka. Jadi, Imam Asy-syrafi'i itu
termasuk imam yang mengkritik riwayat seperti yang dikatakan oleh Al Husaini
dalam biografiqa (3/1867, no. 45021.

Yahya bin Hassan bin Hayyan At-Tunisi Al Bashd meriwayatkan dari dua
periwayat yang bemama Hammad, Malik, l-aits dan sekelompok periwayat lain. Ia
menjadi sumber riwayat bagi Asy-syafi'i, anaknya yang bemama Muhammad, dan
banyak periwayat lainnya. Ia dinilai tsiqah olehAsy-syaf i, Ahmad, An-Nasa'i dan
banyak lainnya. Ia wafat di Mesir pada bulan Rajab tahun ZOSH_
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riwayat yang bertentangan dengan ketelitian dan kehati-

hatian Imam AsySyafi'i tersebut.

Dalam masalah kehati-hatian dan ketelitiannya dalam

riwayat, Asy-Syafi'i mengatakan, "Semua hadits yang

telah saya kutipkan tadi dengan sanad yang terpufus

(munqathi), sebenamya saya dengar dengan

bersambung (muttashi| atau ia merupakan hadits-hadits

terkenal lnng diriwayatkan oleh beberapa orang yang

meriwayatkannya dari para ulama yang mengetahuinya

dari orang banyak, tetapi saya tidak mau mengutip

hadits-hadits yang tidak sepenuhnyn saya hapal, dan

beberapa catatan yang sudah hilang unfuk pengecekan.

Tetapi saya telah meneliti kebenaran dari hapalan saya

dengan pengecekan melalui pengetahuan para ulama,

dan saya telah meringkasnya karena khawatir catatan ini

menjadi sangat panjang. Oleh karena ifu, saya hanya

mengutip seculupnya tanpa melewatkan setiap

aspeknya secara lengkap."

Adakah dugaan bahwa imam ini meriwayatkan dari para

periwayat 5nng lemah serta menyajikan rir,rayat mereka

dengan karena menilainya sebagai riwayat yang shahili?

Para pengkritik hadits memiliki sudut pandang sendiri

terhadap hnu Abi Yahya, tetapi hal Ibnu Udak

bertentangan dengan apa yang dipihh oleh Imam dalam

jumlah sedikit yang ia percayai dan nilai shahih- Seperti

itu pula dengan riwa5rat-riwayat periwapt lain yang

mereka nilai lemah.

Sesudah membaca kitab Al Umm, saya memperoleh

kejelasan mengenai sikap Asy-Syaf i terhadap riwayaLriwayat
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yang ia riwayatkan. Hal itu dapat disimpulkan dalam beberapa
poin berikut:

1. Jika Asy-Syafi'i tidak mengomentari suatu riwayat,
maka ifu artinya riwayat tersebut valid baginya.

2. Asy-Syafi'i menilai lemah riwayat yang menunrtnya
lemah.

3. Ada kalanya ia menyajikan hadits secara mu'allaq dan
benfuknya seperti bentuk riwayat dha'if, narrrun hadits
tersebut valid baginya karena masyhur di kalangan
ulama seperti yang ditunjukkan oleh pemyataan Imam
Asy-Syafi'i di atas.

Dari sini kami dapat menyimpulkan bahwa riwayat-
riwayat Imann Asy-Syafi'i mayoritasnya shahih, dan kitab
Al Umm merupakan salah satu dari perbendaharaan
hadits-hadits yang shahilr-jlka ungkapan ini benar.

Keempat, cetakan pertama kitab ini, yaifu cetakan Bulaq,
telah berusia lebih dari 100 tahun sebagaimana telah saya

sampaikan. cetakan yang mempakan kopian dari cetakan
pertama, yaih-r cetakan Dari Asgr.Syn'bi di Mesir, juga telah berusia
30 tahun. semua cetakan tersebut telah hilang dari pasar. Karena
adanya kebufuhan tems-menerus terhadopnvd, maka diterbitkanlah
beberapa versi dalam kemasan bam, tetapi seluruhnya tetap
mengacu pada cetakan Bulaq atau kopiannya. Karena itu cetakan-
cetakan yang baru itu ptrn membawa masalah yang sama seperti
cetakan pertama, bahkan bertambah banyak kesalahan yang
terjadi pada cetakan bam, sebagaimana hal ifu tampak jelas dari
perbedaan-perbedaan antara cetakan kami dan cetakan Darul
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Ilmiyyah. Saya telah mencatat sisi perbedaan ini pada tiga jilid,

yaitu dari jilid 2 hingga jilid 4.

Ada kalanya terjadi kehilangan sahr alenia penuh

sebagaimana dalam jilid 2 halaman 418.

Oleh karena ada kewajiban unfuk menunaikan amanah

ilmiah, saya pun berusaha memberikan sumbangsih terhadap apa

yang telah diusahakan oleh pihak-pihak yang menertitkan edisi

Bulaqiyyah karena mereka memiliki naskah manuskrip, menamh

perhatian pada pengkajian, dan merevisi cetakan mereka sehingga

htab At (Jmm dapat diterbitkan dalam bentuk yang lebih baik dan

menjadi referensi pada pengaji ilmu dalam jangka waktu yang

panjang.

Tidak ada masalah dengan cetakan Darul Ilmiyyah karena

ia disusun dengan dipenuhi dengan penomoran dan takhni hadits,

meskipun ia mengacu hampir serahrs persen terhadap kitab ,4s-

sunan Al Kubra karya Al Baihaqi. Jika Al Baihaqi mengomentari

suatu hadits bahwa ia dilansir oleh Al Bukhari, maka pentahqiq

cetakan ini akan mengatakan: dilansir oleh Al Bukhari. Seolah-olah

ia menrjuk kepada Al Bukhari, padahal ia mengambilnya dari kitab

As-Sunan AlKubn.

Hal ini membawanya kepada ban5ak kesalahan- Misalnya

ketika Al Baihaqi mengatakan, "Hadits ini dilansir oleh Abu

Daud," atau ia mengatakan, "Dalam sanadnya terdapat Abu

Daud," maka pentahqiq akan mengatakan, "Dilansir oleh Abu

Daud." Akan tetapi, ada kalanya Al Baihaqi berkata demikian

tetapi yang ia maksud adalah Abu Daud Ath-Thayalisi dalam

Musnad<rya, namun kemudian pentahqiq cetakan Darul Ilmiyyah

mengatakan, "Dilansir oleh Abu Daud-"
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Al Baihaqi dalam bahasan tentang minuman meriwayatkan
dari jalur Yunus bin Habib dari Abu Daud Ath-Thayalisi dari
Syr'bah dari Sa'd bin lbrahim, ia berkata: Aku mendengar
seseorang dari Bani Mahzum menceritakan dari pamannya bahwa
Muawiyah ingin mengambil WahtlfT dari Abdullah bin Amru,
namun Abdullah bin Amru memerintahkan kepada para mantan
sahayanya unfuk menyandang senjata mereka. Ketika ia ditanya
tentang hal itu ia menjawab, "Aku mendengar Rasulullah $
bersabda, "Barangsiapa yang terbunuh unfuk membela hartanjm,
maka ia mati syahid." (8/335')

Dari sini pentahqiq cetakan Darul Ilmiyah mengatakan,
"Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari Syu'bah... hadits
(6/46).

Padahal, hadits tersebut tidak terdapat dalam kitab Sralan
Abi Daud dari jalur s5m'bah, melainkan terdapat dalam kitab
Musnad Ath-Thayalisi (4/50-51, no. 24081.

Demikian pula, Al Baihaqi meriwayatkan dari Abu Daud
Ath-Thayalisi dari Syu'bah dari Ashim bin Ubaidullah dari Abdullah
bin Amir bin Rabi'ah dari ayahnya bahwa Rasulullah S bersabda

kepada seorang perempuan dari Fazarah yang dibawa menghadap
kepada Nabi $. Ia telah menikah dengan mahar dua sandal, lalu
Rasulullah S bertanya kepadanya, 'Apakah kamu ridha dirimu
dan harAnu dihargai dengan dua sandal?" Perempuan itu
menjawab, "Ya.' Beliau pun memperkenankannya." (As-Sunan At
Kubn)

67 wahth adalah kebun dan harta milik Amru bin Ash di Thaif, iaraknya tiga
mildari Waj. (Lih. Al Qarnult
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Dari sini pentahqiq cetakan Darul Ilmiryah mengatakan,

"Diriwayatkan Abu Daud dari S1ru'bah." Sudah barang tenfu

penyebutan Abu Daud secara mutlak olehnya itu menunjukkan

bahwa yang ia maksud adalah As-Sajistani dalam kltab As'Sunan

(5/e2l,.

Padahal, Abu Daud tidak meriwayatkan hadits ini dalam

kitab Sr-rnanrya, melainkan diriwayatkan oleh Ath-Thayalisi dari

Syu'bah (2/461, no. 1239).

Abu Daud penghimpun kitab As-Sunan tidak meriwayatkan

dari Syr'bah secara langsung.

Bisa dikatakan bahwa bisa jadi yang ia maksud adalah Ath-

Thayalisi. Tetapi menurut hemat saya ia harus menegaskan hal ihr

sebagaimana kebiasaan setiap peneliti takhrij dalam masalah

seperti ini.

Yang lebih jelas dari ini dalam menunjukkan apa yang kami

maksud adalah jika Al Baihaqi berkata tentang dalam sanadnya

"dari Malik", maka pentahqiq cetakan Darul Ilmiyyah membuat

catatan pada takhijnya: Diriwayatkan oleh Malik dalam kitab .4/

Muutaththa'.

Pada umumnya pemyataannya ifu benar, tetapi ia tidak

selalu seperti itu karena hadits Malik ini tidak dapat dalam kitab,4/

Muovaththa ' dengan riwayat yang masyhur, melainkan ifu addah

riwayat Yahya bin Yahya, atau riwayat Muhammad bin Hasan

Asgrsyaibani, dan ia juga masYhur.

AsySyafi'i meriwayatkan dari Malik hadits, "Janganlah

satah seorzng di antara kalian shalat dengan safu potong kain

tanpa ada sesuatu di pundaknYa."
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Dari sini pentahqiq cetakan Darul Ilmiyyah mengatakan,
"Diriwayatkan oleh Malik dalam htab Al Muwaththa'. " la berkata

demikian bisa jadi karena ia menemukan nama Malik dalam sanad

Imam Asy-Syafi'i, atau karena Al Baihaqi meriwayatkannya dari
jalur Malik.

Padahal, hadits ini tidak terdapat dalam kitab Al
Muwaththa '. Seandainya ia merujuk kepada kitab Al Muutaththa',
maka ia tidak akan berkata seperti itu. (no. 178)

Bagaimanapun keadaannya, sesungguhnya kami memetik
manfaat dari cetakan ini dalam hal susunannya meskipun ia juga

dipenuhi dengan kesalahan cetak yang menjadi kelanjutan dari
kesalahan cetakan pertama.

Ada cetakan lain dari kitab Al Umm, dimana penerbitnya

mengatakan bahwa ia telah mentahqiq kitab Al [)mm berdasarkan
sebelas naskah, tetapi ia tidak jujur dalam hal ini seperti yang

terlihat jelas dari kritik yang saya tulis terhadap cetakan ini.
Sebenamya cetakan tersebut adalah tidak lebih hanyalah
mempakan kemasan baru dari cetakan Bulaqiyyah atau cetakan
Darul llmiyyah.

Kritk ini dilampirkan pada pendahuluan ini unfuk pertama

menjelaskan pengakuan yang tidak jujur ini; dan kedua unfuk
menjelaskan-sebagai contoh saja-kadar kesalahan yang ada pada

cetakan pertama.
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MANUSKRIP KITAB AL UMM

Allah telah memudahkan kami untuk menemukan

manuskripmanuskrip kitab N Umm dalam jumlah yang

mencukupi untuk mengakurasi redaksi dan menelitinya, di samping

naskah Al Bulaqiyyah. Manusluip-manuskrip tersebut adalah:

1. Naskah Ahmad III, Turki-

Ini merupakan naskah yang paling lengkap, mencakup

seluruh bahasan kitab .4/ Umm, termasuk kitab .4r-

Risalah sebagaimana 1Bng ditunluklon oleh gambamlra-

Selain itu, naskah ini juga mernuat kibtb lkhfrlaf Al
Hadits.

Naskah ini menggunakan tulisan bergaSn Naskhi yang

indah, setiap halamannya terdiri dafi 29 baris, dengan

dimensi 6x77 cm dengan tingkat akurasi yang sangat

tingE dan kaligrafi 1nng indah.

Naskah ini ditulis pada abad ke7 dan selesai ditulis

pada hari Sabhr tanggal 26 bulan Dadhiijah tahun 891

H.
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Naskah ini ditulis oleh Ali bin Muhammad Al
Manzhurawi. Semoga Allah mengampuni dosanya,
kedua orang hranya, dan seluruh umat Islam. Tebal
naskah ini adalah sekitar 1094 halaman.
Kami bersandar pada naskah ini, dan tenhrnya dari awal
dan akhir kami selalu bersandar pada Allah, dalam
melakukan komparasi dan mengakurasikan redaksi.
Kami memberinya kode shad-

Kitab ini mengikuti sistematika asli kitab Al Umm
sebagaimana yang ditinggalkan oleh Rabi'.

2. Naskah AI Mahmudiyyah, Madinah Munawwarah.
Tingkatan naskah lbnu berada di bawah tingkatan
naskah Ahmad III dari segi kelengkapannya. Naskah ini
juga lengkap dan meliputi seluruh kitab meskipun di
tengahnya masih ada beberapa kekosongan.
Naskah ini mengikuti sistematika kitab ,4/ LImm, diawali
dengan mendirikan shalat, dan di tengah-tengahnya ada
bahasan lkhtilaf Al Hadib, serta terbagi menjadi sepuluh
jilid.

Kitab ini ditulis belakangan, dan penulisannya selesai
pada hari Selasa tanggal Rabi'ul Awwal tahun 1232 H.
dengan supervisi oleh Muhammad Abid As-Sindi Al
Musnid. Sedangkan yang menulis adalah Ahmad bin
Abdurrazzaq Ar-Razzaqi.

Naskah ini ditulis dalam ketebalan mengikuti naskah
pertama, yaifu 858 halaman.

Dimensi naskah ini terdiri dari 45 baris setiap
halamannya, dengan dimensi 23xL2 cm.
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Naskah ini menggunakan gaya fulisan mirip Naskhi,

narnun hrrang teliti. Akan tetapi, hal ifu fidak

mengurangi keunggulannya terhadap naskah-naskah

lain dalam cakupannya terhadap seluruh isi kitab .4/

{Jmmserta menjelaskan keaslian sistematika kitab-

Kami memberinya kode mim-

3- Naskah Chester Beatty dari lrlandia-

Naskah ini terdiri dad dua jilid dengan nomor

perpustakaan 3434-3435-

Jilid pertama dimulai dari awal bahasan bersuci hingga

sebagian dari bahasan tentang haji- Sedangkan jilid

kedua dimulai dari penjelasan tentang jual-beli dan

berakhir pada jihad. Kedua jilid ini mewakili kira-kira

sepertiga kitab, dengan tebal sekitar 49O halaman

dengan penomoran salra-

Naskah ini terdiri dan 29 baris setiap halaman dengan

dimensi 14x8.5 cm.

Tulisan naskah ini teliti meskipun tidak diberi titik pada

banyak katan5a. Urgensi dua jilid ini adalah karena ia

sistematika Al Bulqini sebagaimana telah

kami jelaskan sebelumnya. Kitab edisi Bulaqiyyah

ditertitkan dimana kira-kira sepertiga awalnya mengikuti

sistematika ini. Dalam tahqiq kami ini, kami juga

mengikuti sistematika ini karena ia telah

menggabtrngkan bagian-bagian 5nng terserak dalam safu

tempat dari sepanjang kitab- Misalnya, masalah mani

disebutkan mendekati akhir kitab, lalu naskah ini

menempatkannlra ke dalam bahasan tentang bersuci'
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Dalam satu bahasan disampaikan satu masalah di lebih
dari safu tempat, lalu ia menggabungkannya di safu
tempat.

Apa yang dilakukan penulis naskah ini sangat baik.
Meskipun ada bagian-bagian yang hilang dari tengah-
tengah sistematika ini, namun kami telah
mengembalikannya dengan mengambil dari naskah-
naskah lain. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.
Sistematika asli ditandai dengan nomor halaman yang
kami taruh di catatan kaki dengan kode shad, mim dart
selainnya.

Akan tetapi, Al Bulqini melakukan hal berbeda yang
sejalan dengan fujuan-fujuannya dalam menghimpun
bagian-bagian yang terserak dari kitab, yaifu ia
menghimpun tema-tema dalam beberapa bahasan di
akhir kitab seperti bahasan lkhtitaf Matik wa AsySyafi'i,
Ikhtilaf Al Hadits, dan lainlain. Al Bulqini
menggabungkannya dengan tema-tema yang sejenis
pada jilid-jilid pertama dari kitab ini, seperti yang kami
contohkan dengan gambar halaman dari sistematika ini.
Inilah yang mendorong penerbit AI Bulaqi5aTah untuk
mengikuti jejak Al Bulqini dalam hal ini, sehingga
mereka menaruh tema-tema ini di pinggir (catatan kaki).
Kami menghilangkan catatan kaki ini unfuk menghindari
pengulangan dalam kitab, dan karena ia sudah
disebutkan di akhir kitab, atau di awalnya seperh Ar-
Risalah.

Kami merasa cukup dengan daftar ini unfuk
menunjukkan letak{etak safu tema agar seluruh
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bagiannya dapat dimanfaatkan bagi orang yang ingin

memanfaatnya.

Kami memberinya kode ta', dan ia paralel dengan

naskah asli Al Bulqini.

Sistematika Al Bulqini ini juga menjadikan tim penerbit

Al Bulaqiyyah meyakini bahwa kltab Ar-Risalah bukan

baEan dan Al Umm, karena ia diawali dengan bagian

yang membufuhkan sbtematika, yaitu bahasan tentang

bersuci. Sedangkan bahasan Ar-Risalah ditinggalkan

karena ia tidak memb,utuhkan sistematika- Karena ifu,

tindakan Al Bulqini dalam mengawalinya dengan

bahasan tentang bersuci itu memicu pernahaman

mereka bahwa l lftab Ar-Risalah bukan bagian dari kitab

Al [Jmm. Padahal itu tidak benar sebagaimana yang

telah kami jelaskan sebelumnya.

Kami memberi naskah ini kode /a'-

4. Naskah kedua Chester BeattY.

Naskah ini merupakan jilid ketiga dari kitab, dan ia

mencakup sebagian dari bahasan tentang manasik, serta

bahasan tentang makanan, pemikahan, talak, dan

sebagian dari bahasan tentang jual-beli dan fulm-

Naskah ini memiliki akurasi yang tinggi dan memberikan

manfaat di bidangnya. Ia mengikuti sistematika asli

kitab, dan menggunakan gaya hrlisan Naskhi-

Naskah ini terdiri dari 27 baris dalam setiap halaman,

dengan dimensi 12.5x17.5 cm.

5. Perpustakaart Azh-Zhahiriyyah, Damaskus
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Kitab Al Umm dalam Perpustakaan Azh-Zhahiriyyah

Damaskus atau yang sekarang disebut Perpustakaan Al
Asad terdiri dari lima jilid. Allah jua yang mernberi kami
taufiq unfuk memperoleh kopian naskah ini, dengan
gambaran isi sebagai berikut:

a. Jilid ketiga, dengan fulisan pada samptil "Berisi

Bahasan tentang Haji dan Jual-Beli". "Jilid Keempat

dan Kelima dari Naskah Asli". Naskah ini mengikuti

sistematika asli kitab.

Naskah ini menggunakan gaya fulisan Naskhi, terdiri
dari 23 baris setiap halarnan, dengan dimensi 15x11
cm-

b. Jilid kelima dengan judul pada sampul "Bahasan

tentang lla' dari Kitab Al Umm".
Akan tetapi, dalam kitab ini juga digabungkan
bahasan tentang zhihar, li'an, khulu', nttzury, iddah,
pergaulan dengan istri, wasiat AsySyafi'i, tadbir,

melukai dengan sengaja, diyat pembunuhan tak
sengaja, dan walimah-

Jilid ini setebal 10 halaman.

Setiap bahasan dari naskah ini seolah-olah berdiri
sendiri; dimulai dengan bahasan png berdiri sendiri

dan berakhir dengan bahasan penutup seperti yang

tampak dari gambar manuskrip.

Galra tulisan dan jumlah barisnya sama seperti jilid

sebelumnya.

c. Jilid keenam dengan judui pada sampul "Dakwaan

dan Bukti"-
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Akan tetapi, dalam iilid ini juga digabungkan

bahasan tentang kesaksian, sanksi pidana,

keharusan bukti bagi pendakwa, hewan buruan dan

hev.ran sembelihan, masalah para pekeria upahan,

jihad dan ji^lah, biografi Al Auza'i dan biografi Al

Waqidi.

Jilid ini terdiri dari 160 halaman, dengan gaya

hrlisan dan dimensi sama seperti sebelumnyra.

d. Jilid keempat belas. Jilid ini meliptrti bahasan

tentang pergaulan dengan istri, se\ ra tanah,

musaqah, menghidupkan lahan mati, lahan garapan

dari pemerintah, mwara'ah, qiradh, masalah barang

niaga, kesaksian dalam hutang, sumpah bersama

saksi, perbedaan dalam keabsahan kesaksian kurang

dari empat perempuan, dan kesaksian orang yang

menuduh zina.

Jilid ini terdiri dari 247 halaman, dengan gaya

tulisan Tsulutsi, 19 baris setiap halaman, dan

dimensi 15x6 cm.

e. Jilid kelima belas. Ia mencalarp beberapa kitab

(bahasan), yaitu tentang pertedaan pendapat di

kalangan ulama lrak, perbedaan pendapat antara Ali

dan AMullah, serta riwayat hidup Al Waqidi- Jumlah

barisnya seperti sebelumnya, dan terdiri dari 252

halaman. Semua iilid ini kami beri kcdre zla' dengan

ditambah nomor jilid di atas, seperti zln73.
6. Naskah Maktabah Al Hamm Al Makki Astrqrarif. Tebal

naskah 255 halaman, jumlah barisnya 15 per halaman

dengan dimensi 7l/17.5 qn.
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Jilid ini memuat bahasan tentang sebagian dari hukum-
hukum qishash, pertemuan dua pasukan berkuda,
tabrakan dua kapal, pembebasan ummu
walad, perbuatan pidana terhadap ummu walad,

masalah janin, masalah Al Umari, perbuatan pidana
terhadap budak, sanksi pidana dan sifat pembuangan,

sanksi pencurian, masalah seseorang yang menyembah
bintang lalu memukulnya hingga mati, kesalahan tabib,

imam memberi pelajaran kepada seorang rakyat lalu

mati, unta yang mengamuk, serta bahasan tentang
barang temuan, undian, pengakuan dan ijtihad, hukum
menurut aspek yang tampak, pengakuan, nafkah
kepada kerabat, pertanggungan dan perseroan.

Saya memberi naskah ini kode 6a'.
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KERJA TAHQIQ

Barangkali pembaca yang mulia sudah bisa membayangkan

dari penjelasan sebelumnya tentang apa yang akan saya lakukan

dalam rangka mentahqiq kitab ini. Tugas-fugas tersebut dapat saya

rangkum sebagai berikut:

1. Melakukan komparasi antara safu naskah dengan naskah

yang lain dengan menjadikan terbitan Al Bulaqiyyah

sebagai porosnya dimana naskah-naskah yang lain

berfungsi sebagai pendampingnya- Saya mencatat

perbedaan-perbedaan di antara berbagai naskah tersebut

pada catatan kaki sesudah mencantumkan nash yang

menumt saya benar dari naskah manapun' baik dari

naskah manuskrip atau dari cetakan Al Bulaqiyph' (Saya

memberi kcdre bauntuk terbitan Al Bulaqiyyah'

sudah barang tentu naskah satu kitab tidak berbeda

kecuali dalam ukuran yang kecil- Sala berusaha keras

untuk menyajikan perbedaan-perbedaan ini di hadapan

pembaca sehingga seolah-olah semua naskah itu ada di

hadapan pembaca.
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Saya menempuh metode pemilihan dalam menetapkan
'nash karena tidak ada metode yang tepat unhrk lqtab Al
Umm selain ini. Ada kalanya sebagian naskah manuskrip
sama-sama keliru, sedangkan yang benar ada pada safu
manuskrip. Demikian seterusnya sehingga tidak
semestinya kami berpaku pada safu naskah"

Akan tetapi, saya benar-benar melakukan ijtihad dalam
menetapkan nash yang menumt saya benar. Bisa jadi
sebagian peneliti melihat bahwa yang benar ada pada
naskah lain. Karena ifu saya menyebutkan pertedaan-
perbedaan sebagaimana adanya. Tujuan saya

menambahkan nash dari naskah-naskah lain adalah bisa
jadi pembaca melihat bahwa yang benar adalah nash lain
yang tidak saya tetapkan, yaifu yang terdapat pada
manuskrip-manuskrip lain. Karena ifu saya bemsaha
menyediakan informasi bagi peneliti yang bisa ia
gunakan unfuk mengunggulkan nash dan berusaha unfuk
menetapkan perbedaan-perbedaan ini.

Bagaimana puD, yang mengkaji kitab Al Umm itu
keban5nkan orang yang mengambil spesialisasi di bidang
Fiqih. Bisa jadi mereka lebih mampu daripada saya
untuk menenhrkan pilihan yang sesuai dengan nash, baik
pada bagian utama yang saya tetapkan, atau pada
catatan kaki dengan cara menetapkan perbedaan-
perbedaannya.

Saya tidak melakukan perenungan yang lama unhrk
menemukan kesalahan sebagian naskah atau kesalahan
cetakan, serta tentang cara bagaimana saya sampai
kepada nash yang menurut saya benar, dengan
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mengerahkan tenaga dan pikiran yang sangat besar-

Menurut saya, tindakan ini tidak dibutuhkan, dan juga

tidak dibutuhkan oleh pembaca. Selain itu, tujuan

tersebut dapat menghabiskan waktu dan tenaga,

sedangkan saya membufuhkan keduanya unfuk

melakukan pekerjaan lain karena bebannya sangat berat-

Kitab ini membuhrhkan sesuatu yang lebih penting

daripada sekedar meneliti dan menemukan kesalahan-

kesalahannya.

2. Dalam membuat sistematika, sVd mengilarti metode

yang ditempuh Sirai Al Bulqini dalam bagian-bagian

pertama l$tab Al [lmm- menurut hemat saya, ia belum

menyempumakan penyr.rntingan kitab karena bagian-

bagian akhir tidak mengikuti sistematika seperti yang saya

lihat pada bagian-bagian pertama- Ia sesuai dengan

sistematika asli dengan pengecualian beberapa tema yang

dipindahkan Al Bulqini ke bagian-bagian pertama-

Kitab ini pada bentuk sistematikanya yang pertama

membutuhkan apa yang dilakukan oleh Umar Al Bulqini,

karena seperti yang saya katakan kitab ini mengandung

tema-tema yang senrpa dan tersebar di sepanjang kitab-

Hal itu membufuhkan penggabungan tema-tema tersebut-

Al Bulqini tidak melakukan lebih dari menertibkan, karena

sebagian dari peneliti-sebagaimana yang kami

sampaikan sebelumnya-mengira bahwa Al Bulqini

mengedit nash dan mengolahnya- Yang demikian itu

tidak te4adi sama sekali sesuai bukti manuskrip di tangan

kami yang mengikuti sistematikanya-

6t



AlUmm

Kami mencanfumkan nomor halaman manuskrip-

manuskrip lain pada catatan kaki unfuk menunjukkan
sistematika asli dan tempat-tempat yang darinya Al
Bulqini mengutip, serta unfuk menautkan cetakan dengan
manuskrip-manuskrip kitab.

Sebagaimana telah kami sampaikan sebelumnya, kami
menghapus catatan kaki yang dicantumkan AI Bulqini
dari kitab-kitab Al Umm yang lain, yang tema-temanya

sesuai dengan tema-tema yang ia gabungkan. Tindakan
ini mempakan pengulangan yang hanya mempertebal
kitab. Kami cukup berpegang pada petunjuk daftar isi

tematik yang menggabungkan tema-tema ini dari safu sisi

kepada sisi lain, serta tempat-tempatnya agar

memudahkan para peneliti unhrk mengkajinya.

3. Saya membuat nomor unfuk hadits dan atsar, dan
menganggapnya sebagai safuan-safuan yang berdiri
sendiri, di samping sebagai dalil-dalil bagi hukum dalam
kitab. Tujuannya adalah untuk memunculkan sifat hakiki
kitab ini seperti yang saya sampaikan, yaifu sebagai kitab
Fiqih sekaligus sebagai kitab Hadits dan Atsar.la dapat
menjadi rujukan Hadits dart atsarsebagaimana ia menjadi
sumber rujukan Fiqih.

Saya juga menyanfumkan takhnj hadits dan atsardengan
takhrij yang sesuai, serta argumentasi Imam Asy-Syaf i
dalam kitab.

Jadi, Asy-Syafi'i dalam membuktikan hukum-hukum ynng
ia sampaikan berargumen dengan hadits-hadits dan atsar
yang menurutrya shahih. Sering kali Imam Asy-Syafi'i
tidak berkomentar tentang status hadits, dan ifu

62



Al llrun

merupakan indikasi bahwa hadits tersebut shahih, karena

hadits dan atsar yang tidak shahih menurut Imam Asy-

Syaf i bukan merupakan huijah sebagaimana telah kami

kutipkan pendapatnya tentang hal itLr-

Jika ia menyebutkan hadits yang lemah atau afsar yang

tidak valid dari sahabatnya, maka ia pasti membuat

catatan dan tidak diam.

Sebagaimana yang kami katakan, para syaikh fuy-Syafi'i

yang dianggap pengkritik sanad sebagai periwayat yang

lemah itu sebenamya dinilai AsgrSyafi'i dengan

pengalaman dan keahliannya sebagai periwayat yang

tsiqah, sebagaimana para ulama yang berbeda darinya

menilai mereka seperti ifu ketika ia mendebat mereka dan

berargumen dengan riwayat-riwayat ini.

Karena ihr, saya tidak banyak menemukan riwayat-

riwayat yang oleh sebagian pengkritik sanad dianggap

sebagai riwayat yang lemah, sehingga saya tidak

menggugurkan argumentasi dari fiqih Imam Asy-Syafi'i.

Akan tetapi, saya ingin meyakinkan kepada para peneliti

bahwa kebanyakan argumentasi Asy-Syafi'i berasal dari

riwayatrriwayat dari Malik dalam kitab .4/ Muwaththa'

dan dari Sufuan bin Ulninah. Riwayat-riwayat tersebut

shahih, dan kebanyakannya dilansir dalam kitab-kitab

Ash-Shahih.

Saat ini saya sedang mentahqiq kitab As5tS5nli'i yang

menghimpun riwayat-riwayat 5nng tersambung sanadnya,

yang dihimpun oleh Abu Abbas Al Asham- Saya

berusaha menjelaskan secara rnc. keshahilnn riwalntr

riwayat AsySyaf i- Dan sering kali saya mendapat bahwa
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riwayat-riwayat hnu Abi Yahya dan selainnya ihl
stafusnya shahih secara mutaba'ah dan dengan adanya

riwayat penguat. Kami memohon kepada Allah agar
menolong kami unfuk menyempumakan tahqiq kitab
Musnad As5rSyafi'i dan menerbitkannya dalam wakfu
dekat.

4. Saya bersandar pada naskah Ustadz Ahmad Syakir
terkait kitab Ar-Risalah, serta bersandar pada

komparasinya serta sebagian dari catatan kakinya. Saya

menisbatkan kutipan ini kepadanya dengan kode syin.

Tetapi saya menambahinya dengan komparasi dengan
dua manuskrip yang ada pada saya, yaifu shad dan mim.
Akan tetapi, dalam banyak kesempatan saya tidak
sepakat dengannya dalam menetapkan nash yang

berbeda dari manuskripmanuskrip lain seluruhnya, serta

menetapkan apa yang ada pada naskah asli Rabi' di
sepanjang kitab. Alasannya adalah karena naskah asli

Rabi' ditrlis pada masa yang sesudah ifu kaligrafi
mengalami banyak perkembangan, dan kaidah-kaidahnya
juga mengalami perkembangan di sepanjang zarnan.

Buktinya adalah kaligrafi mushaf. Ia dihrlis di zaman
Utsman, lalu kaligrafi mengalami perkembangan dan
keragaman di sepanjang zaman sesudah itu.

Selain itu, naskah Rabi' tidak terjaga dari kesalahan yang

dikoreksi oleh para ulama sesudah itu dan digantinya dengan yang
menurut mereka benar, khususnya naskah kltab Ar-Risalah yang
ada di tangan para ulama seperti naskah hnu Jama'ah yu.,g ada di
tangan Usta& Ahmad Syakir.

Diharapkan Rabi' sendiri mengoreksi naskahnya.
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Jadi, ustadz Ahmad Syakir berpegang pada naskah asli Rabi'

hingga seandainya di dalamnya ada satu benfuk kalimat yang

sejalan dengan semua naskah, maka ia menetapkan apa yang

berbeda dari semua naskah tersebut-

Pada halaman 557 terdapat kalimat, "Dan seandainya

engkau mau, engkau bisa menahan budak lantaran aibnya. Maka,

seperti itulah kharaj (penghasilan budak). " syaikh Ahmad sSnkir

lantas berkomentar, "Redaksi dalam semua naskah adalah falaw

(maka seandainya). Sedangkan yang ada daiam naskah asli

dimungkinkan dengan fa' dart wawu, tetapi bacaan derEan wawu

lebih mendekati kebenaran."

[-alu, apa salahnya seandainya naskah Rabi' seialan dengan

semua naskah selama naskah asli masih memungkinkan unfuk

dimaknai sama?

Pada halaman 565 Syaikh Ahmad Syakir menetapkan

redaksi, "sebagaimana bulan sabit tiga puluh dan dua Fhlh secara

keseluruhan."

syaikh Ahmad Syakir lantas berkomentar, "Demikianlah

yang ada pada naskah asli, dan saya tidak memahami maksud dan

arahnya. Tampaknya, kalimat ini juga strlit dipahami oleh para

pembacanya sehingga sebagian dari mereka menambahkan kata

"dan dua puluh" di antam barisnSra, kemudian sebagian dari

mereka mengubahnya menjadi "dan sepuluh". S€perti ifulah

kalimat yang terdapat dalam naskah ijma, sin dan iim, yarht

Sebagaimana pada saat bulan sabit 5nitu hari ketiga puluh dan

pada hari kedua puluh teriadi persefubuhan-"

Kemudian Syaikh Ahmad $Bkir berkata, "Merr-Eut dugaan

saya, meskipun saya tidak tahu apakah ini benar atau salah, kata

bulan sabitterh,iis oleh Rabi' secara tidak sengaja, dan bahwa asal
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mula kalimatnya berbunyi, "sebagaimana pada hari ketiga puluh
dan dua puluh terjadi persefubuhan, maka sesudah ifu ia memulai
'iddah."

Apa salahnya seandainya ia menetapkan pada naskah asli
apa yang disepakati oleh semua naskah, yang memang sejalan
dengan yang ada dalam naskah Rabi'? Apa salahnya seandainya ia
mencatat perbedaan pada catatan kaki tanpa meragukan naskah
yang ada, dan tidak pula meragukan kecermatan Rabi', khususnya
karena ia tidak memahami maksud dan fujuan dari naskah Rabi'?

Pada halaman yang sama terdapat kalimat seperti ini,
"Sebagaimana pada hari ketiga puluh dan dua puluh terjadi
persefubuhan, maka sesudah itu ia memulai 'iddah dari awal. Ia
tidak memiliki makna di sini."

syaikh Ahmad syakir mengomentari kalimat terakhir
demikian ia tidak memiliki makna di sini demikian, "seperti inilah
yang ada pada naskah asli, kemudian sebagian dari mereka
mengubah l<ata di sini menjadi rz, lalu di antara baris kalimat
ditulis kata ghair (selain). Dengan demikian, kalimat ini terhrlis
dalam semua naskah seperti ini, "la tidak memiliki makna selain
ini."

Kemudian Syaikh Ahmad syakir berkata, "Kalimat ini jelas
maknanya, sedangkan kalimat yang ada pada naskah asli tidak bisa
dipahami."

Saya katakan, apa salahnya jika Syaikh Ahmad Syakir
memahami bahwa di sini ada kata yang hilang dalam naskah
Rabi', yaifu kata selain, dan bahwa ia telah mengoreksinya pada
naskah yang saya tetapkan kata yang membuat maknanya bisa
dipahami, sedangkan kata fti berasal dari naskah Rabi, juga?
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Pada halaman yang sama terdapat komentar-komentar dari

syaikh Ahmad Syakir yang rnenjelaskan bahwa ada kalimat yang

sia-sia pada naskah asli dan perubahan yang tidak ada bedanya

dengan kalimat yang sia-sia ini, tanpa ia memahami bahwa ini

merupakan hasil koreksi naskah dengan cara dibacakan di

hadapan Rabi' sendiri, atau dengan dibandingkan dengan naskah

asli lain di antara naskah-naskah asli Rabi'.

syaikh Ahmad Syakir sangat mudah menuduh naskah

mengalami kekeliruan hingga dalam keadaan ia sejalan dengan

naskah asli hanya karena ia bertentangan dengan naskah lain.

Contohnya adalah pada halaman 503 ia menulis lJflltt Bab

Istihsan. Kemudian ia menjelaskan bahwa judul ini tidak terdapat

dalam naskah asli, dan tidak pula terdapat dalam naskah-naskah

lain kecuali naskah lbnu Jamaah yang ia cantumkan pada catatan

kakinya. Kemudian ia menuduh terjadi kesalahan yang nyata pada

semua naskah meskipun semua naskah ifu sesuai dengan naskah

aslinya (catatan kaki nomor 4)-

Sebenamya, koreksi-koreksi yang ditulis dalam naskah asli itu

bukan sia-sia, melainkan mempakan koreksi kesalahan'

svaikh mengalori hat ifu dan menetapkan kalimat koreksinya.

Pada halaman 498 terdapat kalimat, "Fulan keliru mencapai

apa lrang ia cari". Syaikh Ahmad Syakir lantas mengomentarin5n,

"Dalam naskah asli terhrlis 'tepat', dan di atasnya di antara barisan

ditulis 'keliru". Konteks kalimat menunjukkan bahwa kata yang

ada pada naskah asli merupakan kealpaan dari Rabi'." (catatan

kaki nomor 1)

Pada halaman yang sama terdapat tambahan yang dihrlis

pada catatan kaki naskah Rabi' dan terhrlis pada semua naskah-

Mengapa ia tidak menganggap hal ini juga kehilangan dari naskah
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lalu dimasukkan pada catatan kaki seperti yang terjadi pada
banyak penulis naskah?

Demikian pula dengan selumh isi kitab" Menurut syaikh
Ahmad Syakir, ada banyak kata yang sia-sia pada naskah asli Rabi,
sehingga dalam keadaan seperti ini sebaiknya naskah ini tidak
dianggap sebagai naskah asli selama ia memuat kesalahan yang
demikian banyak. Kami tidak sependapat dengan syaikh Ahmad
Syakir dalam hal ini. Selain itu ia berpendapat bahwa ada naskah-
naskah lain yang dapat dijadikan rujukan unhrk mengoreksi naskah
asli Rabi' yang dijadikan sandaran oleh syaikh.

sebagai buktinya adalah beberapa contoh komentar Ahmad
Syakir sebagai berikut:

Pada halaman 309 terdapat kalimat, "...sehingga terjadilah
kerusakan bagi si perempuan dan bagi laki-laki yang meminangnya
yang si perempuan ifu mengizinkan untuk menikahkannya,,.

Syaikh Ahmad Syakir berkomentar, "seperti inilah dalam
naskah asli, kemudian mereka menambahkan kata kepadanya
sesudah mengizinkan karena ia berada di akhir baris. Kemudian
kata ganti pada menikahkannya yang seharusnya untuk lakilaki
diubah menjadi kata ganti unfuk perempuan. perubahan ini dicetak
pada cetakan sin, jim, dan 6a ' seperti naskah asli, tetapi dengan
tambahan kata kepadanya. Demikian pula dalam naskah hnu
Jama'ah, dan pada catatan kakinya terfulis inkahiha (menikahkan
perempuan itu), serta terdapat tanda naskah padanya.,,

Pemyataan syaikh Ahmad Syakir "serta terdapat tanda
naskah padanya" menunjukkan bahwa kemungkinan besar kata ini
terdapat pada zaman Rabi' atau zaman sesudahnya, bukan pada
zaman Ibnu Jama'ah. Ia dijadikan rujukan koreksi bagi naskah
Rabi' dan naskah-naskah sesudahnya.,,
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Di antara hal yang menunjukkan adanya naskah-naskah lain

adalah Syaikh menyebutkan bahwa ada kesia-siaan pada naskah

Rabi'. Tetapi kami tidak menemukan jejak dari kesia-siaan dalam

naskah shad yarq kami jadikan sandaran tahqiq seluruh kitab

(Lihat halaman 415 alenia LL37 catatan kaki nomor 4)-

Silakan baca juga halaman 425 catatan kaki nomor 4, serta

halaman 426 catatan kaki nomor 1, dengan membandingkan apa

yang telah kami samPaikan.

Terkadang kami mengabaikan semua itu, tetapi yang tidak

bisa kami abaikan adalah dampak dari metodologi ini, yaitu

membaca nashabterhadap isimkata kana lthat daftar isi, halaman

661 no. 37, serta halaman-halaman yang menielaskannya), serta

membaca nashab terhadap kedua kata yang terkena pengaruh

kata inna (hal. 661 no. 39 dari catatan kaki dan halaman-halaman

di antaranya), penghilangan huruf nun pada af'al khamsah tanpa

ada huruf nashab dan jazm (no. 15 halaman 660 dari daftar isi dan

halaman-halaman yang menjelaskannya), serta penyebutan kata

kerja yang dibaca jazm sarna bentuknya dengan yarrg drbaca nfa'
(halaman 661 no. 41 dan halaman-halaman yang menjelaskan

pada daftar isi).

Syaikh Ahmad Syakir mengklaim bahwa semua itu

mmrpakan bagian dari bahasa Asy-syafi'i yang fasih, meskipun ia

bertentangan dengan bahasa Al Qur'an Al Karim-

Kita bisa berpendapat demikian seandainya naskah tersebut

disepakati- Adapun jika ada banyak naskah lain yang menunjukkan

kesesuaian bahasa AqrSyafi'i dengan bahasa Al Qur'an, maka

karni fidak bisa menerima bahwa kejanggalan dalam kaidah dan

pertedaan dengan bahasa Al Qur'an ini mempakan bahasa Imam
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Asy-Syafi'i. Sebaliknya, kami mencurigai naskah yang janggal ifu
dan menisbatkannya kepada kekeliruan penulis naskah.

Karena itu, dalam melakukan tahqiq terhadap kitab ,4r-
Risalah kami tidak mengikuti metode Syaikh Ahmad Syakir,
melainkan kami menetapkan apa yang ditetapkan oleh mayoritas
naskah yang berfungsi unfuk mengoreksi dan meluruskannya
sesuai dengan bahasa Imam Asy-Syafi'i yang fasih dan tidak
menyimpang dari bahasa Al Qur'an.

Meskipun demikian, kami bersandar pada akurasi Syaikh
Ahmad syakir terhadap nash dan pemisahan arenia yang ia
lakukan. Namun kami menghapus penomoran alenia karena hal
itu seolah-olah memotong nash lantaran terlalu banyak.

Ada safu fenomena yang dilakukan oleh Syaikh Ahmad
syakir dalam mentahqiq kitab, yaitu ia menganggap baik sebagian
kalimat yang bukan bagian dari nash, mencanhrrnkannya, dan
lebih mengutamakannya daripada kalimat yang ada dalam nash.
Hal itu ditengarai oleh Dr. Basysyar Awwad dalam tahqiqnya
terhadap jilid yang telah ditahqiq Ahmad Syakir dari At-Tirmidzi.la
berkata, "la menambahkan ke dalam matan setiap yang ia lihat
bermanfaat, atau yang ia yakini shahih, tanpa memperhatikan
keberadaannya apakah termasuk yang dicatat atau didiktekan oleh
At-Tirmidzi atau tidak." (Lihat Mukadimah rahqiq At-Tirmidzi, hal.
10)

Saya tidak menemukan hal itu daram kitab mendirikan shalat,
tetapi hal itu tampak jelas dalam tahqiqnya terhadap htab Jima'Al
Ilmi- selain itu, ia bersandar pada naskah yang dijadikan rujukan
oleh tim AI Bulaqigyah, yaitu naskah yang cacat dan terjadi banyak
kehilangan kata di dalamnya. Hal ifu tampak jelas dalam nashnya.
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Pada halaman 16 alenia 14 terdapat kalimat, "Saya telah

membantahnya karena Anda berkomitmen dengan apa yang Anda

katakan."

Kemudian Syail,h Ahmad Syakir berkomentar, "Dalam

naskah tha'terfriis jika Anda, sedangkan yang kami canfumkan ihr

lebl/r. shahihdan lebih bagus."

Komentar seperti ini merupakan salah satu keahlian Syaikh

Ahmad syakir dengan bukti bahwa manuskrip yang ada pada kami

sesuai dengan 5ang dicantumkan oleh tim penerbit Al Bulaqiyyah.

Selain hal yang telah kami sampaikan, id fidak

memperhatikan terhadap kata-kata yang hilang di dalamnya,

melainkan ia menjustifikasi kerunutan kalimat seperti pada

halaman 16 no. 12. Karni telah menegaskan hal ifu di awal kitab

Jima'Al llmidan kami juga mencanhrmkan kata yang hilang, ymg

oleh syaikh Ahmad syakir diklaim bahwa tanpa kata tersebut

kalimatnya sudah bersambung.

5. Menambahkan tanda baca pada kata yang membutuhkan

tanda baca, tetapi saya tidak mernberati nash dengan

tanda baca yang sempuma karena dalam banyak

kesempatan hal itu tidak dibuhrhkan. Juga karerra hal itu

terkadang iustu memicu teriadinp banyuk kesalahan

yang seharusnya dihindarkan dalam tashih.

Namun metode ini mengecualikan lrotab Ar-Risalah yang

memang kami ambil dari naskah Syaikh Ahmad Syakir

dengan tanda baca Yang lengkaP-

6. Sa5ra iuga mensynrah banyak kata yang gharib (asing)'

Oleh karena kata-kata yang asing ihr sering tenrlang,

maka kami cukup menafsirkannya safu kali saja dan

membiarkannya di tempat-tempat berikafuiya, unfutk
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selanjuturya hal itu ditunjukkan oleh daftar kata asing yang
kami letakkan di akhir kitab. Kami mengutip semua kata
gharibyang telah disyarah dan meletakkannya dalam satu
indeks seperti indeks kata asing dalam htab Al Llmm.

7. Selanjutnya harus ada daftai isi yang membanfu pembaca
dalam mengkaji kitab, dan hal itu memang sudah menjadi
keharusan dalam tahqiq karena ia Udak lmrang
urgensinya dari akurasi nash. Ia juga bisa memperlmat
salah safu dasar dari sumbangsih terhadap kitab. Daftar
isi ini beragam sesuai dengan keragaman fujuannya, ins5n
Allah.

Saya telah mengerahkan usaha semampu saya dalam
melakukan tahqiq terhadap kitab yang sangat berharga ini.
Kesempumaan adalah milik Allah semata, dan taufiq hanyalah dari
Allah &. Karena ihr, segala puji dan syukur hanya untuk Allah,
dan bagi-Nya sanjungan yang baik dan indah.

Adapun kekurangan yang sa!/a lakukan, saya memohon
kepada Allah semoga Dia mengampuninya, serta menjadikan
amalan ini ikhlas unfuk mengharap ridha-Nya.

Tidak luput saSn berdoa unhrk saudara-saudam saya yang
mulia, yang telah memberikan bertagai banfuan yang
memudahkan pekerjaan ini, baik dalam menyediakan manuskrip
dari berbagai tempat atau banfuan-banfuan gnng lain, khususnya
kepada:

Prof. Dr. Abdullah bin Muhammad Damfu, kepala
jurusan Bahasa Arab Fakultas Pendidikan Universitas
Malik AMul Aziz, Madinah.

Prof. Dr. Muhammad AMurrahim Sultan, salah seorang
ulama di Uni Emirat Arab.
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Saudara-saudara kami di Darul Wawa yang telah

menjanjikan penerbitan buku ini dan telah memenuhi

janjinya.

Mereka atas nama penerbit memiliki jasa dan andil yang

besar, sebagaimana mereka membantu dalam membandingkan

sebagian dari kitab .dengan manuskripnya, menyiapkan daftar

isinya, dan mengoreksi mastemYa.

Selain ihr masih batfrak laE pihak-pihak lain yang

memberikan semangat dan motivasi demi kesuksesan proyek ini.

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah

mengamhkan mereka unfuk membantu perjuangan saya dalam

memberikan sumbangsih terhadap kitab besar ini.

Semoga Allah melimpahkan karunia, keselamatan dan

keberkahan pada junjungan kami Muhammad $, beserta keluarga

dan para sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti

kebajikan mereka hingga hari Pembalasan.

Doa terakhir kami adalah segala puji bagi Allah Tuhan

semesta alam yang dengan nikmat-Nya segala amal shalih

terlaksana dengan sempuma-

Kairo, Darul Qur'an Wal Hadits

9 Rabi'ul Akhir 1422 H./3O Juni 2001 M-

Rif'at Fauzi AMul Muththalib
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SANAD PENTAHQIQ KEPADA
IIVIAM ASY.SYAFI'I

Saya meriwayatkan karya AsySyafi'i dari Syaikh saya AI fuif
Billah Muhammad Al Hafizh bin salim bin Abdul tathil melalui
ijazah (lisensi), dari sa5yid Abdul Hayyr Al Kattani dari syaikh
Ahmad Ridha Ali Khan dari AIu Rasul Al Ahmadi dari Abdul Aziz
Ad-Dahlwawi, dari ayahnya waligry,llah dari Muhammad bin
wafdhullah bin syaikh Muhammad bin Sulaiman Ar-Radani dan
Abu Thahir AI Kaurani dari ayahnya yang pertama (,6a.).

Muhammad bin Sulaiman Ar-Raudani berkata: Saya
mengambilnya dengan izin syihab Al Bari'Abu Abbas Ahmad bin
Al Almi Asy-Syafi'i Al Qahiri, dan ia menuliskan untukku silsilah
sanad yang poinnya adalah: Saya mengambil Fiqih dari Syams
Muhammad bin Ahmad Asy-syaubari; ia mengambilnya dari Nur
Az-ziyadi dan syams fu-Rali; ia menghadiri kajiannya rebih dari
sepuluh tahun, dan memberinya ijazah pada tahun 1000 H.
Keduanya mengambilnya dari syihab Ahmad fu-Ramri. Nur
menambahkan: dari syihab bin Hajar Al Haitami, Syihab AI
Bulqini dan syihab Amirah Al Barlisi. Mereka semua, termasuk
Syams Ar-Ramli yang sanadnya lebih tinggi, mengambilnya dari
Syaikhul Islam zakanya, ia mengambilnya dari Al Hafizh lbnu
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Hajar, Jalal AI Bulqini dan Jalal Al Mahalli. Ketiganya dari 7.ain N

Iraqi Abdunahim bin Husain dari Ala' bin Aththar dari Imam Al

Mihyawi Yahya bin Syaraf An-Nawawi, dari Kamal Sallar bin

Hasan Al lrbili, dari Syaikh Muhammad bin Muhammad

pengarang kltab AsySyamil Ash-Shaghir, dari Abdul Ghaffar Al

Qaa,vini pengarang kltab Al Hawi dari Abu Qasim fu-Rafi'i' dari

Imam Muhammad bin Fadhl, dari Muhammad bin Yahya An-

Nisaburi,dariHujjatullslamMuhammadbinMuhammadAl
Ghazali, dari Imam Al Haramain Abu Ma'ali AMul Malik bin Abu

Muhammad AMullah bin Yusuf Al Juwaini, dari ayahnya, dari Abu

Bakar AMullah bin Ahmad Al Qaffal Ash-shaghir, imam ialur

riwayat para periwayat Khurasan, dari Imam Abu Zaid Muhammad

bin Ahmad Al Marwazi, dari Abu Ishaq hrahim bin Ahmad Al

Marwazi,darilmamAlBazAlAsyhabAbuAbbasAhmadbin
Suraij,dariAbuQasimUtsmanbinSaidAlAnmathi,dariAbu
Ibrahim Ismail bin Yahya Al Muzanni, dari Al Imam Al Jalil Abu

Abdullah Muhammad bin Idris Asy-syafi'i rg. (uh' shilah Al

I{halaf bi Maushul As-Salam, hal' 458459)

SebagaimanasayameriwayatkanfiqihAsy-Syafi,isecara

umulndarisyaikhAbdullahbinMuhammadAsh-ShiddiqAl
Ghamari secara iiazah, dari Syaikh Muhammad Duwaidara Al

Kafrawi At-Talawi di rumahnya di Tala secara lisan, pengambilan

langsung, dan ijazah, dari Syaikh lbrahim Al Baiuri Syaikh Al

Azhar, dari Syail',h Muhammad Al Amir pengarang kitab lrs-

Tsabatyangmasyhur,dariSyaikhAMullahbinMuhammadbin
Amir Asy-Syabrani Asy-Syafi'i, dari Syaikh Syihab Ahmad Al

KhulaifiAsy-Syafi,i,dariSyamsAllnanidanJamalManshurAth-
Thukhi dan Syihab Ahmad Al Basybisi'
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Adapun AI 'Anani meriwayatkan dari Nur Ahmad Ali Al
Halabi, dari Syams Ar-Ramli, dari Syaikhul Islam Zakariya Al
Anshari. Ath-Thukhi meriwayatkan dari Syams Muhammad Asy-
Syaubari, dari Syams Ar-Ramli, dari Syaikhul Islam Zakariya Al
Anshari. Al Basybisyi meriwayatkan dari syaikh Sulthan bin
Ahmad Al Majazi dari Nur Ali bin yahya Az-ziyadi, dari syihab
Ahmad bin Hamzah Ar-Ramli dari Syaikhul Islam Zakariya Al
Anshari.

syaikhul Islam Zakariya Ar Anshari mengambil sanad dari Al
Hafizh Ahmad bin Hajar, Al Muhaqqiq Jalan Al Mahalli, Syraikh
Jalaluddin Al Bulqini; ketiganya mengambil dari Al Hafizh Abu
Fadhl Abdurrahim bin Husain Al lraqi, dari Imam Ala,uddin bin
Aththar, dari Muharrir AI Madzhab syaikh Muhyiddin An-Nawawi
dari Al Kamal Sallar Al Ardabiri 58, dari Syaikh Muhammad bin
Muhammad pengarang kitab Asjt-s5nmir Ash-shaghia dari Syaikh
Abdurrahman Al eaa,r,,ini 69 pengarang kitab Al Hawi, dari Abu
Qasim Abdul Karim Ar-Rafi'i syaikhul Madzhab, dari syaikh Abu
Fadhl, dari Syaikh bin Muhammad bin yahya, dari Hujjatur Islam
AI Ghazali, dari Imam Al Haramain Abu Ma,ali Abdul Malik bin
Abdullah, dari ayahnya yaitu Abu Muhammad Abdullah AlJuwaini,
dari Abu Bakar Al Qaffar Ar Marwazi Ash-Shaghir imam jarur
Khurasan, dari Abu Zaid Al Marwazi, dari Abu Ishaq Al Marwazi,
dari Abu Abbas bin suraii, dari Abu said Al Anmathi, dari hrahim

68 Seperti inilah daram rqrab Tsabt Ar Ananah Abdunah Aqrsl,abmwi.
Nisbahrga telah disebutkan dalam shilah Al l{halalyaitu Al Ardabili.

6e seperti inilah dalam kttab rsabat Al Allamah Afiuttah Ary-sjabmwi.
Namanyn telah disebutkan dalam shitah Al Khataf, yaitu Abdul Ghaffar Al
Qazwini.
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bin lsmail bin Yahya Al Muzanni, dari Imam Mujtahid Abu

Abdullah Muhammad bin ldris Asy-Syafi'i i#a'

Saya (maksudnya Asy-Syabrawi) mengatakan' "Saya juga

mengambil Fiqih dari jalur lain, yaitu dari Syaikh kami Al Khulaifi

tersebut, dari Ath-Thukhi, dari Asy-Syaubari, dari fu-Ramli, dari

syaikhul Islam zakariyaAl Anshari, dari Al Hafizh hnu Hajar, dari

Burhan Ibrahim bin Musa Al Anbasi dan dari Allamah sirajuddin

umar bin Ali bin Ahmad bin Mulqin, keduanya dari Allamah

Abdurrahim bin

Ali Al Asnawi Al Qurasyi pengarang l<tab N Muhimmaf, dari

Taqiyyrddin Ali As-subki bin Abdul Kafi As-subki, dari ayahnya

yaitu Al Qadhi AMul Kafi As-Subki, dan An-Najm Ahmad bin

Muhammad bin Ali Al Anshari An-Najjari Al Al Mishri atau yang

lebih dikenal dengan nama hnu Rif'ah, keduanya dari Syaikh

Ja'far bin Yahya Ar-Ramnati. hnu Rif'ah juga mengambil dari Al

Qadhi Taqi5xTuddin Muhammad bin Ali bin Daqiq Al Id' dari

sulthan Al Ulama Izzuddin bin Abdussalam Ad-Dimasyqi Al Al

Mish,ri, dari Fakhruddin Auurrahman bin Muhammad bin Asakir,

dari Abu Ma'ali Mas'ud bin Muhammad An-Nisaburi, dari Umar

bin Ismail Al Amghani, dari Muhammad bin Muhammad Al

Ghazali, dari Imam Al Haramain Abdul Malik bin Abdullah, dari

ayahnya yaihr Abu Muhammad AMullah Al Juwaini, dari Abu

Bakar Abdullah bin Ahmad Al Qaffal Ash-Shaghir Al Marwazi'

syaikhnya kelompok ulama Khurasan' Dialah yang di usia

mudanya bekerja sebagai tukang kunci hingga menjadi sangat ahli

sehingga keahliannya itu dijadikan pemmpamaan. [-alu ketika ia

memasuki umur tiga puluh tahun, ia berkecimpung di dunia ilmu

hingga menjadi syaikh umat lslam. Ia mengambil sanad dari Abu

Muhammad Al Marwazi, dari Abu lshaq hrahim Al Marwazi, dari
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Abu Abbas Ahmad bin umar bin suraij, dari Abu easim utsman
bin Said bin Basysyar Al Ahwal AI Anmathi, dari Ismail bin yahya
Al Muzanni, dari Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi,i.
(Lih- Tsabt Al Allamah Abdulah Asy-syabrawi, hal. 26-27)

Sebagaimana saya meriwayatkannya dari Syaikh
Abdussubhan Nuruddin Al Burmawi dari Sayyid Alawi bin Abbas
Al Maliki Al Hasani dari Umar Bajunaid Al Makki, Muhammad
Abid fu-sindi, dan Abu Bakar Al Mala AI Ahsa,i AI Hanafi,
mereka semua dari sayyid Ahmad Dahlan, dari utsman Ad-
Dimyathi, dari AI Amir Al Kabir, dari Nuruddin Abu Hasan AIi bin
Ahmad Ash-shaidi (1012-1189 H.), dari Ibnu Aqilah, dari Hasan
Al ujaimi, dari AI Arif Al easyasyi, dari Asy-syams Muhammad
Ar-Ramli, dari syaikhul Islam Zakariya Al Anshari, dari AI Hafizh
bin Hajar, dari shalah bin umar, dari AI Fakhr bin Al Bukhari, dari
Al Qadhi Abu Makarim Ahmad bin Muhammad Al-tabban dan
Abu Ja'far Muhammad bin Ahmad Ash-Shaidalani, dari Abu AIi
Hasan bin Ahmad Al Haddad, dari AI Hafizh Abu Nu,aim Ahmad
bin Abdullah Al Ashbahani, dari Abu Abbas Muhammad bin
Ya'qub AI Asham, dari Rabi' bin sulaiman Al Muradi, dari Asy-
Syafi'i. (Lih. Aqd Al-Ia'ali Wal Marjan, hal. 14).
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TAMPIRAN

Dalam jurnal Al Madinah Al Munawwarah di Kerajaan fuab

Saudi diterbitkan pada dua edisi (12348, 12358) pada hari Kamis

tanggal2lRamadhantahunl4lTH.,bertepatandengantanggal
30JanuarilggTM.,danpadahariKamistanggalsyawwal]t4LT
H. yang bertetapan dengan tanggal 13 Februari 1997 M' l-aporan

tersebut dimuat dalam lampiran Turats dengan dua volume

tersebut dari jumal Yang sama'

Sesudahitulaporanyangsamajugadimuatdalamlampiran

Turats pada jumal Al Bilad di Kerajaan Saudi fuabia'

Kamimencanhrmkanulanglaporandisinikarenabanyak
sebab, yaifu:

Pertama, mengungkapkan kepalsuan naskah yang diklaim

telah ditahqiq, agar tidak dikatakan bahwa usaha kami dalam

mentahqiq kitab ini hanyalah pengulangan dari tahqiq sebelumnya.

Kdua, inilah yang paling penting' yaihr menyatakan

adanya kebuhrhan terhadap tahqiq kitab secara ilmiah untuk

mengoreksi nash-nashryu, serta mengembalikan nash yang hilang
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dari cetakannya, khusrsnya cetakan Ar Bulaqiyryah yang menjadi
acuan setiap cetakan sesudahnya.

Ketiga, menunjukkan seberapa besar usaha kami dalam
melakukan tahqiq terhadapnya. Segala keutamaan ini milik AIIah
semata yang telah menorong, memberi taufiq, dan memberi
pefunjuk- Pertolongan Allah kepada hamba-Nya yang lemah tanpa
jelas melalui pemyataan ini.

Jika ada kekurangan daram tahqiq ini, maka sesungguhnya
kesempumaan hanya milik Allah semata, sedangkan kekurangan
bersumber dariku dan dari syetan.

Saya berpikir untuk merakukan tahqiq terhadap kitab ini
setelah safu abad berlalu sejak cetal.annya yang pertama. sesudah
ifu kitab ini kopiannya dicetak dengan mengikuti naskah pertama
tanpa memberikan perhatian yang pantas terhadapnya, khususnya
karena kitab ini rnerupakan kitab Fiqih sekaligus kitab Hadits,
sebagaimana perhatian yang layak tidak diberikan terhadap
berbagai hadits dan atsaryang termuat daram kitab ini.

Tadinya saya tidak berpikir bahwa nash kitab ini
membufuhkan tahqiq dan komparasi dengan naskah-naskah lain
yang tersedia agar kesalahan-kesalahannya dapat dihilangkan
darinya- Akan tetapi, saat itu saya hanya berpikir bahwa ketika
hadits dan alsamya membufuhkan takhrii, maka itu merupakan
safu benfuk dari tahqiq. Namun setelah ifu saya melakukan
istikharah kepada Allah, dan akhimya saya memutuskan untuk
melakukan tahqiq terhadap kitab ini seluruhnya.

saya memulai proyek tersebut sejak tiga tahun yang raru.
setelah melalui kerja keras tanpa henti, saya berhasil
merampungkan dua setengah r:2. Namun setelah ifu Allah
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memberi taufiq kepada saya bahwa kitab ini sangat perlu ditahqiq

unh.rk mengakuratkan nash-nashnya dan menghilangkan banyak

kesalahan yang dapat ditemukan melalui tahqiq'

Seorang rekan menyampaikan kabar kepada saya bahwa

kitab l/ LJmmtelah ditahqiq dan telah dilempar ke pasaran- Saya

merasa gembira bercampur kecewa' Saya gembira karena saya

akan keluar dari beban pekerjaan ini karena jalan yang harus saya

tempuh ke depan masih paniang dan pekerjaan di dalamnya

sangat melelahkan. Tetapi saya juga merasa sedikit kecewa karena

saya tidak akan merasakan kemuliaan berkhidmat terhadap kitab

besar ini, dan bahwa usaha saya selama tiga tahun ini akan hilang

sia-sia.

Saya berusaha untuk memperoleh kitab Al Umm yang

berita tahqiqnya telah sampai kepada saya' Saya pun membaca

mukadimahnya. Dalam mukadimah tersebut pentahqiq

menyatakan bahwa ia merujuk kepada sepuluh naskah untuk

mentahqiq kitab ini- Namun saya dapat mencium aroma klaim

belaka karena sebagian dari naskah-naskah ini hanya terdiri dari

beberapa jilid kitab Al l)mm, tidak bisa sampai disebut sebagai

naskah.

Selain ih.t, perhatian saya terhrju pada deskripsinya

terhadap naskah-naskah manuskrip dan naskah terbitan Al

Amiriyyahbahwaiamencakup..kesimpangsiuranyang
mengherankansehinggapembacakitabtidakakanmemperoleh
manfaat yang ielas, padahal bukan mempakan metode Imam Asy-

Syaf i sekiranya nash-nash kitabnya mengalami kesimpang-siuran

yang parah sePerti ini"'

81



AlUmm

Saya katakan, seandainya pentahqiq tersebut
memperhatikan naskah-naskah manuskrip dengan teliti, tenfulah ia
tidak berkata seperti ini, khususnya ketika ia mengaku telah
membandingkan semua naskah.

Alasannya adalah karena di antara naskah-naskah
tersebut-khususnya naskah chester Beatty terdapat hal yang
menjelaskan perbedaan di antara berbagai naskah Al [Jmm, yaitu
bahwa naskah Al umm hanya ditemukan dalam dua bentuk, tidak
lebih, yaifu:

1' Naskah yang mengikuti sistematika asri sesuai yang
diletakkan Imam AsySyafi,i.
Tampaknya Imam Asy-Syafi'i mendiktekan berbagai bab
dalam satu kitab sebisanya. Laru bab-bab daram satu
kitab tersebut saling bertukar tempat, tidak sesuai
dengan sistematika yang dianut secara konsisten daram
bab-bab Fiqih. Har ini wajar terjadi karena tidak
diragukan bahwa kitab At Umm saat itu masih berada
pada fase dini dari penpsunannya.

2. Kemudian datangrah Imam sirajuddin Ar Burqini, sarah
seorang imam besar madzhab Asy_Syafi,i, yang
merapikan dan membuat sistematika ini. Ia
menggabungkan bab-bab yang sejenis, sebagaimana ia
menggabungkan ke dalam bab_bab yang sejenis dalam
kitab-kitab lain seperti kitab lkhtitaf At Hadits, Ikhtilaf Al
Inqgryin, dan lain{ain. Ia lantas menempatkannya
bersama bab-bab asli daram Kitab, tetapi ia membuat
catatan seperti: dalam l$ab lkhtitaf Al Hadits tertulis
judul demikian. Kemudian, sesudah ia menyisipkan

82



Al Umrn

bab-bab yang sejenis ke dalam bab-bab asli' ia

mengatakan, "Kami kembali ke kitab Al Umm" '

Para penerbit kitab Al umm telah berbuat baik dimana

mereka meletakkan tambahan tersebut pada pinggir kitab' Dari

sinilah muncul naskah-naskah kitab Al Umm dengan sistematika

yang berbeda dari sistematika asli, yaitu sistematika Imam

Sirajuddin Al Bulqini-

Itulah sistematika yang diikuti oleh tim penerbit Al

Bulaqiyyah, meskipun tampak jelas bahwa mereka berpegang

pada naskah yang setidaknya mengikuti sistematika pertama.

Al Bulqini telah berbuat baik dengan membuat sistematika

ini, karena naskah asli tidak sistematis secara detil'

Misalnya, dalam bahasan tentang jual-beli bab-bab tentang

jual-beli bercampur dengan bab-bab tentang saltn. Bahkan Anda

bisa menemukan bab-bab keduanya jauh darinya sejauh-jauhnya'

Kemudian datanglah Al Bulqini yang menggabungkan sesama bab

jual-beli dan sesama bab salm. Demikian pula dengan bahasan-

bahasan lain dalam kitab.4/ Umm'

TimpenerbitAlAmiriyyahtelahmelakukantindakanyang

baik-sebagaimana yang saya katakan-karena telah mengikuti

sistematika ini. Setiap naskah manuslaip Al Umm pasti mengikuti

salah sahr dari dua sistematika ini, tidak ada yang ketiga' Saya

berani menantang siapapun unfuk mendatangkan naskah yatg

tidak mengikuti salah satu dari dua sistematika ini'

Keadaansepertiinitidakbisadisebutsimpangsiur,serta
tidak bisa dinyatakan bahwa pembaca kitab tidak memperoleh
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manfaat yang jelas darinya. Karena manfaat dari kitab dapat dilihat
dengan jelas pada sistematika AI Bulqini. Akan tetapi, tim cetakan
baru tidak berhati-hati dan tidak merenungkan hingga memahami
karakter perbedaan antara dua jenis naskah kitab Ar LImm
tersebut.

Saya heran mengapa pentahqiq tidak memahami bahwa Ar
Bulqini-lah yang menyisipkan sebagian bab dari kitab-kitab lain
karya Asy-Syafi'i ke samping bab-bab dari kitab Ar umm jika
memiliki tema yang sama- Daram berbagai naskah yang mengikuti
sistematika Al Bulqini, sering kali disebutkan pemyataan:
Sirajuddin AI Bulqini berkata demikian. Dan ketika kutipan Al
Bulqini tersebut telah selesai, maka ia berkata: Kami kembali ke Al
Umm.

Sebenamya, pengutipan Al Bulqini terhadap sebagian bab
dari satu tempat ke tempat lain memiriki sisi negatifnya, karena
tampak bahwa sebagian bab tersebut gugur dari kitab sehingga
tidak ada dalam naskah Al Bulqini dan tidak pula dalam naskah
cetakan- Misalnya adalah daram bahasan shalat Jum'at.

Juga karena pentahqiq cetakan baru tersebut mengikuti
nash cetakan secara piersis sehingga ia juga terjafuh.

Kami katakan, apa gunanya dengan semua manuskrip
tersebut, komparasi, akurasi, dan omongan besar bahwa tahqiq
merujuk kepada sepuluh naskah jika orang yang mengaku
melakukan tahqiq ifu sebenamya mengambir dari naskah cetakan
Al Bulaqiyyah secara persis tanpa memirah? Tidakkah komparasi
yang ia lakukan ifu menghasilkan kesimpulan akan adanya suatu
kesalahan, atau memberinya pefunjuk kepada yang benar?
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Saya akan memberikan beberapa contoh kepada pembaca

mulai mengenai apa yang bisa dilakukan dengan tahqiq kltab Al

(Jmm, yaihr koreksi terhadap banyak kesalahan dalam naskah Al

Amiriyyah Al Bulaqiyyah, meskipun para korektomya telah

mengerahkan usaha yang patut dihargai dalam menerbitkan

cetakan tersebut- Meskipun demikian' mereka tidak

mencantumkan nama-nama mereka pada sampul kitab- Mereka

hanya menyebut nalna mereka dengan nama sederhana' Yang

demikian itu disebut tashih, bukan tahqiq' Semoga Allah

membalas mereka dengan sebaik-baiknya balasan karena mereka

telah memudahkan tugas orang yang datang belakangan unhrk

memberikan sumbangsih yang hakik terhadap lrotab Al Umm'

sehingga ia bisa menemskan pekerjaan yang telah mereka rintis'

Berikut ini adalah contoh-contoh yang menunjukkan

karakter tahqiq kitab yang diklaim bahwa ia diterbitkan setelah

melalui proses tahqiq.

l.DalamhaditslbnuAbbas,iaberkata,"Rasulullah$
mengajari kami tasyahud sebagaimana beliau mengajari

kami Al Qur'an'"
Di akhir hadits disebutkan, "Dan aku bersaksi bahwa

Muhammad adalah Uhrsan Allah." (Cetakan Al Amiriyyah,

1/101)
Saya menemukan bahwa sebagian manuskrip yang ada di

tangan saya tidak memuat kata "aku bersaksi"'

SayajugamenemukanAlBaihaqidalamkttabMa,rifahAs-
Sunan wal Atsar menyatakan dengan tegas bahwa dalam

riwayat Rabi' tidak disebutkan kata "aku bersaksi", dan saya
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2.

pun tidak mencanfumkannya dalam tahqiq saya. (Uh.
Ma rifah As-Sunan wal Atsar,2/3)
Akan tetapi, pentahqiq cetakan baru tersebut
mencanfumkannya- Selain itu, ia tidak mengis5raratkan
adanya perbedaan (2/191, no. l447l.
Dalam bab tentang jamaah suafu kaum di tempat singgah
(tenda) mereka ifu hukumnla sama (L/140, cetakan Al
AmiriSryah), tertulis:
"AsgrSyafi'i berkata: Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada
kami, dari Agyub, dari Abu eilabah, ia berkata: Abu yaman
Malik bin Huwairits menceritakan kepada kami, ia berkata:
Rasulullah S bersabda, "shalatrah kalian sebagaimana
kalian melihatku shalat! "
sanad "dari Abu Yaman Malik bin Huwairits" adalah keliru
sebagaimana disebutkan daram sebagian naskah yang ada
pada saya. Yang benar adalah "dari Abu sulaiman Malik
bin Huwairits".
seandainya pentahqiq terebut memperhattkan takhriihadits
milik Muslim, tenfulah ia menemukan dalam sebagian
riwayatnya sanad "Malik bin Huwairits Abu sulaiman
menceritakan kepada kami,,.
Hadits tersebut dalam lotab As-sunan karya Asy-syafi'i
terhrlis seperti ini: "Abdul wahhab bin Abdul Majid Ats-
Tsaqafi mengabarkan kepada kami, dari Ayyub As_
sakhtiyani, ia berkata: Abu eilabah AlJurmi berkata: Malik
bin Huwairits Abu Sulaiman menceritakan kepada kami,,.
Jadi, kesalahan bukan dari Asy-syafi'i, melainkan dari
penyalin naskah. (I)h. As-Sunan, t/lg7, no. 73).
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Meskipun demikian, pentahqiq menyebutkan Abu Yaman

MalikbinHuwairitskarenaiamengikutinashAlBulaqiyyah
(2/2, no.1658)-

Tidak seorang pun yang menyebut julukannya selain Abu

Sulaiman. Llh. At Ishabah, 3/342; Al Isti'ab' 3/374; At-

Taqrib, hal. 516, no.6433)'

Mengenai bacaan dalam shalat Id, Asy-Syafi,i berkata: Malik

bin Anas mengabarkan kepada kami, dari Dhamrah bin

Said Al Mazini, dari ayahnya, dari Ubaidullah bin Abdullah'

bahwa Umar bin Khaththab bertanya kepada Abu waqid

Al-Laitsi,..ApayangdibacaRasulullah$dalamshalatldul

Adha dan Idul Fitri?" (hadits)

Seperti inilah hadits ini tertulis dalam cetakan Al Amiriyyah

11/210), dan demikian pula dalam cetakan yang ia klaim

telah ditahqiql3/Z38, no. 2580)'

Kata "dari ayahnya" adalah keliru dan tambahan' tidak

terdapat pada sebagian manuskrip yang ada pada saya' Ia

juga tidak terdapat dalam kltab Musnad AsySyafi'i yang

diambil dari kitab Al Umm dan selainnya (hal' 77)' Ia juga

tidakterdapatdalamkitabAtMuwaththa.yangmerupakan
sumberlmamAsySyafi'idalamhaditsini(1/180,no.8).Ia
juga tidak terdapat dalam kllab Musnad N Imam Ahmad

pada halaman dan jilid yang disebutkan oleh pentahqiq'

tidakterdapatdalamShahihMuslimmeskipunhaditsini
adapadanya,dantidakpuladalamselainkeduanyakitab
tersebut. Seandainya ia merujuk kepada l$ab Ma'rifah As-

Sunan wal Atsar, tenfulah ia menemukan keterangan

tentang kesalahan ini 13/42),'
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Perhatikanlah takhri.iyang ia buat untuk hadits ini. pertama
kali ia mengatakan, "(Jmar bin Said bin sinan berkata:
Ahmad bin Abu Bakar mengabarkan kepada kami, dari
Malik, dari Dhamrah bin Said Ar Mazini, dan setemsnya,,.
Apa artinya sanad ini, dan mengapa ia mencantumkannya?
selain ifu ia menyebutkan bahwa Musrim dan serainnya
meriwayatkan hadits ini. saya tidak tahu hal itu, dan saya
juga tidak tahu mengapa ia membaca Dhamrah dengan
dhammah pada mim sehingga terbaca Dhamurah, padahal
yang benar adalah dengan sukun pada mm sehingga
terbaca Dhamrah.

Tidak lama sesudah bab ini, yaitu bab takbir dalam khutbah
dalam shalat Id, di awalnya ia menyebutkan:
"Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy_Syafi,i
mengabarkan kepada kami, ia berkata: hrahim bin
Muhammad mengabarkan kepada kami, dari Abdurrahman
bin Muhammad bin Abdulrah, dari Ibrahim bin Abdulrah,
dari Ubaidullah bin Abdullah bin utbah, ia berkata: Sunnah
dalam takbir pada hari IdulAdha...,, (hadits)
Seperti inilah hadits ini tertulis dalam edisi Al Amiriyyah
(l/zll), yaifu dengan nama Abdunahman bin Muhammad
bin Abdullah. Seperti ini pula yang tertulis dalam naskah
orang yang mengaku melakukan tahqiq tersebut (3/244,
no. 2596). Hanya saja, ia meletakkan lafazh Jatatah di
antara dua kurung, lalu menerangkan pada catatan kaki
bahwa ia hilang dari naskah dat.
Sebenamya, tidak ada yang hilang dari nama ini, melainkan
ia memang tidak ada daram riwayat. seandainya ia memiriki
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naskah-naskah

menemukannYa.

lain maka mereka Pasti tidak

Jadi, riwayat yang benar dalam kitab Al [Jmm adalah'

Abdurrahman bin Muhammad bin Abd'

Seperti itulah ia tertulis dalam manuskrip-manuskrip yang

saya punya, juga dalam riwayat Al Baihaqi dalam kitab

Ma'rifah As-sunan wal Atsar dari jalur Asy-Syaf i 13/49)

dalam dua riwaYat miliknYa.

Ia menyebutkan bahwa atsar ini terdapat dalam kitab

Ma'ifah As-sunan wal Atsar, tetapi ia tidak melakukan

tahqiq dan tidak mendalami meskipun ia merniliki naskah

selain naskah Yang saYa miliki'

Akan tetapi, sehamsnya ia meneliti untuk menetapkan apa

yang terjadi sebenamya dan apa yang benar dari riwayat

Asy-Syafi'i.

Dalam bahasan tentang shalat gerhana disebutkan: Asy-

Syafi'i berkata: Imam Malik mengabarkan kepada kami'

dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari Abdullah bin

Abbas, ia berkata: Pemah teriadi gerhana matahari di

zaman Rasulullah $, lalu Rasulullah S shalat bersama

orang-orang. Beliau berdiri lama seukuran bacaan surat Al

Baqarah... (hadits)

SepertiinilahhaditsinitertulisdalamedisiAlAmiriyyah
(t/274).
Seperti ini pula hadits ini tertulis pada naskah orang yang

mengklaim tahqiq tersebut (3/258, no' 2641),'

Akan tetapi, berbagai manuskrip yang ada pada saya' dan

yang penggalannya pada orang tersebut' tdak ada

lngkupu. "di masa Rasulullah S", dan di dalamnya
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disebutkan
"bacaan".

"seukuran surat Al Baqarah,, tanpa kata

Ia meletakkan kalimat pertama dalam kurung, lalu ia
menerangkan pada catatan kaki bahwa ia hilang dari
naskah dal. Akan tetapi, mengapa ia berpegang pada nash
yang telah diterbitkan sedangkan ia tidak ada dalam
manuskri5meskipun ia memiliki sepuluh manuskrip? Apa
yang menghalanginya unfuk menghirangkannya dari nash
sedangkan ungkapan dan kata tersebut juga tidak ada
dalam htab Al Muwaththa' yang merupakan sumber Imam
Asy-Syafi'i dalam hadits ini (L/1g6, lg7, bahasan tentang
shalat gerhana matahari bab amaran daram sharat Kusuf,
no. l2l.
Keduanya juga tidak terdapat dalam kitab Ma rifah As-
sunan wal Atsar, sedangkan riwayat kitab ini bersumber
dari jalur Asy-Syafi'i (g/TO).
Keduanya juga tidak terdapat dalam htab Musnad Asy_
Syaf i(hal.7Z).
Nash ini juga mengandung perbedaan_perbedaan lain,
tetapi cukup ini saja yang saya sampaikan.
Dalam bab tentang berbaring, bahasan tentang haji,
disebutkan: Imam Asy-syafi'i berkata: Said mengabarkan
kepada kami, dari Atha, ia berkata: Abu Bakar merakukan
sa 7 pada tahun haji ketika Nabi S mengufusnya, kemudian
Umar, kemudian Utsman, dan para khalifah selanjutnya.
Mereka melakukan sa,i seperti ini.,,
Seperti inilah hadits ini terhrris dalam edisi Ar Amiriyyah
(2/r4el.
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Hadits ini juga ada pada orang yang mengaku tahqiq

tersebut (5/259, no. 5150)-

Ia juga ada pada manuskrip-manuskrip yang ada pada saya

dan ada padanya, tetapi ia mencanfumkannya pada catatan

kaki. Ia mengatakan, "sesudahnya pada naskah szl (yaitu

naskah Al Maktabah Azh-zhahiriwah) dan naskah dallvaltu

naskah Chester Beatty) tertulis: kemudian Abu Bakar'

Mengapa ia tidak mencantumkannya di tengah? Jawabnya,

ia berpegang pada edisi Al AmiriWah meskipun hal ini

membawanya kepada banyak kesalahan sebagaimana akan

dijelaskan contoh-contohnya nanti -

Ungkapan ini bukan hanya tidak ada dalam berbagai

manuskrip, melainkan ia juga tidak ada pada Al Baihaqi

dalam l<fiab Ma'ifah As-Sunan wal Atsar dari jalur As5r

Syafi'i (4/53, bahasan tentang Manasik, bab tentang

berlari-lari).

Barangkali tim cetakan pertama menghilangkannya karena

mengira bahwa terjadi pengulangan di dalamngn, padahal

ifu tidak benar, karena hadits ini menerangkan bahwa Abu

Bakar melakukan sa'i pada tahun ketika ia diutus oleh

Nabi S untuk memimpin haji, dan ia juga melakukan saI

pada masa pemerintahannYa.

Apapun maknanya, selama ungkapan tersebut memang ada

dalam manuslaip serta ada dalam riwayat Al Baihaqi dari

Asy-Syafi'i, maka ia harus mencantumkannya di tengah'

Jika tidak, lalu apa gunanya manuskrip dan tahqiq jika kita

hanya mengulangi cetakan yang sama sebelumnya?

Dalam bahasan tentang haji bab tentang mengawali thawaf

disebutkan' Asy-Syafi'i berkata: Said mengabarkan kepada
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kami, dari Ibnu Juraij, dari Abu Ja'far, ia berkata, *Aku

melihat Ibnu Abbas ;s.; datang pada hari Tarwiyah..-" (atsar)

Seperti inilah hadits ini tertulis dalam edisi Al Amiriyyah,
yaifu dengan nama "Abu Ja'far". (2/l4S)
Seperti ini pula sanad ini terfulis pada naskah orang yang
mengaku melakukan tahqiq tersebut (5/242, no. 60g2).
Yang benar adalah "dari Ibnu Ja'far,,. Seperti itulah ia
tertulis dalam sebagian manuskrip yang ada pada saya. Tim
penerbit Al Amiriyyah mengisyaratkan hal itu dan
mengatakan pada catatan kaki, "Terfulis Abu Ja,far pada
sebagian naskah, sedangkan pada sebagian yang lain
tertulis hnu Ja'far".
Namun orang yang mengaku tahqiq ini tidak mengambil
kesimpulan dari isyarat ini karena ia hanya ingin
mengafirmasi saja apa yang tertera pada cetakan lama.
Ibnu Ja'far dimaksud adalah Muhammad bin Abbad bin
Ja'far Al Makhzumi, berasal dari generasi ketiga.
Riwayatnya ada dalam Enam Kitab Sunnah. (Lih. Al Kasyil
2/184; At-Taqrib, hal. 485, no. 5992). Seandainya orang
yang mengaku melakukan tahqiq dengan rujukan sepuluh
manuskrip itu menengok riwayat Al Baihaqi dalam kitab
Ma'rifah As-sunan wal Atsardari jalur Asy-syafi'i, tenfulah
ia tidak jatuh dalam kesalahan ini, dan tentulah ia
membuktikan bahwa dirinya benar-benar melakukan tahqiq.
Karena dalam riwayat ini disebutkan: Asy-syafi'i berkata:
Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami, dari Ibnu
Juraij, dari Muhammad bin Abbad bin Ja,far, katanya: ia
berkata: Aku melihat Ibnu Abbas... (atsar)
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Al Baihaqi berkata, "Kami meriwayatkannya dari Ja'far bin

Abdullah Al Qurasyi dari Muhammad bin Abbad bin Ja'far."

[th. Ma'rifah As-Sunan wal Atsar, 4/25, no' 2915,2916)'

Seandainya ia melakukan takhrij terhadap atsaratau hadits

ini, tenfulah ia menengok ke sumber tersebut, dan tenfulah

Allah akan memberinya petunjuk kepada yang benar,

karena hadits ini pun diriwayatkan oleh Al Hakim dalam

Urtab At Mustadrak (1/455) dari jalur Abu Ashim An-Nabil

dari Ja'far bin Abdullah, ia berkata: Aku melihat

Muhammad bin Abbad bin Ja'far mencium Hajar Aswad

dan bersujud di atasnya. Kemudian ia berkata, "Aku melihat

pamanmu lbnu Abbas menciumnya dan bersujud di

atasnya. Ibnu Abbas rS, berkata, "Aku melihat Umar bin

tftaththab rg menciumnya dan bersujud di atasnya'

Kemudian ia berkata, "Aku melakukan Rasulullah s
melakukan seperti ini sehingga aku pun melaln'rkannya'"

Al Hakim menilai sanadnya shahih, dan penilaiannya ini

disepakati oleh Adz-Dzahabi-

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud Ath-Thayalisi

(hal. 7l dari Ja'far bin Utsman Al Qurasyi dari para

periwayat Makkah, ia berkata: Aku melihat Muhammad bin

Ja'far... [-alu ia menyebutkan hadits di atas'

Ja'far bin utsman dimaksud adalah Ja'far bin Abdullah bin

Utsman. Ia dihubungkan nasabnya kepada kakeknya

sebagaimana yang ditegaskan Al Baihaqi dalam kitab ,4s-

Sunan Al Kubra(5/74)-

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Azraqi dalam kitab

Akhbar Makkah (no. 233) dari hnu uyainah dari tbnu

Juraij.
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Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq ftahasan:
Sujud di Atas Hajar Aswad, S/37) dari hnu Juraij, ia
berkata: Muhammad bin Abbad bin Ja,far mengabariku.
Herannya, dalam manuskrip asli Mushannaf Abdurazzaq
terfulis "Muhammad bin Abbad bin Ja,far,,, tetapi
pentahqiqnya menulis "Muhammad bin Abbad dari Abu
Ja'far". Ia menganggap bahwa inilah yang benar,
sedangkan yang ada dalam naskah asli manuskrip ifu salah.
Dalam bahasan tentang jenazah bab tentang amalan yang
dilakukan terhadap orang yang ihram ketika ia meninggal
dunia, dalam edisi AI Amiriyyah tertulis: Sufuan berkata:
Ibrahim bin Abu Bahrah menambahkan dari sa'id bin
Jubair..." hingga akhir hadits (l/239).
Dalam bahasan tentang pakaian unfuk ihram dari kitab
Mukhtashar Al Hajj Al Mutawassth hadits yang sama
terhrlis: Asy-Syafi'i berkata: Sufi7an berkata: dan lbnu Abi
Harrah mengabariku, dari Sa'id bin Jubair...,, hingga akhir
hadits. (2/L72).

Pada tempat pertama terjadi perubahan redaksi, sedangkan
yang benar adalah: Ibnu Abi Hurrah. Sedangkan yang
kedua benar.

Namun, kami memiliki sebagian manuskrip yang mengikuti
fulisan yang benar di dua tempat tersebut.
Dia adalah Ibrahim bin Abu Hurrah An-Nashibi, penduduk
Makkah. Ia meriwayatkan dari Sa,id bin Jubair, Mujahid
dan selainnya- Ia menjadi sumber riwayat bagi lbnu
Uyainah, Manshur, dan sekelompok periwayat lainnya. Ia
dinilai tsiqah oleh hnu Ma'in. Ahmad berkata, "la periwayat
yang tsiqah, tetapi hanya memiliki sedikit hadits.,'
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Namun ia dinilai lemah oleh sekelompok ahli Hadits. (tjh-

Tajit Al Manfa'ah, t/255, no- 7)

Apa yang dilakukan oleh orang yang mengaku melakukan

tahqiq tersebut?

Ia mengutipnya seperti adanya, yaitu lbnu Abi Bahrah' dari

edisi Al Amirigryah dengan tulisan yang salah. Ini di tempat

pertama (3/379, no- 3097).

Sedangkan pada tempat kedua, ia mengubah yat'g benar

pada edisi Al Amiriyyah, dan menggantinya dengan hnu

Abi Janah . (5/380, no. 56721

seandainya ia merujuk kepada sebagian naskah, tentulah ia

tidak keliru pada dua tempat tersebut'

Seandainya ia merujuk kepada l$tab Ma'ifah As-sunan uml

Atsardan riwayat Al Baihaqi dari Asy-Syafi'i di dalamnya,

tentulah ia tidak jahrh dalam kesalahan ini (3/129I

Seandainya ia merujuk kepada Musnad Al Humaidi'

tentulah ia menemukan di dalamnyar Ibrahim bin Abu

Hurrah. (2/221l,.

Yang menggelikan, pada catatan kaki ia menyebutkan dua

sumber ini tetapi tidak mengambil informasi apapun dari

keduanya. Apa gunanya menyebutkan bahwa hadits ada di

sini dan sana jika hal itu tidak memberi andil dalam

mengakurasi dan mengoreksi?

Dalam edisi Al Amiriyyah terdapat kesalahan yang halus

dan tidak bisa dikoreksi kecuali dengan jalan tahqiq. Itu

terjadi karena sebenamya tidak ada upaya tahqiq yang

dilakukan oleh tim edisi baru-

Dalam bahasan tentang haji bab ummu hubain (sepnis

kadal gurun) terdapat riwayat dari Utsman iS' "la
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memufuskan pembunuhan ummu hubain dikenai dam
berupa saht humlan kambing.,, Imam Asy-Syafi,i berkata,
" Hamalberarti hamal (anak kambing). " (2/765)
Kalimat dalam cetakan baru sama persis seperti dalam
cetakan Al Amiriyyah (5/946. no. 6545). Kalimat tersebut
keliru, dan yang benar adalah: Ia memufuskan
pembunuhan urnmu hubain dikenai denda berupa hullan
dari jenis kambing." Redaksi ini terdapat dalam sebagian
besar dari manuskrip yang ada pada saya, yaitu dengan
kata hullan.

Dalam knab Al Mishbah At Munirdilelaskan bahwa hullam
dan hullan mengikuti pola tuffah berarti anak kambing yang
baru keluar dari perut ibunya.,,

Imam Asy-syafi'i menafsirkannya sebagai hamar (anak
kambing).

seandainya ia merujuk kepada riwayat kttab Ma'rifah As-
Sunan wal Atsar dari jalur Asy-Syafi,i, tenfulah ia
menemukan kata hullan, bukan humlan.

10. Dalam bahasan haji bab kesempumaan thawaf disebutkan:
Asy-Syafi'i berkata: Sufi7an mengabarkan kepada kami, ia
berkata: Abdullah bin Abu yazid menceritakan kepada
kami, ia berkata: Ayahku mengabariku, ia berkata: umar
mengufus seseorang unfuk menemui seorang tefua dari
Bani Zuhrah... (atsar).

Seperti inilah yang tertulis dalam edisi AI Amiriyryah
(2/7so).

Namun nama Abdullah bin Abu yazid adalah keliru, karena
yang benar adalah Ubaidullah bin Abu yazid. Dia adalah
ubaidullah bin Abu yazid Al Makki. Ia meriwayatkannya
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dari lbnu Abbas dan sekelompok periwayat lain, serta

menjadi sumber riwayat bagi Syu'bah dan hnu Uyainah'

Statusnya shaduq (sangat juiur)- Ia wafat pada tahun 126 H'

pada usia 86 tahun. Riwayatnya tercantum dalam kitab

Enam Kitab Sunnah. (l:h- AtKasyif, t/688, no' 3501)'

Atsar tersebut juga dilansir oleh Al Humaidi (1/15) dari

Sufyan.

Atsar ini juga dilansir oleh lbnu Majah dengan sanad yang

sama (no. 2005) dalam bahasan tentang nikah bab anak

milik pemegang hak persehrbuhan. Hadits ini tertulis dalam

htab Musnad Asy-s5nfi'i dengan sanad "dari ubaidullah"

(hal. 130). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi

dalam htab Ma'ifah As-Sunan wal Atsar dari jalur fuy
Syafi'i (4/721, dan selunrhnya menyebut nama Ubaidullah

bin Abu Yazid.

Adapun tim cetakan baru kitab Al umm yang mengklaim

melakukan tahqiq itu menulis pada naskah utama nama

Abdullah bin Abu Yazid secara keliru mengikuti yang ada

dalam edisi AI AmiriyYah-

Kemudian ia memberi isyarat pada catatan kaki bahwa

dalam naskah srh tertulis Ubaidullah (5/266, no' 6176)'

Apakah seperti ini yang disebut tahqiq?

Dalam bahasan tentang haji bab tentang hewan buruan

yang tidak boleh dimakan disebutkan atsarseperti yang ada

dalam edisi Al Amiriwah, yaihr: Malik mengabarkan kepada

kami, dari Muhammad bin Munkadir, dari Rabi'ah bin

Hudair: $: dtu * e ;ii 
'-s.t"A ?w)t ; ,'L 's1t

?-# -lu melihat ;;", bin Khaththab menuntun seekor
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unta miliknya dalam tanah di Suqya dalam keadaan ia
sedang ihram." (21777)

Redaksi (E t:fr(menuntun seekor unta) adalah keliru, dan

yang benar adalah t-E;.iA yang berarti mencabuti kufu

dari badan unta. Dalam empat manuskrip yang ada pada
saya tertulis kata 

"i- 
ai tempat ini, dan ifulah yang benar.

riwayat Al Baihaqi dalam kitab Ma'rifah As-sunan wal Atsar
dari lalur Asy-Syafi'i juga menggunakan katailji . @/z3sl
Orang yang mengaku melakukan tahqiq ifu mengutip
seperti adanya dalam edisi Al AmiriSyah secara keliru.
(5/40L, no. 67761. Jadi, apa yang dilakukan oleh
pentahqiq cetakan baru ini?

Ia menukilnya seperti adanya dalam cetakan Al Amiriyyah
secara keliru (5/401, no. 6776).

Redaksi ?r -,^t (dalam keadaan ia berihram) juga Udak

terdapat dalam semua empat manuskrip. Namun ia
mencantumkannya dalam tanda kurung lalu ia berkata pada
catatan kaki, "Hilang dari naskah dal dan sin.,,
Sebenamya redaksi ini tidak hilang, melainkan dalam
riwayat Al umm memang tidak ada kata tersebut meskipun
ia ada dalam riwayat Al Muwaththa' dan yahya bin yahya
Al-Laitsi dari Malik dari yahya bin Said. Akan tetapi,
riwayat Asy-syafi'i dari Muhammad bin Munkadir ifulah
riwayat Asy-Syafi'i.

Jadi, seyogianya pentahqiq tersebut tidak
mencanfumkannya, tetapi tidak ada salahnya ia memberi
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isyarat pada catatan kaki bahwa ia ada dalam edisi Al

Amiriyyah.

Dalam bahasan tentang haji bab amalan yang dilakukan

saat bertolak dari Arafah (dalam kitab Mukhbshar Al Haii

Al Mutawassith), dalam edisi Al Amiriyryah tertulis atsar

Dan Sufuan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari

Muhammad bin Munkadir; dan dari Said bin Abdurrahman

bin Yarbu', dari Abu Huwairits, ia berkata: Aku melihat Abu

Bakar Ash-Shiddiq melakukan wula.rf di Quzah..." (2/L8Ol

Redaksi ini mengandung kesalahan di dua tempat, yaitu:

Kesalahan pertama pada redaksi "dan dari Said bin

Abdurrahman". Yang benar adalah tanpa kata penghubung

dan, yalt..t: Muhammad bin Munkadir meriuayatkan dari

Said bin AMurrahman.

Inilah yang benar sesuai dengan tiga naskah yang saya

miliki. Seperti itu pula yang tertulis dalam lrlrtab Musnad

Asy-Syafi'i (hal. 373) dan dalam lrotab Ma'rifah As-Sunan

unl Atsar dari jalur AsySyafi'i (4/228).

[-alu, apa yang dilakukan oleh pentahqiq tersebut? Ia

mengutipnya seperti adanya dari edisi Al Amiri5ryah (5/418,

no.6829) tanpa memberi keterangan pada catatan kaki-

Kesalahan kedua ada pada redaksi "dari Abu Huwairits".

Yang benar adalah lbnu Huwairits". Inilah yang tertulis

pada manuskrip-manuskrip yang saya punya, serta dalam

riwayat Ma rifah As-Sunan wal Atsar dari jalur Asy-Syafi'i

(4/tL8).

Seperti itu pula yang tertulis riwayat hnu Abi Syaibah dari

Jubair bin Huwairits (4/30, 31).
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Ibnu Hajar dalam kltab Ta jil Al Manfa'ah 7/279,380; dan

At-Tadzkirah no. 888 dengan tahqiq kami).

Apa yang dilakukan oleh pentahqiq tersebut?

Ia mencantumkan kata "dari Abu Huwairits" secara salah.

Pada catatan kaki ia hanya mengatakan, "Pada naskah srh

dan wawu tertulis bin." la menyebutkan pada catatan kaki
bahwa hadits ini terdapat dalam krtab Ma'ifah As-Sunan

wal Atsar. Tetapi seandainya ia menelaahnya, maka ia akan

menemukan narna lbnu Huwairits.

Dalam bahasan tentang masuknya air mani dari kitab

Mukhtashar Al Hajj Al Mutawassith, Imam Asy-Syafi'i
berbicara tentang para penggembala, dan bahwa jika

mereka telah melempar Jumrah pada hari Nahr, maka
mereka bisa meninggalkan mabitdi Mina dan bermalam di
tempat penambatan unta mereka, lalu mereka berdiam di
tempat tersebut dan meninggalkan lempar Jumrah pada

keesokan harinya sesudah Hari Nahr. tdy pada keesokan

harinya dari Hari Nahr mereka datang, dan itu adalah hari

Nafar Awwal.

Asy-Syafi'i berkata: e 6'f,}1 glt ,f6t t*{ Gt t;#
,})t

Seperti itulah yang tertulis dalam edisi Al Amiriyyah

l2/78r1.
Redaksi tersebut keliru karena lafal fri, C 6Fi i.,i tiaut

memiliki makna. Yang benar adalah: ?#. \ft ,;#

*), e t*i g$*"p63, "Jadi, *n 
"kumemulai 

dengan
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melempar Jumrah unfuk hari dimana mereka bermalam di

tempat penambatan unta".

Seperti ih.rlah yang tertulis pada sebagian naskah yang ada

pada saya. Dalam kitab Al Qamus dijelaskan bahwa kata

i:iii Vera* mereka bermalam, sehingga makna kalimat

tersebut adalah: mereka melempar Jumrah untuk hari

dimana mereka bermalam di tempat penambatan unta,

bukan bermalam di Mina.

Apa yang dilakukan oleh orang yang mengaku melakukan

tahqiq tersebut?

Ia mengutip redaksi sebagaimana adanya dalam edisi Al

Amiriyyah tanpa memedulikan manuskripmanuslaip yang

ia miliki jika memang benar bahwa ia memiliki manuskrip-

manuskrip tersebut. V423, no. 68471

Ia tidak memberikan keterangan pada catatan kaki

mengenai perbedaan-perbedaan tersebut padahal terkadang

hal ifu dapat memberi petunjuk mengenai yang benar dari

segi kata dan maknanya.

14. Dalam beberapa kesempatan, suafu kata atau kalimat

sepintas tampak sesuai dengan makna. Tetapi setelah dikaji

secara mendalam tampaklah perubahannya. Dari sini

terlihat jelas urgensi komparasi terhadap berbagai naskah

unfuk menemukan yang benar.

Dalam bahasan tentang iual-beli bab jual-beli tempo

terdapat kalimat seperti ini dalam edisi Al Amiriyyaht

t:;b tF" d *ei,;" eiii'fL'ls f e F I uk t
,f, W "Demikian pula, tidak ada kebaikan dalam

penjualan kurma kering yang telah diperas dan dikeluarkan
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sarinya dengan kurma kering yang telah dikeluarkan sarinya

secara takaran dengan takaran". (L/70)
Akan tetapi, saya menemukan dalam sebagian manuskrip

Al Umm kata tersebut tertulis ;:;b, menggantikan kata

;:;b Saya katakan, jika kata ini memiliki kaitan dengan

kurma kering dan dengan konteks kalimat, maka ifulah
yang benar. Jika tidak, maka ia telah diubah dari redaksi

aslinya. Saya lantas merujuk kepada kitab .4/ Qatnus dan

menemukan bahwa kata 'riie berarti madu dari kurma

basah. Saya pun meyakini bahwa kata dalam dua
manuskrip di antara manwkrip-manuskrip Al Umm ifulah
yang benar. Sedangkan kata yang tertulis dalam cetakan
baru itu telah diubah dari aslinya serta tidak selaras dengan
makna kalimat setelah dilakukan sedikit pencermatan.

Dengan demikian, makna yang dimaksud adalah: kurma
kering yang telah dikeluarkan madunya.

Tidakkah sebaiknya pentahqiq yang mengaku merujuk
kepada sepuluh naskah itu memahami hal itu serta

membuat catatan kaki untuk menjelaskan perbedaan di
antara berbagai naskah agar orang lain dapat diyakinkan

bahwa yang benar adalah, 'oi;-c aan bahwa Imam Asy-

Syafi'i tidak meninggalkan kata yang lebih mendekati istilah
ini untuk beralih kepada kata lain?

Namun ia tidak melakukan lebih dari sekedar mengutip apa
yang ada dalam edisi Al Amiriyryah (6/256, no. 5819).
Berikut ini adalah beberapa contoh perubahan redaksi atau
penghilangan redaksi yang memsak makna, padahal dua
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tindakan tersebut dapat dipahami dengan sedikit

perenungan dengan banhran seluruh manuskrip atau

sebagiannya.

15. Dalam bahasan tentang jual-beli bab salm dan maksudnya

disebutkan atsar ini dalam edisi Al Amiriyx;ah: hnu

Abbas;S, berkata , tk 9i, G ietit L'V. 'r-at!Su ,si I
"Kami tidak melihat adanya larangan untuk salaf (salm),

yaitu perh.rkaran perak dengan perak secara funai."

Penggalan kedua dari ungkapan ini tidak bisa dipahami atau

keliru, bahkan sebenamya kedua penggal kata tersebut

keliru. Karena perfukaran perak dengan perak secara funai

itu tidak ada kaitannya dengan sakf, serta dengan

penggalan kalimat pertama. Tidak boleh meminjamkan

perak dengan perak secara funai- Orang yang membaca

kalimat ini akan mengemyitkan dahi untuk memikirkan

kerumitan ini. Akan tetapi, dengan dilakukan tahqiq dan

komparasi kerumitan tersebut dapat dihilangkan.

Dalam sebagian manuskrip ada keterangan yang

menjelaskan bahwa dalam kalimat ini ada kata yang hilang,

dan kalimat semula berbunyi: t:Jii O)ltt #' e}slit "Pu'uk

digunakan untuk membeli sesuafu; perak dibayarkan secara

funai."

Makna kalimat dengan redaksi seperti ini menjadi konsisten,

dimana penggal kalimat kedua menafsirkan penggal kalimat

pertama. Maksudnya adalah boleh melakukan akad salm

untuk suafu barang dengan menggunakan perak, dan perak

tersebut dibayarkan dengan funai- Sedangkan barang yang

dipesan ifu diserahkan secara tempo-
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Dalam catatan kaki salah satu manuskrip As-Sunan Al
Kubra diielaskan, "Maknanya adalah -Wallahu a'lan> jika
perak digunakan dalam akad salm untuk sesuafu, maka
perak tersebut wajib diserahkan di tempat akad."
[alu, apa yang dilakukan oleh tim penerbit cetakan baru?

Mereka mengutipnya sebagaimana yang terhrlis dalam edisi

Al Amiriyyah. Apakah yang demikian itu disebut tahqiq?
(6/285, no. 8617)

16. Dalam bahasan tentang jual-beli bab tentang wakfu
penjualan buah-buahan disebutkan perkataan Imam AsSr

Syafi'i dalam edisi Al Amiriyyah sebagai berikut: 'eAW:
",y, 

"rr'"ti;A +'#- oi # rtti.e "l:r :ii*,L,e ri
lli ",*;- &'Lt;lbf "Bugui*ana mungkin haram menjual

mentimun dan khirbiz (sejenis sa5ruran) ketika ia telah
tampak sebelum ia menjadi baik, sedangkan seseorang
meriwayatkan bahwa ia dibeli sebelum ia tercipta?"
Barbak berkata kepada saya, "Akal dan kecerdasan seperti
apa yang bisa memahami kalimat ini?"
Akan tetapi, berkat taufiq dari Allah dan setelah melalui
tahqiq dan komparasi di antara berbagai naskah, kesulitan
tersebut dapat teratasi. Sesungguhnya kalimat tersebut
mengandung perubahan redaksi yang signifikan, dan

kalimat yang benar adalah: lrr :i ie Lq oi i:;4',e<:
|P" n:i L€; t)i Tt, Gi3 \,e +'*i- oi,Y tu.'e
t..h! "Bagaimana mungkin haram menjual mentimun dan

khirbiz (sejenis saSruran) ketika ia telah tampak sebelum ia
mencapai kualitas yang baik, dan ia pun sudah bisa dilihat,
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sedangkan ia boleh dibeli dalam keadaan belum tercipta

(berwujud)?"

Makna kalimat tersebut adalah Asy-Syafi'i menentang

keharaman penjualan buah-buahan yang belum tampak

kualitas dan kematangannya sedangkan ia sudah bisa

dilihat, sedangkan buah-buahan yang belum tercipta atau

berwujud sama sekali boleh dijual. Jadi, yang terakhir itu

lebih kuat alasannya untuk diharamkan daripada yang

pertama. Yang demikian ifu seperti penjualan habal al
habalahTo, bai' sinin 71, dan bai' al mu'awamah. Semua

obyek jual-beli ini belum tercipta dan belum berwujud sama

sekali. Bisa jadi ia dihasilkan, dan bisa jadi ia tidak

dihasilkan. Jual-beli ini juga mengandung unsur gharar atau

risiko yang lebih besar daripada penjualan buah-buahan

yang belum tampak kualitas dan kematangannya tetapi

sudah bisa dilihat dan sudah benuujud meskipun belum

sempuma.

Apa yang dilakukan oleh pentahqiq cetakan baru kitab Al
Umrfl
Ia mengutip seperti biasanya dari cetakan lama tanpa

membuat isyarat sedikit pun mengenai pertedaannya

dengan redaksi sebagian manuskrip, atau memberi isyarat

bahwa kalimat ini tidak bisa dipahami. V215, no. 8383,

8384).

70 Habal al hafulahberart menjual anak dari anak herryan ternak-
7l Bai' shnr adalah menjual buah-buahan yang dihasilkan kebun untuk

beberapa tahun. Kata bai'al mu'awamah memiliki makna lrang serupa dengan ifu-
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Herannya, ia menjadikan sebagian dari redaksi di atas

sebagai ujung alenia, dan sebagian yang lain -yaifu yang

tidak bisa dipahami- sebagai awal alenia berikutnya.

Yang menggelikan adalah ia memberikan tanda baca atau

harakat padanya. Saya tidak mengetahui pemahaman

seperti apa yang ia jadikan landasan unfuk memberinya

harakat. Ia membaca redaksi di atas demikian: h: rs1:U:

LE,Oi
17

Y

Dalam bahasan tentang jual-beli bab tentang batas waktu
tempo dalam penukaran mata uang, disebutkan hadits Abu
Said Al l$udri rS yang masyhur, bahwa Rasulullah $
bersabda,

oro

, c"|-^, )?
l/

o

\)
tY! olL.Gt?t I o.la,

Qv W f# \) ,;zX. ;'tl*b-, fy;

l/

ti
a

r
"Janganlah kalian menjual perak dengan pemk kecuali

secara sama, dan janganlah kalian menjual sebagiannya di
atas sebagian yang lain, dan janganlah kalian menjual yang
tidak tersdia darinya dengan yang tersedia!"

Seperti inilah hadits ini tertulis dalam edisi Al Amiriyyah
(3/25).

Perubahan redaksi tampak jelas di dua tempat, yaifu: \t
,16 ,;b \a:,i. t 

'U 
'janganlah kalian menjual

di atas sebagian jmng lain".
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Redaksi yang benar ada pada manuskrip, kitab-kitab takhrii,

Musnad Asy-Syafi'i (hal. 140), Ma'rifah As-Sunan walAtsar
(4/287), dan Al Muwaththa 'yang merupakan sumber Asy-

Syafi'i (2/632,633, no. 30).

Redaksi dimaksud adalah:
,i

"*-;'t#XfH'li,
"Janganlah kalian menarnbahkan sebagiannia di atas

sebagian yang lain!"
t

fu6 rjiii terbentuk dari kata',-i3r y*g berarti tambahan.

Maksudnya adalah janganlah kalian menambahkan salah

safunya melebihi yang lain sehingga menjadi riba.

Hadits ini disepakati oleh Al Bukhari dan Muslim serta

tertulis dengan redaksi ini dalam kitab Ash-Shahihain (Lih.

Shahih Al Bukhari no. 2177, dan Shahih Muslim no.

75/L5841.
Apa yang dilakukan oleh orang yang mengaku melakukan

tahqiq terhadap lrotab Al Umm terhadap penyimpangan

redaksi yang jelas ini?

Ia mengutip hadits seadanya seperti yang tertulis dalam

edisi Al Amiriyyah (6/85, no. 7888), dan membacanya

dengan katat#.
18. Di antara redaksi yang tidak bisa dipahami dan sehamsnya

menaruh perhatian pentahqiq unfuk meneliti agar

menemukan redaksi yang bisa dipahami dan konsisten

adalah yang dapat terlihat dengan jelas dalam contoh

berikut:
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z/zodr

Dalam bab tentang berdiri untuk jenazah,lmam Asy-Syafi'i

berkata:

,&"oi'tj ,ia" tf )^., ,,(J' e irrli
tiy 

"-r;t 
,l? 7"F.,i*l \) ,t:; vf

o I

I v()

"Saya memberikan keringanan terhadap tangisan tanpa
terpengamh, tidak mengratakan selain png baik, dan tidak
berdoa meminta perang sebelum meninggal. Jika ia
meninggal, maka mereka harus diam."

Perhatian saya tertuju pada redaksi '&i b( A (tanpa

terpengaruh). Sesungguhnya Imam Asy-Syafi'i berbicara

tentang sekelompok perempuan yang menunggui

seseorang yang sedang sekarat. Imam Aiy-Syafi'i lantas

berkata, "Tidak ada larangan terhadap tangisan mereka,

dan tidak pula mereka menyampaikan perkataan selain

yang baik-baik, serta tidak mengatakan wa harabah ftetapa
sdihnya kami)." Huruf nun yang berada di akhir kata kerja

merupakan nun nisurah (menunjukkan jamak

Jadi, bagaimana mungkin redaksi iE of i diriripk* di

dalamnya. Seandainya redaksi ini benar, tentulah

seharusnya berbunyi t";i bf )U. Akan tetapi, kekeliruan

terjadi pada makna dan ia tidak konsisten. Karena

bagaimana mungkin Asy-Syafi'i menyem mereka unfuk
terpengaruh, dan harus terpengaruh. Pengaruh dimaksud
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adalah akibat dari tangisan, dan hal itu tidak dilarang

syari'at.

Akan tetapi, redaksi ini mengalami perubahan, dan yang

benar ada pada Al Baihaqi dalam htab Ma'rifah As-Sunan

walAtsardari jalur Asy-Syafi'i (3/7g7l,yaitu kata iU'oi n
diganti dengan ii:i- b( *, (tanpa memanggil-manggil)-

Dengan demikian maknanya menjadi konsisten.

Redaksi ini hanya ada pada naskah Chester Beatty, dan ifu

pun kurang jelas karena kebanyakannya tidak bertitik

ndakkah orang yang mengakr melakukan tahqiq itu

menemukan bahwa kalimat ini samar dan tidak konsisten

maknanya?

Namun seperti biasanya ia hanya berpatokan pada redaksi

edisi Al AmiriSyah tanpa pencermatan dan tahqiq sedikit

pun. Andai saja ia kembali kepada kitab Ma'rifah As'Sunan

wal Atsar sehingga ia mengoreksi lafazh dan maknanya'

(3/422, no.3329)

19. Serupa dengan itu adalah penjelasan dalam bab zakat

kambing yang bercampur dengan penjelasan lain dari

bahasan zakat. Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahwa

berbagai macam hewan temak dari satu jenis itu tidak

dilarang untuk dikumpulkan jadi satu lalu diambil zakat dari

seluruhnya karena ia berasal dari satu jenis- Ia berkata,

*b?:,4ldt't'&lt b# tft,s'; \i
t- .c lz 

t 
o o )/ ' It o

o;-at1 6iilt aA.X 'eJ ,QS J)l
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l'Jl ;Jz L .Y.u)r'ntj
/O

P
It'$tt Sz

ca;JlL) q{

o

NIFI
c/o/-*wts,€s

o
/ O/ |

J ()r-*)

r
/O

A
t
d
a

d
I

Y (k-If d '(ut ;,^)
Sz/

I r/ t7 _zz i..

J.i: P.r f
7E::)(-. -

at

QK

4r/ o9,

tJ
/ . -/OeeW ot,

"Tidakkah Anda melihat bahwa kita mengenakan zakat
pada bukht (unta yang besar saat bersama irab
(unta 3mng tidak berpunuk), serta berbagai macam unta
yang lainnya, padahal seluruhnya berlainan benhrk fisiknya?
Kita juga mengenakan zakat pada sapi dan darbanilyah 72

saat bersama irab dan berbagai jenis sapi lainnya meskipun
bentuknya berbeda-beda. Domba menghasilkan kambing
dan berbagai macam anak kambing, dan domba
seluruhnya; karena seluruhnya disebut kambing, sapi dan
unta."

Seperti inilah redaksi ini tertulis, "Domba menghasilkan
kambing." (2/7)

Saya meminta penjelasan kepada tim penerbit Al Amiriyyah
karena kalimat ini tidak bisa dipahami. lalu mereka
menjawab, "Seperti itulah yang kami temukan dalam
berbagai manuskrip."

Akan tetapi, sebagian manuskrip yang tepat dapat

me:rgurai kesulitan ini, karena di dalamnya terfulis, Oib[tt

72 Darbaniyyah atau zebu adalah hewan memamah biak yang benfuknya
seperti sapi tetapi memiliki punuk seperti unta.
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,fir t "Domba bersama kambing". Maksudnya, kita

mengenakan zakat pada domba saat bersama kambing,

sebagaimana kita mengenakan zakat pada suatu macatn

unta saat bersama macam-macam unta yang lainnya, serta

berbagai macam sapi saat bersama macam-macam sapi

yrang lainnya.

lnilah yang sesuai dengan konteks kalimat, makna dan

logika.

Apa yang dilakukan oleh pentahqiq kitab Al Umm

sebagaimana yarlg ia katakan ifu?

Jawabnya, ia mengutip apa yang tertera dalam cetakan Al

Amiriryah tanpa memperhatikan catatan cetakan Al

Amiriylah, serta tanpa menyesuaikan dengan sepuluh

manuskrip sedikit pun seperti yang ia klaim. (4/66, no.

383)

Di antara kesalahan yang mengherankan adalah kesalahan

nama yang mengakibatkan penyandaran suaht perkataan

kepada selain penutumya, bahkan kepada orang yang tidak

dikenal.

Dalam bab tentang ketentuan tempo dalam sala/dan jual-

beli dari bahasan tentang jual-beli disebutkan atsar ini: Al

Qaddah mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin

Aban, dari Hammad bin lbrahim, bahwa ia berkata, "Tidak

ada larangan salmdengan obyek fulus-"

Seperti inilah yang tertulis dalam edisi Al Amiriyyah, yaitu

Hammad bin hrahim. (3/861 Ini keliru seperti !,ang

dilelaskan oleh sebagian manuslaip yang menyebutkan

"Hammad dari hrahim"-
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Inilah yang benar. Hammad dimaksud adalah Ibnu Abi
Sulaiman. Sedangkan Ibrahim dimaksud adalah Ibrahim An-
Nakh'i.

Inilah yang benar sebagaimana diriwayatkan dalam kitab
As-Sunan Al Kubra karya Al Baihaqi dari jalur Asy-Syafi'i

v2871.
Selain itu, hadits ini juga ada dalam kitab Al Atsar karya
Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani (hal. L99l dengan

redaksi yang serupa.

Apa yang dilakukan oleh orang yang mengaku melakukan
tahqiq itu?

Ia mengutip seadanya seperti yang terhrlis dalam edisi Al
AmiriSryah tanpa melakukan komentar, mencatat
perbedaan, atau apapun. (6/301, no. 8670)
Di tempat yang dekat dari itu pada halaman yang sama,
Imam Asy-Syafi'i berbicara tentang fulus bahwa ia boleh
dijadikan obyek salm.la beralasan bahwa fulus iht berbeda
dari dirham dan dinar, karena yang terakhir dapat dijadikan
harga untuk segala sesuatu yang dirusak dan dibinasakan.
Jika seseorang memsak sesuafu yang dipertanggungkan
padanya, maka sesuafu tersebut dinilai dengan emas atau
perak, bukan dengan fulus, dan bukan dengan gandum,
misalnya. Dari sini Imam fuy-Syafi'i berkata,

,t 9\*-t dr6t G'e"oi L?i rXt:
-z/6t-a

'*1 ffr, cy ,k: y ifu. ,ai.a:fr;1.1r
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k\1'n0 n1lr'ttt Lk k 
^;1il.;,.^arlt' ru,GC|

"Saya membolehkan akad salm dengan obyek fulus,

berbeda dengan salm dengan obyek emas dan perak,

karena tidak ada kewajiban zakat pada fulus, dan karena ia

bukan merupakan harga unfuk segala sesuahr sebagaimana

dirham dan dinar merupakan harga untuk segala sesuatu

yang dirusak."

Sesudah itu Imam Asy-Syafi'i berkata,

'M'a$i a, J*'4 aalt'Jti tf
,//

.yt.JJlU.-St

"Jika ia berkata, "Gandum bukan merupakan harga untuk

sesuatu yang dirusak," maka jawabnya adalah: demikian

pula dengan {ulus." (3/861

Kalimat terakhir ini menunjukkan bahwa yang ia maksud

dari kalimat pertama adalah, fu/us bukan merupakan harga

untuk segala sesuatu yang dirusak, sebagaimana dalam

kalimat kedua.

Akan tetapi, telah terjadi perubahan redaksi dalam kalimat

pertama dalam cetakan Al AmiriSryah, sehingga tertulis:
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.Nz

fJ r^ftul |;11,s9t;i$. it',fut
t
r)

.a;tJir
"Sebagaimana dirham dan dinar merupakan harga unfuk
segala sesuatu yang dijadikan obyek salaf." (g/81l

Yang benar dalam sebagian manuskrip adalah: e;itilt r[:rfi1,

"unfuk segala sesuafu yang dirusak".

Akan tetapi, orang yang mengaku melakukan tahqiq hanya
mencatat apa yang tertulis dalam edisi Al Amiriyyah tanpa
melakukan tashih, atau bahkan tidak memberikan
komentar, penjelasan dan perbedaan. (3/6, no. 8658)

22. Dari sebagian contoh di atas, barangkali pembaca bisa
melihat bahwa sebagian kitab lain yang bukan manuskrip
terkadang bisa membanfu pentahqiq untuk menemukan
yang benar. Contoh yang kami sampaikan di atas
mengandung bukti besar mengenai hal ifu. Ada kalanya
berbagai manuskrip dan cetakan menyepakati suafu
redaksi, tetapi setelah dilakukan takhrij dari kitab-kitab lain
yang mengutip dan Al Umm, tampak jelas bahwa redaksi
tersebut keliru, dan bahwa yang benar adalah yang tertulis
dalam kitab-kitab tersebut.

Dalam edisi Al Amiriyryah, yaitu dalam bab tentang usia
yang diambil zakatnya dari kambing, Imam Asy-Syafi'i
berkata: hrahim bin Muhammad mengabarkan kepada
kami, dari Ismail bin Umayryah, dari Amru bin Abu Sufyan,
dari seseorang yang disebutkan namanya oleh Ibnu Mis'ar,
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insya Allah, dari Mis'ar saudara Bani 'Adiy, ia berkata: Ada

dua orang yang mendatangiku, dan keduanya berkata,

"sesungguhnya Rasulullah S mengufus kami untuk

mengutip zakat dari harta manusia---" (2/741

Seperti inilah, kata Mis'ar tertulis dua kali di dua tempat.

Berbagai manusluip yang saya miliki dan terbitan Al Umm

juga bersama-sama menyebut dua kali, tetapi penyebutan

ihr keliru dengan alasan sebagai berikut:

a. Kitab-kitab takhrii Hadits seperti karya Abu Daud dan

selainnya menyebut Sa'r- (tih. Sunan Abi Daud,

bahasanr Zakat, bab, Zakat Ternak, 2/238, 239;

Sunan An-Nasa 'r, bahasan: Zakal, bab: Pemberian

Harta oleh Pemilik Harta Tanpa Pemilihan oleh

Pengutip 7akat, 5/32, 33, no. 2462; Musnad

Ahmad,3/4L4; At Amwal karya Abu Ubaid, hal' 495

no. 1090; Al Amwal karya hnu Zanjawaih, 3/883,

no. 1560, 1561; dan Al Muiam Al Kabir karya Ath-

Thabrani, 7 /170, no- 5727)-

b. Dalam kitab-kitab tentang para periwayat disebutkan

nama Sa'r. Ia adalah Ibnu Sawadah atau hnu Daisam

Al Kinani Ad-Duali- Sebuah pendapat mengatakan ia

terbilang sahabat. (Lth- At-Tarikh Al Kabir karya Al

Bukhari. Al Bukhari menyebutkan hadits ini pada no'

3/199, 2OO; At-Tadzkirah karya Al Husaini no'

2238; Tahdzib Al Kamal no' 2236; At-Taqrib no'

2267; dan Al KasYifl/43, no- 1581)'

c. Berdasarkan kesamaan antara seluruh manuskrip dan

cetakan, dapat dikatakan bahwa seperti inilah riwayat

Asy-Syafi'i, yaitu dengan nama Mis'ar. Namun riwayat
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Asy-Syafi'i dalam kltab Al Musnad menyebut nama
Sa'r. (At-Tartib, l/239, hal. 91) Riwayat Al Baihaqi
dari jalur Asy-Syafi'i adalah dengan nama Sa,r.
(Ma'rifah As-Sunan wal Atsar, 3/226)

Dengan semua alasan tersebut, seyogianya yang dihrlis
adalah nama Sa'r, tetapi tetap dibuat catatan unfuknya
mengenai nama yang tertulis dalam manuskrip dan cetakan.
Jika tidak, maka hendaknya ia membuat catatan kaki,
khususnya karena ia telah mentakhrijnya dari Ahmad, Abu
ubaid dan Al Baihaqi dalam krtab Ma'rifah As-sunan ottar

Atsar(4/56, no. 37771.

Tetapi sayangnya ia tidak keluar dari bayang-bayang edisi
Al Amiriyyah.

23. Takhdj adalah salah satu bentuk tahqiq. Tal<hrii
mengingatkan seseorang -jika ia lupa- akan sebagian
manuskrip. Contoh berikut ini menjelaskan Akhrii yang ia
lakukan tidak memberikan andil dalam tahqiq. Jika tidak,
tenfulah ia tidak jafuh dalam kesalahan yang sama seperti
edisi Al Amiriyyah di dua tempat dalam satu afsar
Pertama, dalam edisi Al AmiriSyah (2/81, dalam bab
tentang usia kambing yang diambil sebagai zakat disebutkan
atsarini: Sufuan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, ia
berkata: Bisyr bin Ashim menceritakan kepada kami, dari
ayahnya, bahwa Umar mengangkat Abu Sufyan bin
Abdullah sebagai amil zakat Thaif dan daerah sekitarnya...,,
(2/81

Kedua, dalam bahasan tentang zakat juga bab hewan
temak yang dihifung zakatnya, disebutkan atsaryang sama
dengan sanad yang sama (2/lS).
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Atsarini bersama-sama keliru di dua tempat tersebut- Yang

benar adalah: Bisyr bin Ashim (bin Sufyan bin Abdullah)

dari ayahnya bahwa Umar mengangkat ayahnya yang

bemama Sufyan sebagai amil zakat Thaif dan daerah

sekitamya."

Jadi, hadits atau atsar ini menyebutkan nama Sufuan,

bukan Abu Sufuan di dua tempat tersebut.

Keterangan ini ada dalam sebagian manuskrip; di antaranya

ada yang diberi kode dal oleh orang yang mengklaim

melakukan tahqiq tersebut.

Atsar ini terdapat dalam kitab Mushannaf Abdunazzaq

(bahasan, Zakat, bab: Houuan Temak yang Dihitung, dan

Cara Mengambil Takatl dari hnu Jurari dari Bisyr bin Ashim

Sufuan dari Ashim bin Sufuan dengan redaksi lnng serupa-

Atsar ini iuga terdapat dalam kitab Al Muunththa'

(bahasan: Zakat, bab: Unta yang Dihitung dalam Zakat,

1/265\ dari jalur Tsaur bin Zaid Ad-Daili dari salah seorcmg

anak AMullah bin Sufyan Ats-Tsaqafi dari kakeknya yaitu

Sufuan bin AMullah dangan redaksi yang serupa-

Bahkan hadits ini dalam kltab Ma'ifah As-Sunan wal Atsar

tertulis sesuai riwayat yang benar dari jalur Asy-Syafi'i,

yaitu: Umar mengangkat ayahnya yang bemama Sufuan

sebagai amil zakat. (3/234, 235) pentahqiqnya

mengatakan, "seperti inilah yang tertulis dalam berbagai

manuskrip, sedangkan dalam ly|ltab As-Sunan Al Kubra dart

Al Umm tertulis Abu, dan itu salah atau terjadi penrbahan'"

Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan.

117



AlUmm

Namun orang yang mengklaim merakukan tahqiq terhadap
kltab Al umm itu mengutip redaksi yang salah di dua
tempat (4/33 no.8682, dan 4/54 no. 87691.
Sebelumnya telah disampaikan contoh-contoh bahwa
sebenamya ia tidak mengambil apapun dari berbagai
Manshur yang ada. Yang ingin saya katakan dalam contoh
ini adalah, seandainya ia memperhatikan takhrijnya dengan
seksama, tenfulah hal ifu membanfunya untuk mencapai
redaksi yang benar.

Dalam takhfij ini disebutkan, "Riwayat lbnu Hazm dari jalur
Ayyt b dari Ikrimah bin Khalid dari Sufi7an,, sebagaimana ia
mencantumkan riwayat di dalamnya, disebutkan:
"Rasulullah s mengufus sufyan bin AMuilah sebagai
pefugas zakat." Ia mengutip bahwa stafus hadits gharib, dan
yang mengutus Sufyan adalah Umar {9, bukan Nabi S.,,
(catatan kaki no. 4/33,34)
Jadi, yang diutus adalah Sufuan bin Abdullah, bukan Abu
Sufuan sebagaimana yang ia cantumkan di dua tempat
tersebut mengikuti edisi AI Amiriyyah.

24. Serupa dengan itu adalah redaksi yang tertulis dalam edisi
Al Amirpyah, yaitu:

AMul Majid mengabarkan kepada kami, dari hnu Juraii,
dari Zaid bin Khushaifah, dari Sa'ib bin yazid, bahwa
seseorang bertanya kepada Abdurrahman At-Taimi
mengenai shalafurya Thalhah, lalu ia menjawab, .,Jika 

mau,
saya akan mengabarkan kepadamu tentang shalatnya
Utsman &." (l/257)
seperti inilah atsartersebr.rt tertulis, yaifu dengan nama Zaid
bin Khushaifah. Redaksi ini keliru.
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Seperti itu pula yang tertulis dalam manuskrip dan cetakan,

tetapi dalam kitab Musnad Asy-SyafiT tertulis Yazid bin

Khushaifah (hal. 86, dan dalam kitab At'Tartib, t/193)'

Dalam lotab Ma'rifah As-Sunan wal Atsariuga terhrlis Yazid

(2/315) dari jalur AsY-SYafi'i-

Tidak bisa dikatakan bahwa bisa jadi ini adalah kesalahan

dari AsySyafi'i. Karena seandainya demikian, tentulah Al

Baihaqi menegaskannya seperti yang biasa ia lakukan

se@ra konsisten.

Berbagai kitab tentang biografi para periwaSnt dan kitab-

l,itab takhnj menguatkan bahwa namanlra adalah Yazid bin

Khushaifah.

Adapun orang yang mengaku mentahqiq kitab '4l Umm

mengutip nama Zaid sebagaimana adanya dalam edisi Al

Amiriyyah. Ia lantas menyebutkan bahwa afsar tersebut

terdapat dalam kitab As-Sunan Al Kubn dan Ma'rifah As-

Sunan orml Atsar(3/462, no- 3560).

Tidakkah ia memperhatikan bahwa dalam v'tab Ma'ifah

As-Sunan wal Atsardisebut nama Yazid, bukan Taid?

25. Pemandangan yang lazim terlihat dalam naskah yang

diklaim telah ditahqiq ini adalah ia meninggalkan apa yang

ada dalam seluruh naskah, baik manuskrip atau cetakan,

lalu mencantumkan redaksi lain yang berteda sepenuhnya.

Dalam bahasan tentang pengakuan terhrlis redaksi l:#i

qioru "dan kami memufuskan yang diambil tanpa izin"'

Q /325, no- 10672)
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25

27

Sedangkan dalam naskah manuskrip dan Al Bulaqiyyah

tertulis: qhtJ. t:;A: "dan kami memuhrskan hak bagi

orang yang diambil barangnya tanpa izin". (Al Bulaqiyyah,
3/276)
Apa alasannya meninggalkan manuskri5jika memang ia
memiliki manuskri5dan naskah Al Bulaqiyyah yang

dicetak berdasarkan manuskrip dan penerbitnya telah
mengerahkan tenaga untuk melakukan tahqiq terhadapnya?
Dugaan ini sampai kepada tingkatan mendekati yakin

hingga kami menemukan bahwa fenomena ini terulang-
ulang.

Dalam bab tentang pengambilan barang tanpa tz:r:r

pemiliknya, ia mencantumkan kata Ji31 (sibuk). Kemudian

pada catatan kaki ia mengklaim bahwa seperti inilah ia
tertulis pada cetakan. Ia juga berkata, "Barangkali yang

t

benar adalah Jat (mendayagunakan)." Yu.,g dimaksud

dengan cetakan tersebut adalah cetakan Al Bulaqiyyah
(7 /3M, no. 107451.

Padahal itu tidak benar, karena dalam cetakan Al
Bulaqiyyah dan berbagai manuskrip juga tertulis "Sl;-1,

tetapi dalam cetakan Darul Ilmiyyah tertulis seperti yang ia
6

canfumkan, yaitu ,ff\
Dalam bab tentang pengambilan barang tanpa izin dalam
cetakan dan manuskrip juga disebutkan redaksi:
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"Kemudian dikatakan kepada pemilik budak perempuan,

"Jika kamu rela (maka selesai masalah)' Jika tidak, maka

ajukanlah bukti." Jika ia mengajukan bukti, maka keputusan

dimenangkan unfuknya berdasarkan buktin5a itu'" (Al

Bulaqiyyah,3/2251

Tetapi pentahqiq tersebut menulis redaksi seperti ini,

1vi';:r; l{s'.+, tt :)*.t;t L;i"5
29.

f6;--) T) J' i 
^13 ?$G a13

'Maka, dikatakan kepada pemilik budak perempuan, "Jika

kamu reka. Jika fidak." Jika ia mengajukan bukti, lalu ia

mengajukan buku, maka kepufusan dimenangkan untuknya

dengan buktinya itu." (7 /354, no. 1096)

Dengan melakukan komparasi di antam dua naskah

tersebut kita bisa melihat sejauh mana perubahan redaksi

dan penyimpangan makna dalam redalsi yang ia

canhrmkan.

Redaksi ini persis yang ia kutip dari cetakan Darul 'llmiyyah

(3/2881. Maksudnya, ia meninggalkan cetakan Al

Bulaqiryah dan naskah manuskriP'

28. Contoh lain tindakannya meninggalkan manuskrip dan

mengutip dari cetakan Darul 'llmi5yah meskipun terjadi

kehilangan kata adalah:
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29

Dalam cetakan Al Bulaqiyyah dan berbagai manuskrip
dalam bab tentang pengambilan barang tanpa uin (Al

Bulaqiyyah, 3 / 227) disebutkan:
t7. ,
4Le # o)tJ i €, vil.;A

a

d
I

Y
o

)Y

5i;ct
"Tidak ada hak apapun bagi orang yang mengambil tanpa
izin dalam hasil perkembangan pekerjaannya, karena
pekerjaannya hanyalah dampak. "

Namun orang yang mengaku melakukan tahqiq tersebut

meninggalkan kata'{"b'Og(karena pekerjaannya) karena ia

hilang dari cetakan Darul 'llmiyryah (3/29U.
Contoh lain adalah di akhir bab tentang pengambilan tanpa
izin ia mencanfumkan redaksi ini,

auLJt N", ,pi ,ylnt {i ,it{ ",:yj

"Meskipun harga gandum ,"rnlebih sedikit daripada n"*"
gandum hinthah."

Sedangkan redaksi tersebut dalam cetakan Al BulaqiSryah

dan berbagai manuskrip tertulis:

aLLlt a; "u Ul ^;4
'rif-'o1j

"Meskipun harga lebih sedikit daripada harga gandum
hinthah." (Al Bulaqi5ryah, 3/221 Jadi, kata daqiqhilang dari
redaksi. Kata ini juga hilang dari cetakan Darul ,llmiyyah

(3/2e31.
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Contoh-contoh ini diambil dari dua setengah jilid cetakan Al

Amiri! /ah. Itu merupakan porsi yang kecil dari keseluruhan.

Namun hal ini cukup bagi saya untuk menyampaikan pesan

kepada saudara yang mengaku melakukan tahqiq terhadap kitab

Al Umm.

Saya katakan kepadanya: Tidak diragukan bahwa Anda

telah membawa kitab Al Umm satu langkah menuju perbaikan- Ini

merupakan sumbangsih dalam bentuk yang indah dan teratur,

disertai dengan daftar isi yang tidak perlu dipermasalahkan' Ini saja

sudah cukup untuk Anda persembahkan kepada umat sehingga

Anda akan mendapatkan ucapan terima kasih'

Akan tetapi, Anda membungkus semua itu dengan klaim,

seolah-olah Anda ingin dipuji untuk sesuahr yang tidak Anda

kerjakan, dimana Anda mengatakarr bahwa Anda telah mentahqiq

kitab tersebut.

Apakah dengan karya ini Anda berhak mendapat gelar

doktor seperti yang Anda sebutkan pada kata pengantar (hal- 11)?

saya menduga kuat bahwa mereka memberi Anda gelar doktor

lantaran kata pengantar Anda dimana Anda mengklaim bahwa

Anda telah melakukan tahqiq terhadap kitab .4/ umm, padahal

sebenamya Anda tidak melakukan tahqiq terhadapnya salna sekali'

Pekerjaan Anda ini sempa hingga batas salna persis

dengan pekerjaan seseorang yang mengaku melakukan tahqiq

terhadap kitab, padahal ia jusbu memsaknya. Saya berharap

pembaca memahami hal-hal lain yang ingin saya sampaikan

dengan kalimat yang singkat ini. Jadi, Anda itu seperti orang yang

memakai pakaian palsu dan mengatakan apa yang tidak Anda

keriakan.
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Tahukah Anda akibat dari klaim Anda ini? para ulama
menghentikan kontribusi mereka terhadap kitab At Umm.
Seandainya bukan karena saya telah memufuskan unfuk
mentahqiq kitab ini, dan seandainya bukan karena saya memiliki
sebagian manuskrip, tenfulah saya tidak menamh perhatian untuk
mentahqiqnya lagi bersama mereka.

Selain ifu, tahukah Anda bahwa Anda telah melemahkan
anfusiasme para penerbit unfuk melirik tahqiq kitab.4/ ummuntuk
mereka terbitkan. Karya Anda ini di sebagian toko buku dijual
dengan harga yang sangat mahal, nyaris tidak terjangkau.

Jika pada sampul kitab Anda menulis juduJ Mausu'ah At
Imam Asy-S5mfi'i (hsiHopedi Imam Asy-Syafi'i), mengapa Anda
tidak menggabungkan ke dalam lrotab Al [Jmm kitab-kitab lkhtitaf
Al Hadits, Al Musnad, dan Mukhtashar Al Muzanni, padahal
seluruhnya adalah milik Asy-Syafi'i dan hal itu benar-benar
mencerminkan sebuah ensiklopedi? Namun sebenamya isinya
sudah ada pada cetakan Al AmiriSnTah yang Anda jiplak.

Kalimat terakhir unfuk mereka lrang menaruh perhatian
pada kitab-ktab furats dan memiliki semangat untuk menjaga
karya orisinal umat Islam adalah: Sampai kapan kita membiarkan
kitab-kitab turats dan penerbit terusak oleh pekerjaan orang-orang
yang hanya mengaku-aku saja, tidak takut kepada Allah daram
menjaga kesakralan kitab-kitab turat&

Sebelumnya saya pemah mengkritik sebuah karya fulis
yang justn-r mengacak-acak salah satu kitab turats, yaifu kitab Adab
Al Fatwa karya Ibnu Shalah. Yang menangani proyek ini adalah
seorang dokter di bidang penyakit kewanitaan, tetapi ia
memalsukan nama dengan menyebutkan gelar doktor unfuk
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memberi kesan bahwa dia seorang dokter di bidang kajian Islam.

Saya menyerukan kritik semacam ini agar umat Islam mengetahui

latar belakang mereka, dapat memilah orang yang baik dan orang

yang jahat, dapat membedakan antara yang benar dan yang batil,

serta memberikan sanksi moral terhadap orang-orang yang

sembarang membuat klaim.

Kami memohon pertolongan kepada Allah agar memberi

kami taufiq unhrk berkhidmat terhadap warisan karya-karya

keagamaan kami dan menjaga orisinalitas umat kami, serta

menyingkirkan penyimpangan dan pemalsuan dari orang-orang

yang berbuat batil. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya

Dzat yang mengabulkan.

Prof. Dr. Rif'at Fauzi AMul Muththalib

Guru Besar Syariah Islam Fakultas Syariah

Universitas Ummul Qura, Makkah Mukarramah
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PENDAHULUAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha pemurah lagi
Maha Penyayang.

Abu AIi Hasan bin Habib bin Abdul Malik mengabarkan
kepada kami di Damaskus pada tahun 337 H., ia berkata: Rabi,
bin Sulaiman mengabarkan kepadaku,T3

Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman
bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdu yazid bin Hasyim bin

73 Di awal jilid ketiga kitab Ar-Risalah manuskrip Rabi' disebutkan: Abu
Qasim bin Abdurrahman bin Nashr berkata: Abu Hasan bin Habib menceritakan
kepada kami, ia berkata: Rabi' bin Sulaiman menceritakan kepada kami.

AMurrahman bin Nashr ini nama lengkapnya adalah Abu easim
Abdurrahman bin umar bin Nashr bin Ali bin Muhammad bin Ibrahim bin Husain
Asy-syaibani Al Hanafi, wafat tahun 415 H. Ia adalah salah seorang di antara
periwayat krtab Ar-Risalah dari Abu Ali Hasan bin Habib bin AMul Malik Al
Hasha'iri Al Faqih, wafat tahun 338 H. Al Hashairi yang meriwayatkan kitab ini
dari Rabi' bin Sulaiman sahabat Asy-syafi'i. Dari sini tampak jelas bahwa ia
menulis kitab ini pada 1 tahun sebelum wafatnya Rabi,.

126



AlUtnttt

Muththalib bin Abdul Manaf (anak paman Rasulullah #)
memberitahukan kepada kami:

"Shij1; 
J"I.iti clrAi * "i'i A,3;3r

@ 5J * i.r,\;;{'uii ;13}:i;

"segala puji bagi Altah Jnng menciphkan langit dan bumi,

Yang menciptakan kegelapan dan ahaya, namun orang-oftng

J/ang kufur kepada Rabb mereka tetap menyimpang dai-N5m'"

(Qs. Al An'aam [6]: 1)

Segala puji bagi Allah yang tidak ada satu nikmat di antara

nikmat-nikmat-Nya bisa disy-rkuri kecuali lantaran nikmat dari-Nya-

Lalu nikmat ini pun mengimplikasikan nikmat baru yang wajib

disyurkuri bagi orang yang mensgmkuri nikmat yang lalu. Tidak

seorang pun yang mampu mencapai hakikat kebesaran-Nya. Dia

sebagaimana Dia menggambarkan diri-Nya, jauh di atas gambaran

makhluk-Nya. Aku memuji-Nya dengan pujian yang pantas bagi

kemuliaan wajah-Nya dan kebesaran kemuliaan-Nya. Aku

memohon kepada Allah sebagai orang yang tidak memiliki daya

upaya kec'ali dengan izin-Nya. Aku memohon hidayah-Nya yang

barangsiapa dianugerahi-Nya maka ia tidak akan tersesat- Aku

memohon ampun kepada-Nya atas dosa yang telah kujalani dan

yang akan datang sebagai orang yang mengakui ubud$yabNya

dan tahu bahwa tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali

Dia. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah

kecuali Allah, tanpa ada sekutu bagi-Nya, dan Muhammad adalah

hamba serta Rasul-NYa.

\n



Allah $ mengutus beliau saat manusia terbagi menjadi dua

kelompok:

Pertama, Ahli Kitab yang mengganti sebagian hukum-Nya,
kufur kepada Allah, merekayasa kebohongan dengan lisan mereka,
lalu mencampurkannya dalam kebenaran Allah yang diturunkan-
Nya kepada mereka.

Allah @ menginformasikan kekafiran mereka kepada Nabi-

Nya,

'e tK4 
"gu, -{iJr', !;\Gri h tt;

io( *- c'i a,J;z;r,r:J-rt O;Ci ++)i
@ s;:;_&3.)d,6if,"'rfiij *r **;6i

'Saungguhnya di antara mereka ada segolongan yang
memutar-mutar lidahnya membaca Al Kitab, suryya kamu
menyangka yang dibaanya itu sebagian dari Al Kitab, padahat ia
bukan dan Al Kitab dan mereka mengatakan, 'Ia fuang dibaa ifu
datang) dari sisi Allah', padahal ia bukan dari sisi Attah. Mereka
berkata dusta terhadap Allah sdang mereka mengetahu. " (es.
Aali'lmraan [3]: 78)

Allah & kemudian berfirman,

Al Umm
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\i6 'rj;4 i A$l<ii6#K r,ii-'t:-i,

g+t q A'fij:il1 \fr .r-,rifr.$i \)c,'9
, /Y2

"Maka kecelakaan yang baarlah bagi orang-omng yang

mqtulis Al Kitab dengan tangan mereka sendii, lalu dikatakannp,

'lni dari Allah,, (dengan mal<sud) unfuk memperoleh keunfungan

yang sdikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan yang besarlah

bagi mereka, akibat apa Wng ditulis oleh tangan mereka sendiri,

dan kecelakaan yang besarlah bagi mereka, akibat apa yang

mereka kerjakan'. "(Qs. Al Baqarah 12\ 791

6rA!\ I li3 ;rt651L$)1 1Y_,
";+r;1, -{;, 6tji ";'fr )ol

\.2l JilJ'

S#iq;nh;ie.i

5h3."frH|&"M,t

fri1 r;a
<i\ ;if -i'

1;i4 ,J\ J9

<,H3i J1

u (63 fra65
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<rtL-rs YI

"Orang-orang Yahudi barkata, 'Llzair ifu puba Allah,, dan
orang-orang Nasrani berkata, Al Masih ifu putra Atlah,.
Demihanlah ifu uapan mereka dengan mulut mereka, mereka
meniru orang-orang kaftr yang terdahulu. Ditaknati
Allah mereka, bagaimana mereka sampai berpaling? Mereka
menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-mhib mereka sebagai
Tuhan selain Allah dan (iuga mereka mempertuhankan) At Masih
puba Maryam, padahal mereka hanW disuruh menyembah Tuhan
Yang B4 tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Dia.
Maha Suci Allah dan' apa yang mereka persekutukani " (es. At-
Taubah [9], 30-31)

-o;*t *+)1 i;q;; i$3 O;fi Jyi Ar

'u u G ;1:r^ 1;j{'ujr 5} trr," A$$ $u
;i':,i # J'r\1fr ';fi 'u;!,A.{ t@ {# t#r; r;fi

@*;:i'4
'Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang tnng

diberi bagian dari Al Kitab? Mereka percaya kepada Jibt dan
Thaghut, dan mengatakan kepada oranglorang kafir (musyrik
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Makkah), bahwa mereka itu lebih benar jalannya dai orang-orang

yang beriman. Mereka itulah orang yang dikutuki Allah.

Barangsiapa yang dikutuki Atlah, niscaya kamu sekali-kali tidak

akan memperoleh penolong baginya-"(Qs' An-Nisaa' [4]: 51-52)

Kdua,golonganyangkufurkepadaAllahlalumereka
merekayasa hal-hal yang sebenamya tidak diizinkan oleh Allah-

Mereka mendirikan bafu dan kayq dengan tangan mereka, serta

berbagai gambar yang mereka anggap bagus, lalu mereka

memberinya nama-nama buatan dan memanggilnya sebagai tuhan-

fuhan sesembahan. Apabila mereka memandang baik kepada

selain yang mereka sembah, maka mereka melempar yang lama

lalu membuat berhala yang bam, kemudian mereka

menyembahnya. Itulah orang-orang Arab'

Satu kelompok masyarakat non-Arab mengikuti jalan

mereka dalam masalah ini, dalam menyembah ikan, binatang,

bintang, api, dan benda-benda lain yang mereka anggap baik'

Oleh karena itu, Allah menuturkan kepada Nabi-Nya satu jawaban

orang yang menyembah selain Allah dari golongan ini. Allah Eh

menufurkan ucaPan mereka,

@ grf;,1 e;v :,F C't; -i rY 6;Vt:6 -6 GL

"sesungguhnya Kami mendapati bapak-bapak kami

menganut suafu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut

kjak-jekk mereka-"(Qs- Az-Zukhruf [43]: 23)
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3;'_i;6$\; & si{, Ke:;'ii* iJ()

W,;tAij@ ti'6;;_3

@-+:yk@35
,yie @ a<;63Yi(9tr,6v@ / )).2

6jl-i

@6#'5

"Dan mereka berkata, Jangan sekali-kali kamu
meninggalkan (penyembahan) fuhan-fuhan kamu dan jangan pula
sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) wadd, dan jangan
pula suwwa', 5nghuts, ya'uq dan nasr'- Dan sesudahnya mereka
meny*atkan kebanyakan (manusia). "(Qs. Nuuh lTll:2Z-24)

yliljt @ 6a-* oKx; erlrg:t O fttl
@ ei,$ 6;'i;H_{, €;-r (,'i: f_,":6-
"Certbkanlah (hai Muhammad) kisah lbrahim di dalam Al

Kitab (Al Qur'an) ini. Sesungguhnya ia adalah seorerng yang
sangat membenarkan lagi seorang Nabi. Ingatlah ketika ia berkata
kepada bapaknya, 'Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah
sesuafu yang frdak mendengar, tidak melihat dan tidak dapat
menolong kamu sedikit pun?"(Qs. Maryam lL9l, 4L42)

t1
,7..9js yt in !;

'&frfi@e;;'t K,::;.
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,,Dan bacakanlah kepada mereka kisah lbrahim. Ketika ia

berkata kepada bapaknya dan kattmnya, 'Apakah tnng kamu

sembah?' Mereka menjawab,'Kami menyembah berhala-berhala

dan kami senantiasa tekun menyembahnya.' Ibrahim berkata,

'Apakah berhala-berhala itu mendengar (doa) mu sewaktu kamu

berdoa (kepadanya) atau (dapatkah) mereka membei manfaat

kepadamu atau memberi mudaraf" (Qs' Asy-Syu'araa' l26lt 59-

73)

Terhadap kelompok tersebut Allah & mengingatkan

mereka tentang nikmat-nikmat-Nya, memberitahukan kesesatan

mereka secara massal, dan nikmat Allah pada orang yang beriman

di antara mereka,

&fi '6. 3t i6A "{ tL # ;,i (3-1;3{;

$ x{u .,ai'i'#\ii {F"{', (gy,e;i, #
@r6,i+ Xrt-A:#Ki#afKW

,Dan ingattah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu

dahulu (masa Jahititnh) bermusuh-musuhan, maka Allah

memryrsatukan hatimu, lalu meniadilah kamu karena nikmat

Allah, orang-orang yang bercaudara; dan kamu telah berada di tepi

junng neraka, lalu Attah menyelamatkan kamu dari padanya.

Demikiantah Altah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar

kamu mendapat petuniuk-"(Qs. Aali 'lmraan [3]' 103)

Sebelum Allah & menyelamatkan mereka dengan

mengutus Muhammad $, mereka adalah omng-orang yang kafir,
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baik saat terpecah belah maupun bersatu. Mereka disatukan oleh
perkara yang paling besar, yaitu kufur kepada Allah dan
merekayasa hal-hal yang tidak diizinkan-Nya. Maha Tinggi Allah
dari apa yang mereka ucapkan dengan ketinggian yang besar.
Tiada tuhan selain Allah. Maha suci Allah, segala puji bagi-Nya.
Dialah Rabb dan Pencipta segala sesuatu.

Siapa yang hidup di antara mereka, maka kondisinya
seperti yang digambarkan Allah, melakukan dan mengucapkan
hal-hal yang dimurkai Tuhannya, serta terus meningkatkan
maksiatn5n. Kalau mereka mati, maka mereka mati dengan
merasakan akibat dari pertuatan dan ucapannla, sebagaimana
yang digambarkan Allah: merasakan a&ab.Np.

setelah ketetapan tiba waktunya, sehingga terlaksana takdir
Allah untuk memunculkan agama yang dipilih-Nya setelah maksiat
yang tidak diridhai-Nya itu merajalela, maka Allah membuka pintu-
pintu langit dengan rahmat-Nya, sebagaimana takdir-Nya
senantiasa berjalan dalam pengetahuan-Nya yang azali saat takdir-
Nya turun pada masa-masa lalu.

Allah S berfirman,

6-;i'41i {i'i :;5',L''J i(ii Sg

4S;
"Manusia ifu adalah umat yang safu. (setetah timbul

perselisihan), mala Allah mengufus para nabi, sebagai pemberi
kabar gembira dan peringatan "(Qs. Al Baqarah l2l, 213)
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Jadi, manusia yang dipilih-Nya unhrk membawa wahyu,

yang diberi-Nya mandat untuk membawa misi-Nya, yang diberi-

Nya keutamaan di atas semua makhluk-Nya untuk membuka

rahmat-Nya dan menutup kenabian-Nya, yang lebih universal

risalahnya daripada para rasul sebelumnya, yang ditinggikan

sebutan namanya dan telah disebutkan pada generasi pertama,

yang memberi syafaat dan diberi syafaat di akhirat, manusia yang

paling baik jiwanga, ymg paling lengkap akhlak yang diridhai-Nya

berkaitan dengan masalah agama dan dtrnia, serta yang paling baik

nasab dan keluarganya, adalah Muhammad.

Allah & memberitahukan kepada kita dan semua makhluk-

Nya tentang nikmat-Nya yang khusus sekaligus universal

manfaatnya dalam aspek agama dan dunia- Allah @ berfirman,

*4 t/
2tr

'u, 3i3 <.:>ri\ ru* J; # c

" Sungguh, tetah datang kepadamu seonng rasul dari

kaummu sendii, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat

menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas

kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin-" (Qs' At-

Taubah [9]: 128)

d-5;)?{35

6;asaJri:li#g:.;6:j,11iQ5a-tgr
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"Kamu memberi peringatan kepada (Jmmul eura
(penduduk Makkah) dan penduduk (negertnegeri) sekelilingnya. "
(Qs. Asy-Syuuraa 1421: 7)

4#.iijw:iv
"Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerababnu yang

terdekat "(Qs. Asy-Sym'araa' 126l: 2741

@ -o{ri s;:"; e;S;',n"1r, fr$
"Dan sesunggwhnya Al eur'an ifu benar-benar adalah

suafu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu dan kelak kamu
akan diminta pertanggungjawaban. "(es. Az-Zukhruf I4Blt Ml

hnu uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi
Najih, dari Mujahid, ia berkata (mengenai firman Allah, "Dan
saungguhnya Al Qur'an ifu benar-benar adarah suafu kemuliaan
besar bagimu dan bagi kaummu'), "Ditanyakan, 'Dari mana laki-
laki ifu?' Dijawab, 'Dari Arab?' Ditanyakan, 'Arab mana?, Dijawab,
'Dari Quraisy'."

Asy-Syafi'i berkata, "Pemyataan Mujahid tentang ayat ini
sangat jelas, dan teks tersebut tidak bufuh penafsiran.',

Allah S mengkhususkan peringatan untuk keluarga beliau
yang terdekat. sesudah itu peringatan diberlakukan secara umum
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sehingga mencakup seluruh manusia. Lalu Allah S meninggikan

nama Rasulullah S dengan Al Qur'arr-74

Allah mengkhususkan peringatan untuk kaumnya saat Allah

mengutusnya , <;f.rt Jnr* 'iV 
"O* beilah peingatan kepada

kerabat-kerabatmu yang terdekat- " 7 5

sebagian ulama Al Qur'an mengklaim bahwa Rasulullah 6$

bersabda,

. .ol
)*l d

I

I . Xru(, djll

r"; j\l
"Ya bani Abdut Manaf! Sesungguhnya Allah mengutusku

unfuk membei peingatan kepada kerabat-kerabatku tnng paling

dekat dan kalianlah kerabat-kenbatku yang paling dekat'"76

74 Kata Al Qur'an dibaca dengan dhammahpada qaf, fathah pada ra', dan

tashil (memudahkan pelafalan) pada hamzah, mengikuti pendapat dan bacaan

Imam Asy-Syafi',i sebagai pengarang kiblb ,Ar-Risalah.syarkh Ahmad syakir dalam

catatan kaki tahqiqnya memastikan bahwa ini adalah qira'ah-nya Asy-Syafi'i, dan

merupakan qira'ah-nya Ibnu Katsir dari kalangan para ahli Qira'ah'

Imam Al Baihaqi mengutip pendapat Asy-syafi'i tentang hal itu, dan ia

mengatakan, "Kata Al Qur'an adalah kata benda, bukan terbentuk dari kata yang

huruf terakhimln berupa hrxuf hamzah. Ia tidak terambil dari t<ata t if -

Seandainya ia terambil dari kata ini, tentutah ia dibaca iij. et<an tetapi, kata Al

Qur'an merupakan kata benda dari kata ir;ir , sama seperti nama Taurat dan Injil.

(jih. Al Ma'rifah, 7 /567 -568\.
7s HR. Ath-Thabari (pembahasan: Tafsir, 25/461dari Amr bin Malik dari

Su!,ran, dan hnu Uyainah dalarn Tafsir lbni utlainah (hal. 319). Dli dalamnya ada

tambahan redaksi, Ada yang bertanyra, "Dari Quraisy yang mana?" Ia menjawab,

"Dari Bani Hasyim."

o 4oLi6*q, 1-

;;:* i?t';3\i $:i.L
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Asy-Syafi'i berkata: Ibnu Uyainah mengabarkan kepada
kami dari hnu Abi Najih, dari Mujahid, mengenai firman Allah,

@ 'it', 6 fi;; 'Dan Kami bagimu sebutan (nama)mu,,

(Qs. Al Insyiraah 1941, 4) ia berkata, "Maksudnya adalah, 'Aku
tidak disebut kecuali engkau juga disebut bersama-Ku,. Aku
bersaksi bahwa tiada fuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa
Muhammad adalah ufusan Allah."77

Maksudnya adalah nama beliau disebut sewaktu
menyatakan iman kepada Allah dan adzan. Juga mencakup
penyebutan nama beliau saat membaca Kitab, berbuat taat, dan
menjauhi maksiat.

Semoga Allah melimpahkan karunia kepada Nabi kita
setiap kali manusia menyebut nama-Nya, dan saat manusia lalai
untuk menyebut nama-Nya. semoga Allah melimpahkan karunia
kepada beliau pada awal dan akhir, secara lebih baik, Iebih
banyak, dan lebih suci daripada karunia yang dilimpahkan-Nya
kepada satu makhluk-Nya. Semoga Allah membersihkan kita
dengan shalawat kepadanya dengan pembersihan terbaik yang
dilakukannya terhadap safu umatnya lantaran shalawatnya kepada
beliau. semoga keselamatan, rahmat, dan berkah Allah senantiasa
terlimpah kepada beliau. Semoga Allah membalas atas jasanya

kepada kami dengan balasan terbaik yang diberikan-Nya kepada

76 saya tidak menemukan hadits ini dengan redaksi ini daram Sunnah apa
pun- Akan tetapi, ada beberapa riwayat hadits ini dengan makna ini, dan di
antaranya terdapat dalam Ash-Shahihain.

77 L:h. Tafsir tbni Uyainah(hal. 346).
HR- Ath-Thabari (pembahasan' Tafsir, 3o/lso, 151) dari Abu Kuraib dan

Amr bin Malik dart Sufuan.
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seorang rasul atas apa yang diufuskan kepadanya, karena beliau

telah menyelamatkan kita dari kehancuran, menjadikan kita berada

di tengah sebaik-baiknya umat yang pemah dimunculkan kepada

manusia, dengan komitmen terhadap agama yang diridhai-Nya.

untuknya Allah memilih para malaikat Nya dan para makhluk

yang diberi-Nya nikmat-

Jadi, tidak ada nikmat yang kita peroleh, baik lahir maupun

batin, sehingga dengannya kita mendapatkan keunfungan dalam

masalah agama dan dunia, atau dijauhkan dari hal buruk

menyangkut kedua masalah tersebut atau salah satunya. Tidak ada

nikmat tersebut kecuali Muhammad $& perantaranya, pemandu

menuju kebaikannya, penuntun kepada pefunjuknya, penghalau

dari kehancuran dan sumber-sumber keburukan akibat perselisihan

dalam membaca pehrnjuk, pengingat tentang sebab-sebab yang

menjerumuskan kepada kehancuran, serta pemberi nasihat

petunjuk dan peringatan. Semoga Allah melimpahkan karunia

kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Allah

melimpahkan karunia kepada Ibrahim dan keluarganya.

Sesungguhnya Allah Maha Terpuji dan Maha Mulia'

Allah & menurunkan Kitab-Nya kepada Nabi i$, Ialu

Allah @ berfirman,

",tJ 5 ri$ 6'"''Jt. *t$ @ r* iK-J :i\5

@#r3"8:b51+
"sesungguhnya Al Qur'an itu adalah kitab gng mulia'

Yang tidak datang kepadanya (Al Qur'an) kebatilan baik dari
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depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang
Maha Bijakana lagi Maha Terpuji. "(Qs. Fushshilat l4ll: 4L-42)

Lalu Allah & memindah mereka dari kufur dan buta
kepada cahaya dan petunjuk. Di dalamnya Allah @ menjelaskan
apa yang dihalalkan sebagai nikmat kelonggaran bagi makhluk-Nya
(manusia). Allah & jusa menjelaskan apa yang diharamkan-Nya
karena Dia lebih tahu hakikat kebaikan mereka ketika mereka jauh
dari perkara yang diharamkan. Allah menguji ketaatan mereka
melalui ibadah dengan ucapan dan perbuatan, dan melalui
menahan diri dari perkara-perkara haram yang memang Allah
melindungi mereka darinya. Allah membalas ketaatan mereka
dengan keabadian di surga-Nya dan keselamatan dari siksa-Nya.
Betapa besar nikmat Allah. Sungguh mulia pujian bagi-Nya.

Allah & memberitahukan kepada mereka apa yang
ditetapkan-Nya bagi ahli maksiat kepada-Nya, berbeda dengan
yang ditetapkan-Nya bagi ahli taat kepada-Nya. Allah menasihati
mereka dengan berita-berita tentang umat sebelum mereka yang
notabene lebih banyak harta dan kefurunannya, lebih panjang
usianya, dan lebih monumental peninggaran-peninggalannya.
Mereka telah mengenyam segala benfuk kesenangan di dalam
kehidupan dunia.

Lalu, saat ketetapan-Nya fumn, Allah menimpakan
kehancuran yang tidak mereka dugaduga, dan hukuman Allah
fumn kepada mereka saat tiba masanya.

Nasihat ini diharapkan dapat membuat mereka mengambil
pelajaran dari masa lalu, memahami gamblangnya penjelasan,
sadar sebelum terhanyut dalam kelalaian, serta beramal sebelum
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habis masa. Yaitu ketika orang yang berdosa tidak bisa

mengajukan alasan, ketika tebusan tidak diterima, " dan ketika tiap-

tiap dii mendapati segala kebaiikan dihadapkan di mukanya,

begitu ?usa) kejahatan yang telah dikerjakannya, lalu ia ingin iika

saja antara ia dengan hari itu ada masa yang iauh." (Qs. Aali

Imraan [3]: 30)

Setiap yang diturunkan Allah dalam Kitab-Nya adalah

rahmat dan argumen. sebagian manusia tahu, sedangkan sebagian

lainnya bodoh. Manusia terbagi menjadi beberapa lapisan dalam

masalah ilmu. Derajat ilmu mereka sesuai derajat pengetahuan

mereka tentangnya. Oleh karena itu, para pencari ilmu wajib

mengerahkan tenaga maksimal unfuk memperbanyak

pengetahuan tentangnya, sabar menghadapi setiap rintangan

dalam mencarinya, mengikhlaskan niat karena Allah dalam

mengejar ilmu-nya, baik ilmu nash maupun istinbath, serta

memohon pertolongan kepada Allah, karena tidak ada kebaikan

yang diperoleh tanpa pertolongan Allah. Barangsiapa memperoleh

pengetahuan tentang hukum-hukum Allah di dalam Kitab-Nya,

baik melalui nash maupun istidtat{indikasi), serta diberi taufik oleh

Allah untuk mengatakan dan mengamalkan apa yang diketahuinya

itu, maka ia telah mendapat keutamaan dalam keagamaan dan

keduniaannya, keraguan sima darinya, hikmah (kearifan) bersinar

di hatinya, dan memperoleh posisi imam dalam masalah agama.

Oleh karena itu, kita memohon semoga Dia

menganugerahi kita pemahaman terhadap Kitab-Nya dan Sunnah

Nabi-Nya, serta menganugerahi kita ucapan atau perbuatan yang

dengannya hak-Nya tertunaikan untuk kita, dan mengakibatkan
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kerelaan-Nya untuk menambahkan nikmat kepada kita. Kita
memohon perlindungan dan taufik kepada Allah.

ndak ada safu prahara yang menimpa seorang ahli agama
Allah, kecuali di dalam kitab Allah terdapat dalil mengenai jalan
hidayah dalam menghadapi prahara ihr.

Allah S berfirman,

*ni:i i ;"vi -d_aly;{j 
!, t - 7r

@ +ili i-# L- ie tl-ryi r\y, ii Jy-

"Alif Laam Raa'. (Ini adalah) Kiab Jnng Kami turunkan
supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap-gulita

kepada ahaya dengan izin Tuhan mereka,
(Witu) menuju jalan Tuhan Yang Maha perkasa lagi Maha
Terpuji. "(Qs. Ibraahiim [14]: 1).

"#J 
&t, ij Y,rw €.r- ;b )i q;giY_,

@or%
"Dan Kami furunkan kepadamu Al eur.an, agar karnu

menerangkan pada umat manusia apa tmng tetah difunnkan
kepada mereka dan supa5m mereka memikirkan,, (es. An-Nahl
u61I. 44t.
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@.0;.=r- {-"t
"Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur'an) untuk

menjelaskan segala sesuatu dan pefuniuk serta rahmat dan kabar

gembira bagi orang-orang yang berserah dii." (Qs. An-Nahl [16]:

8e)

54iv ,s27 LKc'tj G(i;Ey-V5,af'{3

JigY rQ, 5; J -*,o * gj"^frl+ SsJ *!; 7;

@*,**tr$fy+l
"Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahy, (Al

Qur'an) dengan perintah kami. Sebelumnya kamu frdaklah

mengetahui apakah Al Kitab (Al Qur'an) dan tidak pula

mengetahui apakah iman ifu, tetapi Kami meniadikan N Qur'an

ifu cahaya, yang Kami tuniuki dengannya siapa yang Kami

kehendaki di antara hamba-hamba Kami. Dan sesungguhnya kamu

benar-benar membei pehniuk kepada jalan yang lurus- "(Qs. fuy-

Synruraa l42l:52)

Al llmm
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BAB I
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BAYAN (PENJELASAN)

Bayanadalah istilah yang mencakup berbagai makna yang

memiliki kesamaan pokok tetapi beragam cabangnya. setidaknya,

yang dimaksud dengan makna-makna yang sama pokoknya tetapi

beragam cabangnya ifu adalah penielasan kepada mitra bicara

yang Al Qur'an fumn dengan menggunakan bahasanya' Bagi

mitra bicara yang memahami bahasa Arab ini' penjelasan tersebut

sangat berdekatan (tidak kontradiksi), meskipun sebagiannya lebih

kuatdalammenegaskanpenjelasandaripadasebagianyanglain.

Sedangkan bagi orang yang tidak memahami bahasa fuab'

penjelasan ini terlihat kontradiktif '

Intinya, apa yang dijelaskan Allah kepada manusia di dalam

Kitab-Nya mengambil beberapa benhrk:

Pertama, apa yang dijelaskan Allah kepada manusia secara

nash, seperti sejumlah ketetapan-Nya bahwa mereka waiib shalat'

zakat,haji,danpuasa'JugaketetapanAllahtentangperkara-
perkara keji, baik lahir maupun batin' meredaksikan keharaman

zlna, khamer, makan bangkai' darah' dan daging babi'

menjelaskankepadamerekacaramelaksanakanfardhuwudhu,
serta hal-hal lain yang dijelaskan-Nya dalam benhrk nash'
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Kedua, apa yang ditetapkan kewajibannya dengan Kitab_
Nya, dan dijelaskan tata-caranya merarui lisan Nabi-Nya, sepertijumlah rakaat shalat, zakat, dan wakfunya, serta kewajiban_
kewajiban lain yang dih_rrunkan Allah melalui Kitab-Nya.

Ketiga, apa yang ditetapkan Rasulullah S namun tidak ada
nash hukum dari Ailah di daram Ar eur'an. Di daram Ar eur.anAllah & telah mewajibkan taat kepada Rasurullah s dan
mengikuti hukumnya. Barangsiapa menerima suafu hukum dari
Allah, maka pada hakikatnya ia menerimanya dari Alrah.

Keempat, apa yang Alrah wajibkan kepada manusia unfuk
berijtihad dalam mencarinya, serta menguji ketaatan mereka daram
berijtihad, sebagaimana Allah menguji ketaatan mereka dalam
perkara lain yang juga diwajibkan Allah kepada mereka, karena
Allah ffi berfirman,

rfii ur,Ag K"iir,g1i fr i;fiJS:

'Dan sesungguhnya Kami benarbenar akan menguji kamu
agar Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di
antara kamu, dan agar Kami menyatakan ftaik buruknya) hal
ihwalmu. "(Qs. Muhammad I4T): 3l)

"> -rl
fort' cu G+4 P"4Oti{\i'Ei7-5
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"Dan Allah (berbuat demikian) untuk menguji apa yang ada

dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam

hatimu."(Qs. Aali'lmraan [3]t 154)

n)- 4F' L 4#; J {33 it ^9

'bj3:^:z-fi,firA n) a / 2//

"Mudah-mudahan Altah membinasakan musuhmu dan

menjadikan kamu khatifah di bumi(Nya), maka Allah akan melihat

bagaimana perbuatanmu. "(Qs. AI A'raaf l7l: t29)

Allah @ mengarahkan Kiblat mereka ke Masjidil Haram,

lalu berfirman kepada Nabi-NYa,

'{fi-,iu,):;t;";3i 4 i)€) ,k gi ii

B \1 i43 i6i ) ?i\ JI:, 64;5 J:;, Wi
:{gr#F.w

"Sungguh, Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke

langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke Kiblat

yang kamu sukai. Patingkanlah mukamu ke arah Masiidil Haram-

Di mana saja kamu berada, palingkantah mukamu ke arahnya. "

(Qs. Al Baqarah 121 lM).
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ry)'"v;ii *:ai,E #, {;, L{; I us
'*'e-G dd lkv+ :,:ra H ;r t3; KY

'Dan dari mana saja kamu (ketuar), maka palingkantah
wajahmu ke arah Masjidil Haram. Di mana saja kamu (sekatian)

berada, palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah
bagi manusia atas kamu. "(Qs. AI Baqarah t2l: 150)

saat mereka tidak menyaksikan Masjidil Haram, maka
Allah menunjukkan mereka kepada i;tihad yang benar yang
diwajibkan atas mereka, yaitu ijtihad dengan akal yang disematkan
Allah dalam diri mereka, serta yang membedakan antar segala
sesuafu dan kontradiksinya. Juga dengan berbagai tanda yang
dibentangkan Allah di depan mereka, sehingga mereka tidak harus
melihat Masjiril Haram yang diperintahkan Allah untuk menghadap
ke arahnya.

Allah & berfirman,

"/t efif e Vi ffi. iAi Fl la,s ii'fi
7r;

'Dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar
katnu menjadikannya petunjuk dalam di darat dan di
laut."(Qs. Al An'aam [6):97)
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@tq?#iJ:i-1;3
"Dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (penuniuk klan)' Dan

dengan bintang-bintang ifulah mereka mendapat petuniuk. " (Qs.

An-Nahl [15], 16)

Tanda-tanda itu berupa gunung, malam, dan siang' Di

dalamnya terdapat angin-angin yang telah diketahui nama-

namanya meskipun berbeda-beda hembusannya' Juga matahari'

bulan, dan bintang-bintang yang telah diketahui tempat terbitnya,

tempat terbenamnya, dan posisi orbitnya. Allah mewajibkan

mereka ijtihad untuk bisa menghadap ke arah Masjid Al Haram

melalui apa yang telah ditunlukkan Allah kepada mereka'

sebagaimana telah saya jelaskan. oleh karena ihr, mereka hanrs

berijtihad tanpa boleh mengesampingkan perintah Allah. Allah

tidak mengizinkan mereka shalat ke arah sesuka hati mereka

manakala mereka tidak melihat Masjid Al Haram'

Allahr*&i.,sutelahmemberitahumerekatentangketetapan-

Nya, dan berfirman,

@"3iii.l'fit'5:
,Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begifu

saja (tanpa pertanggungiawaban)?" (Qs' Al Qiyaamah [75]' 36)'

Maksudnya dibiarkan tanpa perintah dan larangan?

Hal tersebut menuniukkan bahwa tidak seorang Pm, selain

Rasulullah,#, y*g boleh menetapkan sesuatu kecuali dengan

argumen, sebagaimana telah saya jelaskan dalam masalah ini,

masalah tebusan, dan masalah balasan berburu di Tanah Haram'
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Ia tidak boleh berpendapat menurut apa yang dianggapnya baik
(istihsan), karena pendapat menurut istihsan merupakan sesuafu
yang diada-adakannya tanpa mengikuti petunjuk sebelumnya. oleh
karena ifu, Allah memerintahkan mereka unhrk mengangkat saksi
dari dua orang yang adil (adil berarti taat kepada Allah), dan
mereka punya cara untuk mengetahui sifat adil.

Hal ini telah ditempatkan pada tempatnya, dan saya telah
menulis beberapa kalimat, dengan harapan bisa menunjukkan
perkara-perkara yang semakna dengan perkara ini.

A. Bayan Pertama

Asysyafi'i berkata: Allah & berfirman mengenai orang
yang haji tamathi,

iG 1 i ;i""-"iii'e ::.:i.;i C Et Jt,,{\ d ;n

k i e ay\"us i5 eEW 6\#, 4 c F: ry
iV\*z:ier2uailK

'Maka bagi siapa tmng ingin mengerjakan umrah seberum
haji (di dalam bulan haji), (maka ia wajib menyembelih) Kurban
yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (hewan
Kurban atau tidak mampu), maka ia wajib berpuasa tiga hari dalam
masa hafi dan tujuh hari (lagi) apabita kamu telah pulang kembali.
Itulah sepuluh (han) yang sempuma. Demikian itu (kewajiban
membayar fidyah) bagi orang-orang yang tidak berada
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(di sekitar) Masjid Al Haram (orang-orang yang bukan penduduk

kota Makkah)."(Qs. Al Baqarah l2l:196\

Bagi orang yang hidup pada masa turunnya ayat ini' jelas

bahwa puasa tiga hari dikerjakan pada masa haji, dan tujuh hari

dikerjakan setelah pulang, maka seluruhnya adalah sepuluh hari

yang sempuma.

Allah @ berfirman, :ltulah sepuluh (hari) yanT sempuma'"

Bisa jadi lafazh ini untuk menguatkan penjelasan, dan bisa jadi

pula Allah $1 memberitahu mereka bahwa jika tiga ditambah tujuh

maka hasilnya genaP sePuluh.

Allah Sh berfirman,

Xry;#*tffi4;$6$b3j$Si
E

'^r4a;5=i3
"DantelahlGmijanjikankepadaMusa(membeikan

Taurat) sesudah berlalu waktu tiga puluh malam, dan Kami

sempumakan jumlah malam itu dengan sepuluh (malam lagi),

maka sempumalah unktu t/ang telah ditentukan Tuhannya empat

puluh malam."(Qs. Al A'raaf l7l:1421

Bagi orang yang hidup pada masa furunnya ayat ini, jelas

bahwa tiga puluh ditambah sepuluh sama dengan empat puluh.

Firman Allah, "hpat puluh malam" memiliki kemungkinan

seperti ayat sebelumnya. Bisa jadi penjelasan bahwa tiga puluh

ditambah sepuluh sama dengan empat puluh. Bisa jadi ini unhrk

menguatkan penjelasan-
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Allah & berfirman,

'e +;{ K;qi Hi; 49 ti;r; A$i t{S
,# "*". 3-A (\4 @ l;, "# "4 e O-ii

'Ar6;il;*e5a;&5(
"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu

berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu
agar kamu bertakwa, Aaifu) dalam beberapa hari yang tertenfu.
Jadi, barangsiapa di antara kamu ada 5nng sakit atau dalam
perjalanan (alu ia berbuka), maka (wajibrah baginya berpuasa)
sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. " (es.
Al Baqarah [2]: 183-184)

Allah @ berfirman,

-r'i ir:";:( * j; Giri (ia; ;i
fii& L; ;:b i6ji,6 es4ii G #.', quzg

+€i|i 1;, F tF 5 Q ; i,t4,j'_, *ii
&.tzl.

Jil
"(Beberapa hai 5nng ditenfukan itu ialah) bulan Ramadhan,

bulan tmng di dalamnya diturunkan (permuraan) Al eur'an sebagai
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pefunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai

petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil)'

Karena ifu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negei tempat

tinsgahya) di bulan itu, maka hendaktah ia berpuasa pda bulan

itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka),

maka (waiibtah baginya berpuasa), hari yang

ditnggakannya itu, pada hari-hari yang lain." (Qs. Al Baqarah [2]:

185)

Allah & meuraiibkan puasa bagi mereka, lalu Allah &
menjelaskan bahwa lamanya adalah sebulan. Satu bulan bagi

mereka adalah di antara dua bulan sabit, dan terkadang ia

berjumlah tiga puluh dan dua puluh sembilan'

Maksudayattersebutsamasepertimaksudduaayat
sebelumnya, yaitu untuk menambah penjelasan hasil bilangan.

Fungsi penambahan penjelasan jumlah bilangan tuiuh dan tiga,

serta tiga puluh dan sepuluh, adalah unhrk memperlelas, karena

mereka telah tahu jumlah kedua bilangan ini dan iumlahnya,

sebagaimana mereka telah mengetahui bulan Ramadhan-

B. Bayan Kedua

Asy-Syafi'i berkata: Allah @ berfirman,

:ly- t fii "tJ'{''6;(, -ei)^t( Jt, ;i 6Y

oLi " 6;<rt 7r iH:$; #;r,\#ii elA
ir:igag*"iK
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'Apabila kamu hendak mengerjakan sharat, maka basuhrah
mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah
kepalamu dan ftasuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki,
dan jika kamu junub maka mandilah.,,(es. Al Maa.idah tSl: 6).

W.*JY=i*;
lJangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan

junub, terkecuali sekadar berlalu saja.,'(es. An-Nisaa. t4l: 43)

Kitab Allah s rnenjelaskan tentang tata cara wudhu, bukan
istinja'(bersuci) dengan batu, dan juga tentang mandi junub. Batas
minimal membasuh wajah dan anggota tubuh lainnya adalah
sekali, tetapi mencakup lebih dari satu kali. Rasulullah S
menjelaskan bahwa membasuh ifu cukup sekali, tetapi beliau
pemah berwudhu dengan tiga kali membasuh. Hal ini
menunjukkan bahwa ukuran minimal membasuh anggota fubuh itu
sudah sah, dan ukuran minimal saat mandi adalah safu kali.
Apabila sahr kali sudah sah, maka birangan tiga kali hanyalah
pilihan.

Sunnah menunjukkan bahwa istinja, sah dengan
menggunakan tiga batu. Nabi ffi pun menunjukkan wudhu dan
mandi yang beliau kerjakan. Beliau menunjukkan bahwa dua mata
kaki dan dua siku termasuk anggota fubuh yang harus dibasuh,
karena ayat mengandung pesan bahwa keduanya adalah batas
basuhan, dan keduanya masuk ke dalam basuhan. sabda
Rasulullah s, "celakalah kaki-kaki yang masuk neraka,,,
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menunjukkan bahwa yang disuruh adalah membasuh, bukan

mengusap.

Asy-Syafi'i berkataT8' Allah @ berfirman,

' X :1, i,( 4n;E iA\ \q; h5 #, i- i't-'
'UAi r#,$f ,xrp.'[i A Ki i rg

"Dan unfuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya

seperenam dai harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal ifu

mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunSni

anak dan ia diumisi oleh ibu-bapakn5n (saia), mal<a ibunya

mendapat sepertiga. " (Qs- An-Nisaa' [4]: 1 1)

<A K i "Y.P:':'j xtrc'j'a ff;
tu "';rU; q €)i 4'$'""1614 og \ ;
\, g)\ 6#i {;1 i A" <rY"i U' #
"$;u {,u ogb,iii'l': "q "l 

't-;K';
78 HR. Al Butfiari (pembahasan: Ilmu, bab: Orang yang Mengeraskan

Suarangra untuk Bicara llmu, 1/37) dari jalur Abu Nu'man Abdul tGrim bin Fadhl

dari Abu Awanah dari Abu Bisyr dari Yusuf bin Mahak dari Abdullah bin Amr

dalam sebuah kisah; dan Muslim (pembahasan: Bersuci, bab: Mencuci Kedua Kaki

dengan Sempuma, 1/214, no. 341) dari jalur Abu Awanah dan setenrsnya, dan

dari Aisyah @, pada bab yang sama (no- 240)'
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l-4"6 ;} M rz;6"iui q iAi,&i
f A,^i ni;i ;'{\L4 Lji_'L, ofug ;;
q; c';4 1:3,tL o$"JAi t4l *5,r$ U
i3 i q e i; U, );;u "+fr:t 

O {\u} #
@ry|.q'irrVie'-&r1r3\4i,fr

'Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang
ditinggalkan oleh istri-istimu, jika mereka tidak mempunyai anak.
Jika isti-isbimu ifu mempunyai anak, maka kamu mendapat
seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi
wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya.
Para isti memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika
kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka
para isbi memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu
tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan)

sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-taki
maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak
meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara taki-taki
(seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka
bagi masing-masing dari kedua jenis saudara ifu seperenam harta.
Tetapi jika saudara-saudara seibu ifu lebih dai seorang, maka
mereka bersekufu dalam yang seperttlga ifu, sesudah dipenuhi
wasiat yang dibuat olehnya atau saudah dibayar utangnya dengan
tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Attah menetapkan
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yang demikian ifu sebagai) syaiat yang benar-benar dari Allah, dan

Atlah Maha Mengetahui lagi Maha Pen5mntun "(Qs. An-Nisaa' [4]'

r2l

Jadi, penjelasan Al Qur'an tersebut telah cukup tanpa

memerlukan penjelasan selainnya. Selain itu, Allah menetapkan

satu syarat di dalamnya, yaifu setelah wasiat ditunaikan dan utang

dibayar. Penjelasan ini menunjukkan bahwa wasiat tidak boleh

melebihi sepertiga.

C. Ba37an Ketiga

AqrSyafi'i berkata: Allah S berfirman,

@6'j;(,{<4":r5is;6("9iiL
"sesungguhnya shalat itu adalah fardhu wng ditentukan

waknng atas onng-oring tnng beriman." (Qs. An-Nisaa' l2l

103).

',$'1f$ritli,AiW;S

"Dan diritanlah shalat tunaikanlah zakat dan nlilkh
beserh oftng'oftng tnng ruku-" lQs' Al Baqarah [2]: 43)'

't;$3'4
7,{;::6
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*Dan sempumakanlah ibadah haji dan umrah karena
Allah. "(Qs. Al Baqarahlz]: L96)

Allah & kemudian menjelaskan melalui lisan Nabi-Nya
tentang jumlah rakaat shalat fardhu, wakfunya, dan sunah-
sunahnya; jumlah zakat dan wakfunya, cara mengerjakan haji dan
umrah, dan sebagainya. Ada yang afurannya berbeda, dan ada
yang sepakat- Masih banyak masalah di dalam Al eur'an dan
Sunnah yang serupa dengan masalah ini.

D- Bayan Keempat

AsySyafi'i berkata: Setiap ketetapan Rasulullah # yang
tidak dilelaskan oleh Al Qur'an, dan yang ada di dalam kitab kami
ini tentang pengajaran Kitab dan hikmah yang dianugerahkan
Allah kepada hamba-hamba-Nya merupakan dalil bahwa hikmah
merupakan Sunnah Rasulullah S.

Allah {*p telah mewajibkan hamba-hamba-Nya untuk taat
kepada Rasul-Nya, dan Allah & jrsa telah menjelaskan sumber
tempat Dia meletakkan sebagian agamanya (telah kami jelaskan).

Hal ifu mengandung dalil bahwa penjelasan mengenai kewajiban-
kewajiban yang tersurat di dalam Kitab Allah mengikuti salah satu
bentuk berikut ini:

Pertama, apa yang telah dijelaskan oleh Al eur.an dengan
sejelas-jelasnya, sehingga sumber lain tidak bisa dijadikan argumen.

Kedua, apa yang dijelaskan kewajibannya oleh Al eur-an
dengan sejelas-jelasnya, telah ditetapkan olehnya keharusan
menaati Rasulullah gf$, Ialu Rasulullah # prn menjelaskannya dari
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Allah mengenai cara melaksanakan kewajiban-Nya, pada siapa ia

diwajibkan, dan kaPan berlakunYa.

Ketiga, apa yang dijelaskan Allah & melalui Sunnah Nabi-

Nya tanpa ada nash di dalam Kitab. Segala sesuafu yang

bersumber dari sunnah Nabi s merupakan penjelasan tentang

Kitab Allah. Jadi, setiap orang yang menerima kewajiban-

kewajiban dari Allah di dalam Kitab-Nya sehamsnya menerima

Sunnah dari Rasulullah **, karena Allah telah mewajibkan hamba-

hamba-Nya untuk taat kepada Rasul-Nya dan mengikuti

hukumnya. Barangsiapa menerima pesan dari Rasulullah, maka

pada hakikatnya ia menerima pesan dari Allah, karena Allah

mengharuskan taat kePadanYa-

Menerima apa yang ada di dalam Kitab dan sunnah

Rasulullahs -secara implisit- mengindikasikan penerimaan

masing-masing dari Allah, meskipun berbeda-beda media

penerimaannya, sebagaimana Allah & menghalalkan dan

mengharamkan, mengharuskan dan menetapkan, lantaran sebab

yang berbeda-beda menurut kehendak-Nya,

@o,4"16i;"6Y4r\
"Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya dan

merekalah yang akan ditanyai. "(Qs' Al Anbiyaa' l2Ll 23)

E. Bayan Kelima

Asy-Syafi'i berkata: Allah @ berfirman,
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'€)'+6i I y'Ji .E &{., {},,;; 4 US

* &-G q6lkv+ :':Yz H ;',I; *Y
"Dan dari mana saja kamu (keluar), maka palingkantah

walbhmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu
(sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar
tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu. " (Qs. Al Baqarah [2]:
150)

Dimanapun mereka berada, Allah S mewajibkan mereka

unfuk menghadapkan wajah mereka ke arah Masjidil Haram. Kata
syathrahu berarti "arahnya". Dalam bahasa fuab, bila Anda
berkata aqshidu syathra kadza maka maksudnya adalah uaku

menuju arah ini'. Begifu juga dengan kata tihaa'ahu. KeAua kata
ini memiliki arti yang sama, meskipun lafazhnya berbeda.

Khufaf bin NudbahT9 bersenandung (dalam syaimya),

Adakah yang mengantar seorang ufusan kepada Amru

Sedangkan isalah itu tidak berguna bagi Amru

79 Khufaf ini adalah putra Umair bin Harts As-sulami. Ibunya bemama
Nudbah, seorang wanita kulit hitam dari Habsyah (Ethiopia), dan kepadanyalah ia
dinisbatkan. Dia merupakan keponakan Khansa', seorang penyair wanita
kenamaan. Ia mengalami masa Islam, lalu masuk Islam dan menjalankan
keislamannya dengan baik. Ia terlibat peristiwa Fathu Makkah. Silakan baca
biografi Khufaf dalam Al Ishabah (2/738), Aqrsyubra karya Ibnu eutaibah (hal.
1961, Al Aghani (16/134-140). Dalam kitab terakhir ini disebutkan beberapa bait
syair karyanya; sepertinya dari kasidah inilah terambil bait-bait syair yang
disebutkan oleh Asy-Syaf i.
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Sa'idah bin Ju'aiyyah 80 bersenandung (dalam syaimya),

Kukatakan kePada Ummu Zinba':

Tegakkan dada unta yang bagus ke arah bani Tamim

Laqith Al Iyadi 81 bersenandung (dalam syaimya),

Kalian terbayangi dai anh celah kalian

Suafu kengeian yang kegelapan-kegelapanng menutupi kalian

Seorang penyair 82 bersenandung (dalam syaimya),

80 Nama Ju'aiyryah mengikuti pola sumaly;ah dengan dhan nah pada jim,

fathahpada haq4tah, dan tasydidpada ia''
Staikh Ahmad Syakir berkata, "Nama Sa'idah tidak ditemukan biografinya

kecuali kalimat singkat di dalam N Mu'talaf wa N Mukhtalafkarp Abu Qasim Al

Amidi (trlm. 83), dan dinukil lbnu Haiar dalam Al Ishabah $ld.lll, hlrn. 161) dan Al

Baghdadi dalam Al l{hizanah [ld. II, trlm. 476),'"

Ibnu Qutaibah ddam Asysyuhra' dalam biogmfi Abu Dzu'aib Al Hudzali

menyebutkan bahwa Abu Dzu'aib adalah perawi sa'idah bin Ju'aigryah Al Hadzali.

Bait syair yang dinisbatkan Asy-Syafi'i kepada sa'idah bin Ju'ai}ryah

disebutkan oleh penulis !(ltdb Al-Lian (ild. vl, trlm. 75) dan dinisbatkan kepada

Abu Zinba' Al Judzami. Asy-Syaf i adalah orang yang paling paham tentang syair

Hudzail.
81 Dia adalah L-aqith bin Ya'mur Al Ayadi. Ada perbedaan pendapat

mengenai nama ayahnya. Bait ini diambil dari kasidahnya yang berisi peringatan

kepada kaumnya agar tidak memihak kepada Kisra'

Dalam l$tab Mukhtarat lbnu Asyslaiari disebutkan, "lni adalah kisah

pertama tersebut." Di antaranya adalah bait-bait dalam Diwan Al Ma'ani kansa

Abu Hilal Al Askari 17/551.
82 Asy-Syafi'i tidak menyebutkan narna penyair ini, dan bait tersebut

disebutkan oleh Ath-Thabari dalam tafsimya (2/13, 14) dengan dinisbatkannya

kepada seorang penyair dari Hadzali tanpa rnenyebutkan naman5ra- Syrair ini juga

disebutkan oleh Abu Abbas Al Mubarrad dalam .4"/ Kamil ll/112, 2/31 tarpa

15't



AlUmm

Sesunggwhnya unta yang mogok itu ada penyakihya

Maka, ke arahnya kedua mata menjadi layu

Semua syair tersebut, dan syair-syair lainnya, menjelaskan
bahwa kata syathra berarti arah. Bila arah yang dituju (Masjidil

Haram) terlihat mata, maka harus menghadap ke arahnya. Bila
tidak terlihat, maka hams ijtihad agar bisa menghadap ke arahnya.
Ijtihad inilah kemungkinan terbesar yang bisa dilakukannya.

Allah {S berfirman,

'A.>fif ,raiiq):t$i;X l:* oi( i,

menyebutkan penggubahnya, penghimpun kitab Al-Lisan (6/7s, dalam entri ,Lr)
tanpa menyebut penggubahnya, dan dalam entri ,.- dengan menisbatkannya
kepada Qais bin Khuwailid Al Hadzali yang menggambarkan seekor unta.
Demikian pula dengan Al Jauhari dalam Ash-shihah dan Abu Hayyan dalam
tafsimya menyebutkan penggal terakhir darinya sebagai argumen untuk makna
kata 3* $/2991dalam penafsiran terhadap firman Allah, <1J-;;Ii ;!t ;;fl A?
@ f 'fiqt fAi "Kemudian pandanglah sekali lagi ni*yu p,englihata-nmu
akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan sesuafu aat dan
penglihatanmu itu pun dalam keadaan payah. " (es. Al Mulk [67]: 4) Sa'id As-
Sakari menyebutkannya dalam Sjnrh Asy'ar Al Hadzatiyyin bersama bait-bait syair
lain (hal. 261-2621dengan menisbatkannya kepada eais bin Aizarah. Ia berkata,
"Nama Aizarah adalah nama ibunya, dengan ia lebih dikenal dengan nama ibunya
ihr. Sedangkan nasabnya yang sebenamgn adalah eais bin Khuwalid saudara Bani
Shahilah."

Qais ini memiliki biografi singkat dalam Mujam Asy-Sg'am'kar5n Al
Marzubani hal. 326). Riwa5rat-riwayat dalam bait ini berbeda-beda seperti yang
Anda lihat nanti.

"i{t7
J-'J
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'Dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar

kamu menjadikannya petuniuk dalam kegelapan di darat dan di

laut." (Qs. Al An'aam 16l:97')

@'or:':{-'i #iJW3
"Dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (penuniuk iakn). Dan

dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petuniuk- " (Qs'

An-Nahl [15]: 15)

Allah S menciptakan tanda-tanda bagi mereka, mendirikan

Masjidil Haram bagi mereka, dar memerintahkan mereka untuk

menghadapnya. Mereka menghadap ke arahnya dengan bantuan

tanda-tanda yang diciptakan Allah unh1k mereka, dan dengan

bantuan akal yang disematkan Allah dalam diri mereka, yang

mereka gunakan sebagai instmmen unhrk mengetahui tanda-tanda

tersebut. Semua ini merupakan penjelasan dan nikmat dari

Allah $&.

Allah S berfirman,

K4)icisbt*V
"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di

antara kamu. "(Qs. Ath-Thalaaq 165l 2).

;":\i'u'o;;i*g6l'/tt'3{.'3
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"Maka holeh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari
saksi-saksi yang kamu idhai. "(Qs. Al Baqarah I2l:282)

Di dalam ayat ini Allah @ menjelaskan bahwa orang adil

yang dimaksud adalah orang yang taat kepada-Nya. Orang yang

mereka lihat berbuat taat, maka ia adil. Bila berbuat sebaliknya,

maka ia tidak adil.

Allah S berfirman,

e

& di, 6'"& "{G'"5 \}ra't ri-ri {r-ii q-E_

* t ; "# 
) i bi -r&}i i'sl ( J+";63 (G

'Hai orang-orzng yang beriman, kalian
membunuh binatang buntan ketika kartlan sdang ihram.
Barangsiapa di antara kalian membunuhn5n dengan sengaja, maka

ialah mengganti dengan binatang temak yang seimbang
dengan buruan yang dibunuhnya, menurut pufusan dua orang
yang adil di antara kalian sebagai Kurban yang dibawa sampai ke
Ka'bah. "(Qs. Al Maa'idah [5]: 95)

Menurut pendapat yang kuat, ukuran yang sepadan adalah
yang paling serupa ukuran fubuhnya. Berbagai pendapat dari
kalangan sahabat Rasulullah S menyepakati denda bagi orang

yang berburu (pada wakfu ihram), yaitu hewan yang paling

mendekati ukuran tubuh hewan yang dibunuhnya. Oleh karena itu,
dalam hal binatang buruan, kami berpendapat bahwa dendanya
adalah binatang yang paling mendekati ukuran tubuhnya.

,"<i I
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Jadi, kesepadanan yang dimaksud di sini bukan

berdasarkan nilai (harga), melainkan kesepadanan dari segi ukuran

tubuhnya, selama bisa ditemukan binatang yang ukuran tubuhnya

sepadan. Apabila ada dua pemahaman yang berpendapat eksplisit

dan implisit, maka pendapat yang eksplisit lebih kuat. Inilah ijtihad

yang dituntut oleh Penetap hukum dengan cara mengajukan bukti

mengenai binatang yang sePadan-

Sekilas penjelasan ini menjadi bukti mengenai gambaran

saya tadi, bahwa seseorang tidak boleh menetapkan halal

haramnya sesuatu kecuali dengan didasari ilmu, sedangkan ilmu

bersumber dari berita di dalam Kitab atau Sunnah, atau ijma, atau

qiyas.

Inti dari penjelasan masalah ini adalah qiyas, karena yang

dituntut di dalam qiyas adalah dalil tentang kebenaran kiblat,

keadilan, dan kesepadanan.

Qiyas adalah pencarian dengan dalil-dalil tentang

kesesuaian informasi yang telah ada dari Kitab atau Sunnah,

karena keduanya menjadi sumber kebenaran yang wajib dicari,

seperti mengkaji masalah Kiblat, adil, dan ukuran sepadan yang

telah saya jelaskan.

Kesesuaian ini bisa dilihat dari dua segi:

Pertama, Allah atau Rasul-Nya mengharamkan sesuatu

secara teksfual, atau menghalalkannya karena suafu alasan.

Apabila kita menjumpai sesuatu yang memiliki alasan serupa, dan

tidak ada teks Kitab serta sunnah yang menetapkan hukumnya

secara eksplisit, maka kami menetapkan kehalalan atau

keharamannya sesuai alasan halal atau haram yang dijelaskan

dalam Kitab dan Sunnah.
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Kedua, bila kita mendapati dua hal yang salah satunya lebih

menyempai hal yang dimaksud, sementara kita tidak mendapati

sesuafu yang sama dengannya, maka kami menganggap sesuafu

yang sempa ifu termasuk kategori sesuafu yang sama,

sebagaimana pendapat kami dalam masalah berburu.

Di dalam masalah ilmu ada dua aspek, yaitu ima
(konsensus) dan ikhtilaf (perbedaan pendapat). Keduanya telah

dijelaskan di selain kitab ini.

Ada beberapa informasi esensial yang terkandung di dalam
Kitab Allah:

Pertama, seluruh isi Al Qur'an furun dalam bahasa Arab.

Kedua, informasi tentang adanya nasikh dan mansukh,
sesuatu yang diwajibkan oleh wahyu, serta berbagai penjelasan

tentang etika, nasihat, dan kebolehan.

Ketiga, informasi tentang posisi Allah menempatkan Nabi-

Nya, yaifu unfuk menyampaikan pesan dari Allah tentang
ketetapannya di dalam Kitab-Nya dan dilelaskan-Nya melalui lisan

Nabi-Nya, serta apa yang dikehendaki-Nya dari semua kewajiban-
Nya, dan unfuk siapa Allah menghendaki kewajiban itu. Juga

menjelaskan kewajiban manusia unfuk taat kepada-Nya dan pafuh
kepada perintah-Nya.

Keempat, informasi tentang berbagai perumpamaan yang

dibuat Allah unfuk memotivasi umatnya agar taat kepada-Nya,
penjelasan agar manusia meninggalkan maksiat kepada-Nya, tidak
melupakan kebahagiaan yang hakiki, serta meningkatkan Ibadah

sunah yang mendatangkan keutamaan.
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Yang harus dilakukan seluruh manusia adalah tidak berkata

apa pun kecuali menurut apa yang mereka ketahui secara pasti-

Banyak orang bicara yang seandainya ia menahan diri dari

pembicaraan itu maka akan lebih mendekatkannya kepada

keselamatan.
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KITABULI-AH

A. Bahasa Al Qur'an

Asy-Syafi'i berkata: Orang mengatakan bahwa

sesungguhnya di dalam Al Qur'an ada bahasa Arab dan non-Arab.

Padahal, Al Qur'an sendiri menunjukkan bahwa tidak ada

sebagian kecil pun dari Kitab Allah yang bukan berbahasa Arab.

Orang yang mengemukakan pendapat ini mendapatkan sambutan

positif dari orang lain secara taklid, tanpa memintanya

menjelaskan argumennya, dan tanpa bertanya kepada pihak lain

yang berbeda pendapat dengannya. Perlu diketahui, taklidlah yang

membuat sebagian manusia menjadi lalai. Semoga Allah

mengampuni kami dan mereka.

Barangkali, orang yang mengatakan bahwa di dalam Al

Qur'an terdapat selain bahasa Arab dan pendapatnya diterima ifu,

berpikir bahwa di antara kalimat Al Qur'an terdapat kalimat

khusus yang sebagiannya tidak dipahami oleh sebagian orang

Arab.

Bahasa Arab adalah bahasa yang paling luas coraknya dan

paling banyak lafazhnya. Sepengetahuan kami, tidak ada yang

memahami seluruh ilmunya selain seorang nabi. Tetapi, tidak ada
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satu bagian pun darinya yang hilang sehingga tidak ada orang
yang mengetahuinya.

Ilmu bahasa Arab bagi orang Arab itu seperti ilmu Sunnah
bagi ahli fikih. Kami tidak menemukan seorang pun yang

mengumpulkan Sunnah tanpa ada yang luput darinya.

Apabila ilmu seluruh ulama Sunnah dikumpulkan, maka

seluruh Sunnah itu terkumpul lengkap. Tetapi, bila ilmu masing-

masing ulama dipisah-pisah, maka pasti ada yang luput darinya,

dan yang luput darinya ifu pasti ada pada ulama lain.

Dalam hal pengumpulan ilmu, ulama terbagi menjadi

beberapa tingkatan, ada yang mengumpulkan kebanyakan ilmu
meskipun sebagiannya terlewatkan olehnya, dan ada yang

mengumpulkan ilmu lebih sedikit daripada yang dikumpulkan
ulama lain.

Sedikitnya Sunnah yang terlewatkan oleh ulama yang

mengumpulkan banyak Sunnah, bukan menjadi alasan dicarinya
ilmu Sunnah dari ulama yang lebih rendah tingkatannya.

Sebaliknya, ilmu Sunnah yang terlewatkan ini dicari dari ulama
yang setingkat dengannya, agar seluruh Sunnah Rasulullah S
diperoleh. Harus ada kelompok ulama yang berdedikasi dalam
mengumpulkannya, dan mereka ihr pun terbagi menjadi beberapa

tingkatan dari segi apa yang mereka pahami darinya.

Demikianlah bahasa Arab bagi kalangan khusus dan

kalangan umum: tidak ada yang hilang, tidak bersumber selain dari
orang-orang Arab, tidak bisa dipahami secara benar kecuali orang
yang mempelajarinya berasal dari orang-orang Arab, dan tidak ada

yang menjadi seperti orang Arab kecuali yang mengikuti mereka

dalam mempelajari bahasa Arab dari mereka. Orang yang belajar
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langsung dari rnereka dikategorikan ke dalam orang-orang yang

berbahasa Arab. Orang non-Arab tidak bisa terkategorikan ke

dalam orang-orang yang berbahasa Arab bila ia tidak

mempelajarinya. Kalau ia mempelajarinya, maka ia dikategorikan

ke dalam kelompok mereka.

Pengetahuan tentang bahasa fuab lebih menyebar di

kalangan orang Arab daripada penyebaran Sunnah di kalangan

ulama.

Bila seseorang bertanya, "Ada kalanya kami menjumpai

orang non-Arab yang bisa berbicara sedikit bahasa Arab.

Bagaimana ini?" Maka yang demikian itu dimungkinkan ia belajar

dari mereka, seperti yang saya jelaskan. Bila ia bukan termasuk

orang yang belajar dari mereka, maka ia tidak mungkin bicara

kecuali beberapa patah kata. Kalau ia berbicara beberapa patah

saja, maka ia hanya meniru orang Arab.

Dikarenakan kosa kata ifu bisa diucapkan melalui belajar,

maka kami tidak menolak kemungkinan adanya kesamaan antara

bahasa non-Arab dengan sebagian bahasa Arab. Sebagaimana

adanya kesamaan pada sebagian kecil dari bahasa-bahasa non-

Arab yang berlainan mayoritas kosa katanya itu, meskipun

negerinya saling berjauhan, bahasanya berlainan, serta jauhnya

hubungan antara safu bahasa dengan bahasa lain yang memiliki

kesamaan pada sebagian kosa katanya-

Bila seseorang bertanya, "Apa alasan Kitab Allah itu mumi

berbahasa Arab tanpa tercampur oleh bahasa lain?" maka

argumennya adalah Kitab Allah itu sendiri. Allah & berfirman,
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7 <iA-- sj d,^?,J D; effifiv3
'Kami tidak mengufus seorang rasul pun, melainkan

dengan bahasa kaumnya. "(Qs. Ibraahiim l74l:4)

Seseorang bertanya, "Para rasul sebelum Muhammad

diufus terbatas pada kaum mereka masing-masing, sedangkan

Muhammad S diutus kepada seluruh manusia. Jadi, mungkin saja

Nabi Muhammad @ diufus dengan menggunakan bahasa

kaumnya secara khusus, sedangkan seluruh manusia harus

mempelajari bahasanya, atau yang mereka mampu. Mungkin juga

beliau diutus dengan bahasa seluruh umat. Lalu, adakah dalil
bahwa beliau diufus dengan menggunakan bahasa kaumnya secara

khusus, tanpa menggunakan bahasa non-Arab?"

Apabila bahasa-bahasa ifu berlainan sehingga sebagian

bangsa tidak bisa memahami bahasa bangsa lain, maka sebagian

dari mereka hams mengikuti sebagian yang lain, dan bahasa yang

diikuti itu harus lebih baik daripada bahasa yang mengikuti.

Selanjutnya, orang yang paling layak memperoleh
keutamaan dalam hal ini adalah orang yang berbahasa seperti

bahasa Nabi. Tidak mungkin orang yang berbahasa sama dengan

bahasa Nabi mengikuti bahasa selainnya, meskipun satu huruf.

Sebaliknya, setiap bahasa mengikuti bahasa Nabi, dan setiap umat
beragama harus mengikuti agamanya.

Allah & tetah menjelaskan hal itu di banyak ayat dalam

Kitab-Nya.
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"Dan Sesungguhnya Al Qur'an ini benar-benar difunnkan

oleh Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh,Ar'Ruh Al Amin

Uibnt), ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah

seorang di antara orang-orang yang membei peingatan, dengan

bahasa Arab yang jelas. " (Qs. Asy-Syu'araa' [26]: t92-195),.

vr?;{ja:Ki
"Dan demikianlah, Kami iaut -"nurunkan Al Qur'an itu

sebagai peraturan (yang benar) dalam bahasa Arab- " (Qs. fu-Ra'd

[13]' 37)

6; as ufirt i 5 # e":.; 6:j a1w5 aL"g

'Dan demikianlah Kami mewahytkan kepadamu Al

Qur'an dalam bahasa Arab agar kamu membei peringakn

kepada Ummul Qura (penduduk Makkah) dan penduduk (negeri-

negei) sekelilingnya. " (Qs. Asy-Syuuraa l42l: 7)

AlUmm
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4; (,;i, ifrz(t @,41 #v cD,,-

&6€-c:*
y'o)

Vl;S

<,j#:J<-..I1
"Haa Mim. Demi Kitab (Al Qur'an) yang menerangkan.

Sesungguhnya Kami menjadikan Al Qur'an dalam bahasa Arab
supaya karnu memahamkan(nya). "(Qs. Az-Zukhruf [43]: 1-3)

.z )izoA /r/ .y' .tz

V,*
"(Ialah) Al Qur'an dalam bahasa Arab yang tidak ada

kebengkokan (di dalamnrc) supaya mereka bertakwa." (Qs. Az-
Zumar [39], 28)83

Asy-Syafi'i berkata: Allah @ telah menegakkan argumen-

Nya, bahwa Kitab-Nya itu berbahasa Arab di setiap ayat yang kami
sebutkan. Kemudian Allah menegaskan hal itu dengan menafikan
setiap bahasa selain bahasa Arab di dalam dua ayat Al Qur'an,

83 Ayat ini tidak disebutkan pada naskah yrang menjadi pegangan Syaikh
slnikh dan dalam referensi kami, tetapi ada pada naskah yang diterbitkan
sebelumnya.
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L\:) \3175'6 AL5)3"t oii

'Dan sesungguhnya Kami mengetahui bahwa mereka

berkata, 'Sestngguhnya Al Qur'an ifu dAiarkan oleh seorang

manusia kepadanya (Muhammad)'. Padahal bahasa orang yang

mereka tuduhkan hahwa) Muhammad belajar kepadanya itu

adalah bahasa non-Arab, sedang Al Qur'an adalah dalam bahasa

Arab yang terang. "(Qs. An-Nahl [16]: 103)

"$r;I-,'ig', Jgi{j'$6 #t 64re1;

"Dan jikalau Kami jadikan Al Qur'an itu suatu baaan

dalam bahasa selain Arab, tenfulah mereka mengatakan,

'Mengapa tidak diielaskan a5nt-ayabtya?' Apakah (patut Al

Qur'an) dalam bahasa asing sedang (Rasul adalah orang) Arab?"

(Qs. Fushshilat [41], 44)

Allah Bi memberitahu kita tentang nikmat-nikmat-Nya,

yaitu kedudukan beliau yang dikhususkan bagi kita. Allah &
berfirman,

&)l z.t zo*s
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@
'Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari

kaummu sendii, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat

menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas

kasihan lagi Penyayang terhadap orang-orang mul<min. " (Qs. At-
Taubah [9]: 128)

Di antara nikmat yang diberitahukan Allah kepada Nabi-

Nya itu disampaikan-Nya dalam firman-Nya,

-r5); F*W-'#.{A -,*>i i- 6.,sii i
,8,* 1 S3 oe6h| ";{JiS -sJt fr'tii 6ii

"Dialah yang mengufus kepada kaum yang buta huruf
seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya

kepada mereka, menlrucikan mereka dan mengajarkan mereka

Kitab dan Hikmah (Sunnah). Dan sesungguhnya mereka
sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. " (Qs. Al
Jumu'ah 16212 2l
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@;i*s;;sa;{:|^fl:;Li
"Dan sesungguhnya Al Qur'an ifu benar-benar adalah

suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu dan kelak kamu

akan diminta pertanggungiawaban. "(Qs. Az-Zukhruf 143), 44)

<;;,'1i,{iu*:iv
'Dan beilah peringatan kepada kerabat*erabatnu yang

terdekat."(Qs. Asy-S5ru'araa' 1261 2741

6; a5 ufffi : # e';- 6r;j;Ef+5 itLK'

"supaya kamu membei peingatan kepada Ummul Qura

(penduduk Makkah) dan penduduk (negeri-negeri) sekelilingnya. "

(Qs. Asy-Slm uraa l42l: 7l

Ummul Qura adalah Makkah, yaitu negerinya Nabi $ dan

umatnya. Allah menjadikan mereka sebahasa dengan Kitab-Nya

secara khusus, dan memasukkan mereka ke dalam kategori orang-

orang yang diberi peringatan secara umum. Allah juga

menetapkan bahwa mereka diberi peringatan dengan bahasa

mereka, bahasa fuab, bahasa kaumnya Nabi $ secara khusus'

Jadi, setiap muslim harus mempelajari sebagian bahasa

Arab semalnpunya, agar ia bisa bersaksi dengan bahasa fuab

bahwa tiada tuhan selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah

hamba serta utusan-Nya. Agar dengannya ia bisa membaca Kitab
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Allah, mengucapkan dzikir takbir yang diwajibkan kepadanya,

tasbih dan tasyahud yang diperintahkan kepadanya, dan lain-lain.

Semakin tinggi pengetahuan seseorang terhadap bahasa
yang ditetapkan Allah sebagai bahasa Nabi Penutup dan Kitab
terakhir-Nya, maka itu lebih baik. Sebagaimana ia wajib belajar
shalat dan bacaan dzikir di dalamnya, datang ke Baitullah dan
tempat-tempat lain yang diperintahkan Allah untuk dikunjungi,
serta menghadap kepada apa yang diperintahkan Allah untuk
menghadap kepadanya. Dalam menjalankan perkara kewajiban

dan sunah ini, ia hams menjadi pengikut, bukan yang diikuti.

Saya mengawali bahasan kitab ini dengan penjelasan

bahwa Al Qur'an fun:n dengan bahasa Arab, bukan bahasa lain.
Hal ifu karena penjelasan tentang ilmu yang ada di dalam Al
Qur'an tidak bisa dipahami oleh orang yang tidak memahami
luasnya bahasa Arab, berbagai dimensinya, serta berbagai
persamaan makna dan perbedaannya. Siapa yang memahaminya,
maka hilanglah kerancuan-kerancuan yang biasa terjadi pada
pikiran orang yang tidak memahami bahasa Arab.

Jadi, mengingatkan umat bahwa Al Qur'an turun dengan
bahasa Arab secara khusus, berarti telah memberi nasihat kepada
mereka. Nasihat ihr wajib hukumnya dan tidak sepatutnya
ditinggalkan. Upaya memperbanyak kebajikan itu tidak
ditinggalkan selain oleh orang yang lupa diri dan meninggalkan
sumber-sumber kebaikan bagi dirinya. Selain memberi
penerangan, umat Islam juga harus diberi tahu tentang kebenaran.
Menegakkan kebenaran dan memberi nasihat masuk dalam
perbuatan taat kepada Allah, dan perbuatan taat ifu mencakup
segala kebaikan.
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Asy-Syafi'i berkata: Sufuan mengabarkan kepada kami dari

Ziyad bin Alaqah, ia berkata, "Aku mendengar Jarir bin Abdullah

berkata, 'Aku berba'iat kepada Nabi $ untuk memberi nasihat

kepada setiap muslim'."

hnu Uyainah mengabarkan kepada kami& dari Suhail bin

Abu Sali, dari Atha' bin Yazid, dari Tamim Ad-Dari, bahwa

Nabi $ bersabda,

,J-'nt Jt, a*At u'nt ;tt a;5lt ur'nl oL

oitr I 4Lr'Y
/ /l/
e 4--Jr fu

J z-' zJ z'
6Jrio t, o 6'.A>*)l'JG

/o cJ

'sesungguhnya agama ifu nasihat. Sesunggahnya agama

itu nasihat. Sesungguhnya agama itu nasihat bagi Allah, Kitab-Np,

Nabi-Ngn, para imam umat Islam, dan kaum awam di antara

mereka."85

&1 HR. Al Bukhari (pembahasan: Syarat-Syarat, bab: Syarat-Sgrarat yang

Boleh dalam lslam, 2/274, no. 27141 melalui jalur Nu'aim dari sutBn dan

seterusnlp; dan Muslim (pembahasan: Iman, bab: Penjelasan bahwa Agama adalah

Nasihat, no.98/56) dari beberapa jalur riwayat dari Sufuan dan seterusnya'

85 HR. Muslim (pembahasan: Iman, bab: Penjelasan bahwa Agama adalah

Nasihat, no. 95155) dari jalur Sufyan dan seterusnln.

Mmgenai redaksi "Agama adalah nasihat", Imam Abu Sulaiman Al

Khaththabi berkata, "Kata nasihat merupakan kata yang memiliki cakupan luas.

Maknanya adalah keberpihakan kepada kepentingan orang yang dinasihat. Makna

hadits ini adalah pilar dan penopang agama adalah nasihat, sama seperti

ungkapan dalam hadits, "Haji adalah Arafah- " Maksudnya, pilar dan penopang

utama haji adalah wukuf di Arafah."

Mengenai redaksi, "Bagi Atlah dan Rasul-Nya serta unfuk pam imam umat

Istam dan kaum awam mereka", nasihat bagi Allah maksudnya adalah beriman

kepada Allah dan rneniadakan syirik dari-Nya. Hakikat penyandaran ini kembali

kepada seorang hamba dalam nasihat dirinya kepada dirinya, karena Allah Udak
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Pertama kali Allah & berbicara kepada bangsa Arab

dengan Kitab-Nya yang menggunakan bahasa mereka, sesuai

makna-makna yang mereka ketahui. Di antara hal yang perlu

dipahami dari makna-maknanya adalah keluasan bahasanya. Di
antara karakteristik AI Qur'an adalah berbicara tentang sesuafu

secara umum dan teksfual, serta mengandung maksud umum dan
teksfual. Dalam hal ini, kita harus berpegang pada makna
ekstrinsik dan tidak membutuhkan makna intrinsik. Ada kalanya Al
Qur'an berbicara secara umum dan teksfual, dan maksudnya juga

tekstual, namun pada kasus tertentu ia berlaku khusus. Untuk
mengetahui kekhususan ini, yang dijadikan dalil adalah sebagian

titah yang terdapat di dalamnya. Ada kalanya Al Qur'an berbicara
secara umum dan teksfual, tetapi fujuannya khusus. Ada kalanya
Al Qur'an berbicara secara teksfual, namun dari fujuannya bukan
teksfual. Semua ini ada ilmunya di awal pembicaraan ini, tengah
dan akhirnya.

Acapkali orang Arab itu mengemukakan kalimat yang
bagian awal lafazhnya menjelaskan bagian akhimya. Acapkali juga

membutuhkan nasihat seseorang. Mengenai nasihat bagi Kitab-Nya, maksudnya
adalah iman bahwa Kitab merupakan kalam dan wahgr Allah, tidak diserupai
dengan ucapan makhluk, serta mengamalkan ayat-ayatnya yang muhkam dan
menerima ayat-ayat yang mutaspbih. Mengenai nasihat bagi Rasulullah #
maksudnya adalah membenarkan risalah beliau dan mengimani semua pesan yang
beliau bawa. Adapun nasihat bagi para pemimpin umat Islam adalah membantu
mereka menjalankan kebenaran, menaati mereka dalam kebenaran. yang
dimaksud dengan para imam di sini adalah para khalifah dan orang-orang yang
memiliki kewenangan dalam menjalankan urusan umat Islam. Sedangkan nasihat
untuk kaum awam malsudnya adalah memberikan pengarahan kepada orang-
orang selain para waliyyul amr terhadap hal-hal yang bermaslahat bagi mereka di
dunia dan akhirat.
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ia mengemukan kalimat yang akhir lafazhnya menjelaskan bagian

awalnya.

orang fuab juga sering membicarakan sesuahr secara

implisit tanpa ada penjelasan lafazh, sebagaimana isyarat itu

memberi pemahaman. Nah, bentuk pembicaraan yang demikian

itu termasuk bentuk pembicaraan tertinggi karena hanya dipahami

oleh orang yang tahu bahasanya, tidak bagi orang yang bodoh

tentang bahasanYa.

orang fuab juga sering menyebut satu hal dengan banyak

kata, dan sebaliknya menyebut banyak makna dengan satu kata.

Benfuk-bentuk pembicaraan yang saya jelaskan tadi bisa

dipahami secara baik oleh orang yang menguasai bahasa Arab,

meskipun beragam cara menguasainya. Tetapi, pembicaraan

tersebut menjadi asing bagi orang yang tidak memahami bahasa

Arab. Al Qur'an dan sunnah menggunakan bahasa Arab. Kalau

seseorang memaksa diri berpendapat tentang ilmu yang berkaitan

dengan bahasa fuab, berarti ia memaksakan diri berticara tentang

sesuatu yang tidak diketahui sebagiannya.

Barangsiapa memaksa diri unh-rk berpendapat tentang

sesuatu yang Udak diketahuinya, maka ketepatannya pada

pendapat yang benar -jika ia menepati kebenaran tanpa sengaja-

bukan sesuatu yang terpuji, dan kesalahannya tidak bisa ditolerir

jika ia berbicara tentang hal yang tidak ia ketahui perbedaannya

antara salah dan benar-
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B. Penjelasan Al Qur'an secara Umum dengan Maksud
(Jmum, namun pada Kasus Tertenfu Berlaku Khusus

Asy-Syafi'i berkata: Allah S berfirman,

@'#; 16 T;P g' E*:tL lF Liri

"Allah menciptakan segala sesuafu dan Dia memelihara
segala sesuafu- "(Qs. Az-Zumar l39l: 52il

,6'igr-i(ii*oi'ix
'Allahlah yang telah menciptakan langit dan bumi.,, (es

Ibraahiim I14l:32],

G5r;t i!-Jt,r:,ii o {.6 ev3
'Dan tidak ada suafu binatang melata pun di bumi

melainkan Allahlah yang memberi reehnya."(es. Huud t11]: 5)

langit, bumi, makhluk yang bemyawa, pohon, dan segala
sesuatunya diciptakan oleh Allah. setiap makhluk yang melata
diberi rezeki oleh Allah. Dia juga mengetahui tempat berdiam
binatang ifu dan tempat penyimpanannya.

Allah @ berfirman,
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i 4j'li'i A; {t -r,-g,Fl 5u1 Y

a s/, /2 4itlt<,atu*t e ey'*;-75 i't Si e6fr;-
"TidaUah sepatuh5n bagi penduduk Madinah dan orang-

orang Arab badwi yang berdiam di sekibr mereka, tidak turut

menyertai Rasulullah herperang) dan tidak patut (pula) bagi

merel<a lebih mencintai diri mereka daripada mencintai dii Rasul-"

(Qs. At-Taubah [9]' 120)

Makna ayat ini sama seperti makna ayat sebelumnya, yaifu

laki-laki yang mampu jihad. Tidak seorang pun dari mereka patut

mencintai diri mereka sendiri daripada diri Nabi $, baik ia mampu

jihad maupun tidak. Jadi, di dalam a5nt ini terdapat aspek khusus

dan umum.

Allah S berfirman,

'"jA, tri e'nljlG ilti )c)i a i*:i:!iri
$;$ior1fi+66;1)Pi)t"'*t4^*q{-q

tu;3r,5*6,y{i
"Dan (membek) orang-orang yang lemah baik laki-laki,

wanib-wanrta maupun anak-anak tnng semuanp berdoa, 'Ya

Tuhan kami, ketuarkanlah kani dari negei ini Mal<kah) Jnng

zhatim penduduknya dan berilah kami dai sisi Engkau,
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dan berilah kami penolong dari sisi Engkau!"' (Qs. An-Nisaa' [4]
75)

,:.;,j ;i JiiG(.G1 t:'*;i 
^;- 

] J{, t;t(ry;e
"Hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suafu

negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri ifu, tetapi
penduduk negeri ifu tidak mau menjamu mereka. " (Qs. Al Kahfi

[1Bl 77)

Ayat tersebut mengandung petunjuk bahwa keduanya tidak
meminta makan kepada setiap penduduk negeri. Jadi, ayat ini
semakna dengan dua ayat sebelumnya.

Di dalam ayat tersebut dan ayat, "Negeri yang zhalim
penduduknya" terdapat aspek khusus, karena tidak seluruh
penduduk negeri ifu zhalim, karena ada di antara mereka yang

muslim. Tetapi, orang-orang zhalim itu mayoritas, sementara
kelompok muslim minoritas.

Di dalam Al Qur'an terdapat ayat yang sejenis dengan ayat

ini. Penjelasan di sini telah mencukupi.

Di dalam Sunnah juga terdapat banyak nash sempa yang

akan dijelaskan pada tempatnya.

C- Pernyataan Umum namun Mengandung Maksud
Umum dan Khusus

Asy-Syafi'i berkata: Allah @ berfirman,
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(#" Kr% iF\5 f'e K{it GyJ,,6i v:,6-

;'fr-'+'KHi,;-,A',#-t
"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari

seorang laki-taki dan seorang perempwn serta menjadikan kamu

berbngsa-bangsa dan bercuku-suku su4ya kamu saling kenal-

mengenal. Squnggulrya omng Png plns mulia di anbra kamu

di sisi Altah ialah orang Snng paling takura di anbra kanu. "(Qs. Al

Huiuraat [49]: 13)

'e +tr 6 iqi Hi; Ag,fir A$i W-

i3 !;"r-11 lltf @ l'4"'# "4 u Oii
e z)."lr6;i34rt'e5q;&6(

"Hai orang-orang Wng beriman, diwajibkan abs kamu

berpwa sebagaimana diuniibkan atas onng-orang sebelum kamu

agar kamu bertal<wa, 6/aifu) dalam bebempa hari gng tertenfu'

Maka banngsiap di antan lramu ada 5nng skit abu dakm

perjalanan (lalu ia berbul<a), mal<a fiiniiblah fuSin9n

sebaryak hari Snng ditinggalkan itu pda hari-hari 5nng lain." lQs'

Al Baqarah [2]: 18]184)
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, "Sesungguhnya shalat ifu adalah fardhu yang ditenfukan

wakfuhya atas orang-orang yang beriman. " (Qs. An-Nisaa' l4l,
103)-.i

Jelas' bahwa' di 'dalam avatjayat inl.,teidaipatrhsBek urhum

dan' khusu3. Aspok umuni ada dalam, difrrian' i{l !ufi,,',,t' 17r, manusia ;
sestnggultnya Kami mendiptakan kamu dai' soofarE: lakiJaki dan
seorang petetnpuan' dan mbnjailikan. lamu' bertai4isa-bangsa dan
bersuku-suku supaya kamu alng kenal-mengenal." Setiap diri
manusia diajak bicara dengan ayat ini pada zaman Rasulullah #&,

sebelum dan sesudahnya itu diciptakan dari laki-laki dan
perempuan, dan'seluruhnya berbangsa-bangsa dan bbisuku-suku.

Sedangkan aspek khususnya terdapat dalam firman Allah,
'saungguhtlya orang w"g pating mulia di antara kamu di sisi
Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu." Takwa
hanya Wdib bagi orang yang mampu menalaihya, yaih-r anak
Adam yang telah baligh, bukan makhluk melata selain mereka, dan
bukan pula orarag.orang yang'akalnrTa lemah,serta anak-anak yang

belurn baligh.dan,'tidak ber-nalar.,bahwa mereka bertakwa. Jadi,
sifat takwa', atau..kebalikannya. hanya dialamatkan, kepada orang
yang telah menalarnya.

At Qur'dn menunjukkan apa yang telah sayd jelaskan, dan
di dalam Suilnah julla terdapat dalil tentangnya. Rasulullah S
bersabda,

AlUmm
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la
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t. 
o/o a tlt /

11 L;q,^,^t- u> c6\N"*&t
. . j

.r9 r

EJ
'.1o, c /
*J*l .'^->L.- r>

t o

d

"Pena (kewaiiban) diangkat dari tiga orang (yaitu) orang

yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia baligh, dan

omng gila sampi ia waras-"85

Demikian juga nash tentang puasa dan shalat, berlaku bagi

orang-orang yang telah baligh dan berakal, bukan yang belum

baligh, orang yang sudah baligh tetapi akalnya lemah, dan wanita

yang haid pada masa-masa haidnYa.

D. Pemyataan Umum dan Tekstual, tetapi Maknanp
Khusus

AsySyafi'i berkata: Allah S berfirman,

o.b.l
P

F r;; "i 66\ i,y 3$i'# 36'uJi

@ t++i -&3.irt G5\ 36; (*L i;ri

4.
.-^.>(->,i-A) )

"fi1,3

85 HR. Abu Daud (pembahasan' sanksi Hdana, bab: orang Gila Menolt.i

dan Melakukan Perbuatan yang Dikenai Santsi Pidana, 4/558-567) dari beberapa

jalur dari Ali dan dengan redaksi yang berbeda$eda'

Dalam kitab yang sama (4/588)diriwayatkan dari lalur Hammad bin Salamah

dari lbrahim dari Asrad dari Aisyah 6 bahwa Rasulullah ,f$ bersabda, "Pena

(kauajiban) diangkat dari tiga orang, jmitu dari omng tidur sampai ia bangun, dai

orang Jnng mendapat bala (gila) frmpai ia sembuh, dan dari anak kecil sampai ia

detresa.'

r87



Al Umm

"(Yaifu) orang-orang bang menaati Allah dan Rasul) yang
kepada mereka ada orang-orang yang berkata, 'sesungguhnya

manusia telah mengumpulkan pasukan unfuk menyerang kamu,
karena ifu takutlah kepada mereka'. Perkataan ifu menambah
keimanan mereka, dan mereka menjawab, 'Cukupkh Allah
menjadi penolong Kami dan Allah adalah sebaik-baiknya

Pelindung'. "(Qs.Aali 'lmraan [3]: 173)

Yang bersama Rasulullah S bukanlah orang yang

mengumpulkan pasukan unfuk menyerang. Orang yang diberi
berita tersebut bukanlah orang yang dikumpulkan, dan bukan
orang yang bersama Rasulullah S, dan orang yang

mengumpulkan pasukan ifu juga disebut orang-orang. Jadi, dari
penjelasan ini, makna ayat ini jelas bahwa yang mengumpulkan
pasukan hanyalah sebagian manusia, bukan sebagian yang lain
(meskipun disebut dengan kata naasyang berarti manusia. Penj.)

Bisa dipahami bahwa yang mengumpulkan pasukan ifu
bukan seluruh manusia, dan yang mengabari ifu bukan semua

manusia. Tetapi, ketika kata naas ifu menunjukkan arti tiga orang
atau lebih, atau semua manusia, atau banyak orang, termasuk tiga
orang, maka benar jika dikatakan, '(Yaifu) orang-orang (yan7

menaati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada orang-orang
yang berkata.... " Sebenamya, orang-orang yang berkata kepada
mereka itu ada empat, dan kalimat, "sesungguhnya manusia telah

mengumpulkan pasukan unfuk menyerang kamu," maksudnya
orang-orang yang pulang dari perang Uhud.

Mereka adalah kelompok manusia yang tidak banyak
jumlahnya. Yang mengumpulkan berbeda dengan yang

dikumpulkan. Yang memberitahu kepada orang-orang yang
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hendak diserang juga di luar dua kelompok tersebut- Mayoritas

orang di negeri masing-masing itu juga bukan orang yang

mengumpulkan, bukan orang-orang yang hendak diserang' dan

bukan orang-orang yang menyampaikan berita'

Allah & berfirman,

6.irdy?i i Mr;*J$iqir.
oV Ny;U ;J 66 W- i ;,rt -ui u 6;i
$Jfr 1',irLW-S uS 34rt i#

@.Usrg
"Hai manusia, telah dibuat pentmpamaan, maka

dengarkanlah olehmu perumpanaan ifu' Sesungguhnya segala

yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan

seekor lalat pun, walaupun mereka bersafu menciptakannya- Dan

jika lalat ifu merampas sesuafu dai mereka, tiadalah mereka dapat

merebubtya kembali dari lalat ifu. Amat lemahlah Wng

menyembah dan amat lemah (pulatah) Wng disembah' " (Qs' Al

Hajj l22l: 73)

Lafazh yang digunakan adalah lafazh umum yang

mencakup seluruh manusia. Tetapi, bagi orang yang paham

bahasa fuab, jelas bahwa yang dimaksud dengan lafazh umum ini

hanyalah sebagian manusia, karena yang diajak bicara dengan ayat

ini hanyalah orang yang menyeru Allah. Maha Suci Allah dari apa
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yang mereka katakan dengan ketinggian yang besar. Hal ifu
karena di antara manusia ada orang-orang mukmin yang lemah
akalnya serta anak-anak yang belum baligh yang tidak menyem
Tuhan selain Allah.

Ayat tersebut semakna dengan ayat sebelumnya menurut
orang-orang yang memahami bahasa. Sedangkan ayat sebelumnya
lebih jelas bagi orang yang tidak paham bahasa karena banyak
pehrnjuk dalil di dalamnya.

Allah S berfirman,

ii# 16&\AiearL;,bt +Si

"Kemudian bertolaklah kamu dai tempat bertolaknya
orang-orang (Arafah) dan mohonlah ampun kepada Altah.,,(es. Al
Baqarah 121 199)

Telah menjadi pengetahuan umum bahwa tidak semua
manusia hadir di Arafah pada zaman Rasulullah #h. Tetapi, sesuai

kaidah bahasa Arab, benar jika dikatakan, "Kemudian bertotaklah
kamu dari tempat bertolaknya orang-orang (Arafah). " Maksudnya
adalah sebagian manusia.

Ayat tersebut juga sempa maknanya dengan dua ayat
sebelumnya. Ayat pertama lebih jelas -sekalipun bagi orang yang
tidak paham bahasa Arab- daripada ayat kedua, dan ayat kedua
lebih lelas daripada ayat ketiga. Kejelasan ayat-ayat tersebut tidak
diperselisihkan oleh orang-orang Arab, karena penjelasan
minimum telah cukup bagi mereka tanpa membufuhkan lebih

I

e-
aJJ
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banyak penjelasan. Yang diinginkan pendengar hanyalah

memahami ucapan orang yang bicara. Kalau penjelasan minimum

telah membuatnya paham, maka itu telah cukup baginya'

Allah @ berfirman,

i;r;+vJ6\Gi33

'Yang bahan bakamin manusia dan batu'"(Qs' Al Baqamh

l2l:241

Al Qur.an menunjukkan bahwa bahan bakar neraka

hanyalah sebagian manusia, sesuai firman Allah,

t1; i^43 6,-Ai t1;4 ..2_Z/
t@ of' Ly

@E 5ri1i
"Bahwa orang-orang yang tetah ada unfuk mereka

ketetapan yang baik dari Kami, mereka itu diiauhkan dari neraka-"

(Qs. Al Anbiyaa' [21]: 101)

E. Pemyataan Al Qur'an yang Konteksnya Menielaskan

Maknanya

Asy-Syafi'i berkata: Allah & berfirman,
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il *ti'rhL1ti= 6i 
-o<-;at 

a" &GI)
;"r5 i; ;I\, ;;ls iy e,3i a 6:fi
q JL a:L4";qyt{ Z#_S (i': tj- 1

@ :ij^'+$(
"Dan tanyakanlah kepada bani Israil tentang negeri yang

terletak di dekat laut ketika mereka melanggar afuran pada hari
sabtu, di wakfu datang kepada mereka ikan-ikan bang berada di
sekitar) mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari
yang bukan sabfu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka.
Demikianlah Kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku
fasik. " (Qs. Al A'raaf t7l: 163)

Allah & memulai perintah unfuk bertanya kepada mereka
tentang sebuah negeri yang terletak di dekat laut. Firman Allah,
'Ketika mereka melanggar afuran pada hari Sabfu,,,menunjukkan
bahwa yang dimaksud adalah penduduk negeri, karena mereka
tidak bisa melanggar dan tidak boleh berbuat fasik pada hari Sabtu
atau hari lainnya. Jadi, yang melanggar aturan itu maksudnya
adalah penduduk negeri yang Allah uji lantaran kefasikan mereka.

Allah @ berfirman,
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"Dan berapa banyakn5n negei tnng zhalim yang telah

Kami binasakan, dan Kami adakan sesudah mereka itu kaum yang

tain (sebagai penggantinya). Maka Atkala mereka merasakan adab

I{ami, tiba'tiba mereka melarikan din dan negerinya' " (Qs' AI

Anbiyaa' l21l: ll-721

Ayat ini juga semakna dengan ayat sebelumnya' D dalam

ayat ini Allah s menjelaskan pembinasaan negeri. Ketika Allah &
menyebutkan bahwa negeri itu zhalim, maka pendengamya tahu

bahwa yang berbuat zhalim adalah penduduknya, bukan tempat-

tempahrya, karena ia tidak pernah berbuat zhalim. Ketika Allah &
menyebutkan kaum yang diadakan sesudah mereka, dan

menyebutkan bahwa mereka merasakan adzab saat dibinasakan,

maka kita tahu bahwa yang merasakan adzab adalah anak Adam

yang tahu hakikat dari adzab.

F. Pernyataan yang Lafazhny"a Menuniukkan ArU

Intrinsik

Asy-Syafi'i berkata: Allah & berfirman (menuturkan ucapan

saudara-saudara Yusuf kepada bapak mereka),
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*Kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan
sekali-kali kami tidak dapat menjaga (mengetahui) barang yang
gaib. Dan tanyalah kepada negeri yang kami berada di situ, dan
kafilah yang kami datang dan sesungguhnya kami
adalah orang-orang yang benar. "(Qs. Yuusuf [12]: BI-1Z)

Ayat tersebut juga semakna dengan ayat-ayat sebelumnya.
Tidak ada perbedaan pendapat bagi ulama bahasa bahwa saudara-
saudara Yusuf men5ruruh bapak mereka unfuk bertanya kepada
penduduk negeri dan para pemilik kafilah, karena negeri dan
kafilah tidak bisa memberitahu kejujuran mereka.

G. Pemyataan tlmum, namun Sunnah Menunjukkan
Kekhususan

Asy-Syafi'i berkata: Allah @ berfirman,

G
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"Dan unfuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya

seperenam dai harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu

mempunyai anak; jika orang Wng meninggal tidak mempunyai

anak dan ia diwaisi oleh ibu bapaknya (saia), maka ibu4n

mendapat sepertiga. Dan iika orang Wng meninggal itu memiliki

saudara, maka ibunSn mendapatkan seperenan " (Qt. An-Nisaa'

[4]: 11)

<,fr & i ;'YiLLjj xfr ( :La fr5
tu "';rg; r, €)i'4 "15,bi1'o\4 o9'"7i
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"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang
ditnggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak_

Jrka istri-istrimu ifu mempunyai anak, maka kamu mendapat
seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi
wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya.

Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika
kamu tidak mempunyai anak- Jika kamu mempunyai anak, maka
para isbi memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu
tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan)

sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik takilaki
maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak
meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara taki-taki
(seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka
bagi masing-masing dari kedua jenis saudara ifu seperenam harta.
Tetapi jika saudara-saudara seibu ifu lebih dari seorang, maka
mereka bersekufu dalam yang sepertiga ifu, sesudah dipenuhi
wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan
tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Attah menetapkan
yang demihan itu sebagai) syaiat yang benar-benar dari Allah, dan
Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun "(Qs. An-Nisaa' [4]:
\21

Allah @ menjelaskan bahwa kedua orang tua dan para

suami memperoleh warisan seperti yang disebutkan pada kasus-
kasus tadi. Kalimat ini bersifat umum. Namun Sunnah
Rasulullah $ menunjukkan bahwa maksudnya bukanlah seluruh
orang fua dan suami, melainkan sebagian, yaifu ketiga orang fua
dan suami atau istri seagama dengan yang meninggal, dan yang
pewarisnya bukan pembunuhnya dan bukan seorang budak.
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Allah & berfirman, "sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat

olehnya atau sesudah dibayar utangnya."

Nabi $ lalu menjelaskan bahwa wasiat terbatas pada

sepertiga, tidak boleh lebih, dan para ahli waris mendapatkan dua

pertiga. Nabi S juga menjelaskan bahwa utang dibayar sebelum

wasiat dipenuhi dan penyerahan warisan. Tidak ada wasiat dan

penyerahan warisan sampai orang yang berpiutang memperoleh

piutang mereka sebelumnya.

Hal tersebut sesuai dengan petunjuk Sunnah dan iima

ulama, yaitu tidak ada pou,rarisan kecuali setelah pelaksanaan

wasiat dan pembayaran utang, dan wasiat tidak boleh mendahului

pembayaran utang, atau bersama-sama dengan pembayaran

utang.

ly- t fi t*'X Wv;i6i it, ;i,iV
";;6rt&"H):;\3"&;r)#iie!;\
"Apabila kamu hendak mengeriakan shalat, maka basuhlah

mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan apulah

kepalarnu dan hasuh) kakimu sampai dengan kedua mak kaki'"

(Qs.Al Maa'idah [5]' 6)

Maksudnya adalah supaya orang yang berwudhu

membasuh kedua kaki sebagaimana ia membasuh wajah dan dua

tangan. Tetapi secara tekstual, ayat tersebut menjelaskan bahwa

agar wudhu s*, maka kedua kaki harus dibasuh seperti

membasuh muka, atau cukup diusap seperti mengusap kepala'
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Dimungkinkan bahwa yang diharuskan membasuh kedua kaki itu
hanya sebagian orang yang berwudhu, dan sebagian lain cukup

mengusapnya.

Ketika Rasulullah S mengusap dua kaos kaki kulit dan

memerintahkannya kepada orang yang mengenakan kaos kaki
kulit dalam keadaan suci sempuma, maka Sunnah Rasulullah S
menunjukkan bahwa yang diperintahkan membasuh adalah

sebagian orang yang berwudhu, sementara sebagian lain diizinkan

mengusap saja.

Allah @ berfirman,

(K qK; c5. $ 1#6 fri6G 3;ar,
L
612 n

a!1,'.r JK
'Laki-laki yang mencui dan perempuan yarlg mencuri,

potonglah tangan (sebagai) pembalasan bagi apa yang
mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah." (Qs. Al
Maa'idah [5]: 38)

Rasulullah ffi lalu menetapkan bahwa hukuman potong

tangan tidak berlaku para pencurian buah-buahan dan katsar
(lemak pohon kurma).87

87 HR. Abu Daud (pembahasan: Sanksi Pidana, bab: pencurian yang Tidak
Dikenai Sanksi Potong Tangan, 4/549\ dari jalur Malik dari Yahya bin Said dari
Yahya bin Hibban dari Rafi' bin Khadij dari Rasululluh #; dan At-Tirmidzi
(pembahasan: Sanksi Pidana, bab' Riwayat bahwa Tidak ada Sanksi Potong
Tangan pada Pencurian Buah-buahan dan Lemak Kurma, 4/52, 53],, dari jalur
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Hal itu menunjukkan bahwa pencuri tidak dipotong

tangannya kecuali hasil curiannya mencapai seperempat dinar,

atau lebih.

Allah & berfirman,

L-aits dari Yahya bin said dari Muhammad bin Yahya bin Hibban dari pamannya

yaitu Wasi' bin Hibban dari Rafi' bin Khadij dan seterusnya.

Abu Isa berkata, "seperti itulah sebagian mereka meriwayatkan dari Yahya

bin said dari Muhammad bin Yahya bin Hibban dari pamannya yang bemama

Wasi' bin Hibban dari Rafi' bin Khadij dari Nabi $, serupa dengan riwayat l-aits

bin Sa'd."

Malik bin Anas dan selainnya meriwayatkan hadits ini dari Yahya bin Said

dari Muhammad bin Yahya bin Hibban dari Rafi' bin Khadij dari Nabi $. Dalam

sanadnya mereka tidak menyebutkan nama Wasi' bin Hibban. (Lih. N
Muwaththa', 2 / 839, pembahasan: Sanksi Pidana)-

Kala katsarberarti lemak pada pohon kurma. Sedangkan makna kata buah-

buahan dalam hadits ini adalah yang masih tergantung di pohon kurma sebelum

dipetik dan disimpan. Asy-Syafi'i menakwilinya dengan mengatakan, "Kebun-

kebun di Madinah biasanya tidak dipagari, dan kebanyakannya dapat dimasuki dari

semua sisinya. Barangsiapa yang mencuri sedikit buah-buahan 5nng masih

tergantung pada pohon kurma di kebun-kebun Madinah, maka ia tidak dikenai

sanksi potong tangan. Tetapi jika kebunnya dilindungi dengan pagar dan dinding,

maka dikenai hukuman potong tangan." Asy-Syafi'i tidak membedakan antara

buah-buahan dan makanan yang basah, serta antara dirham, dinar dan barang-

barang lain. Jika seseorang mencuri hingga nilainya mencapai ukuran yang dikenai

sanksi potong tangan, baik dari tempat penyimpanan atau bukan, maka tangannya

dipotong.

Pendapat Malik terkait buah-buahan sarna seperti pendapat Asy-Syafi'i.

Sedangkan Abu Hanifah berpegang pada makna tekstual hadits Rafi' bin l(hadij. Ia

meniadakan sanksi potong tangan bagi orang yang mencuri buah-buahan atau

katsar, baik dari tempat penyimpanan atau dari tempat lain. Ia juga mengqiyaskan

semua jenis buah-buahan yang masih basah, daging, susu, minuman dan semua

yang memiliki sifat yang sama (mengqiyaskan) kepada kurma yang ada di

pohonnya. (Lih. Ma'alim As-Sunan, catatan kaki 4/5491.
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"Perempuan yang berzina dan lahJaki yang berzina, maka

deralah tiaytiap seorang dari keduanya seratus kali dera. "(Qs. An-
Nuur [24]: 2)

Mengenai budak wanita, Allah S berfirman,

tiJs_w #,<;t e$';Sr;g

,t"^iA Je
"Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin,

kemudian mereka melakukan perbuabn yang keji Qina), maka atas
mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka
yang bersuami. "(Qs. An-Nisaa' [4]: 25)

AI Qur'an menunjukkan bahwa dera serafus kali ini berlaku
bagi wanita merdeka, bukan budak. Namun, ketika Rasulullah @
merajam seorang wanita yang telah kawin lalu berzina, bukan
menderanya, maka Sunnah Rasulullah $ menunjukkan bahwa

hukuman dera serafus kali berlaku unfuk perempuan yang

merdeka dan perawan. Hukuman potong tangan terhadap pencuri

wanita juga berlaku hanya pada orang yang mencuri dari harta
yang tersimpan dan hasil curiannya mencapai seperempat dinar.

Allah @ berfirman,
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'Ketahuilah, sesungguhnya apa saia yang dapat kamu

peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima

unfuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang

miskin dan ibnu sabil. " (Qs. Al Anfaal [8]' 41)

Tetapi, ketika Rasulullah ffi memberi bagian kerabat

kepada bani Hasyim dan bani Muththalib, maka Sunnah

Rasulullah S menunjukkan bahwa kerabat -yang diberi Allah

bagian seperlima- adalah bani Hasyim dan bani Muththalib,

bukan selain mereka.

Setiap orang Quraisy memiliki hubungan kekerabatan. Bani

Abdusy-Syams sama seperti bani Muththalib dalam hal

kekerabatan. Mereka safu darah, meskipun sebagian bani

Muththalib berbeda dari sebagian yang lain karena lahir dari darah

bani Hasyim.

Oleh karena bagian dari rampasan perang ini tidak

diberikan kepada orang yang hanya memiliki garis keturunan dari

bani Muththalib tanpa memiliki garis keturunan dari bani Hasyim,

maka hal itu menunjukkan bahwa hanya mereka yang diberi,

bukan selain mereka lantaran kekerabatan asal nasab, meskipun

mereka sama-sama menolong Nabi S di Syi'ib, sebelum dan

sesudahnya. Jadi, maksud Allah & di sini hanyalah orang-orang

yang memiliki garis kefurunan ini.
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Bani Hasyim melahirkan kefurunan di kalangan orang-

orang Quraisy, namun tidak seorang pun dari mereka diberi

bagian seperlima ini karena garis kefurunan mereka. Bani Naufal

juga memiliki akar nasab yang sama dengan mereka, meskipun

berbeda karena mereka kefurunan dari ibu, sementara yang lain

tidak.88

88 Di dalam Al Llmm (ild. IV, hlm. 71) Imam Aq1$lafi'i meriwa;ratkan:

Mutharif mengabari kami dari Mu'ammir, dari A-Zuhri, bahwa Muhammad bin

Jubair bin Muth'im memberitahunya dari aphnyra, ia berkata, "Ketika Nabi $
membagi baEan untuk kerabat bani Hasyim dan bani Muththalib, aku datang

bersama Utsman bin Affan- Kami pun bertanya, 'Ya Rasulullah, mereka saudara-

saudara kami dari bani Hasyim yang keutamaannya tidak dipungkiri lantaran

kedudukanmu yang Allah letakkan di antara mereka. Jadi, bagaimana pendapatmu

terhadap saudara-saudara kami dari bani Muththalib, engkau meninggalkan kami

atau engkau tidak memberi kami, padahal kekerabatan kami dan kekerabatan

mereka sama?' Nabi $ lalu bersabda, 'Bani Hasyim dan bani Muththalib itu satu,

seperti ini'. Beliau menjalin jari-jarinya." (Penjelasan tentang hal ini akan

disampaikan di awal bab Jihad, Insya'allal).
Al Bukhari meriwalntkannlra dari AMullah bin Yusuf dan dari Yahya bin

Bukair, keduanya dari laits dari Uqail dari Az-Zuhri. l-j.h. Shahih Al Bul<hai ma'a
Fath Al Bari (6/173, 174, 389,7 /377).

Al Bukhari (jld. VI, hlm. 174) menukil dari lbnu Ishaq, ia berkata, "AMusy-

Syams, Hasyim, dan Muththalib adalah saudara seibu. hu mereka adalah Atkah
binti Murrah. Sementara Naufal adalah saudara sebapak mereka." Di dalam Fath

Al Barilbnu Hajar menyebut Ummu Naufal dengan nama Waqidah binti Abu Adi.

Ia menukil dari kitab An-Nasab kargra Zubair bin Bakkar, "Dikatakan bahwa

Hasyim dan Muththalib memiliki garis keturunan Badran, sedangkan Abu Syams

dan Naufal memiliki garis keturunan Abharan."
hnu Hajar berkata, "Hal ini menunjukkan bahwa antara Hasyim dengan

Muththalib terdapat hubungan pada keturunan keduanya. Oleh karena itu, ketika

orang-orang Quraisy menulis perjanjian damai antara mereka dengan bani Hasyim,

dan ketika orang-orang Quraisy mengepung mereka di Syi'ib, bani Muththalib

bergabung bersama bani Hasyim, namun bani Naufal dan bani Abdus-Syams tidak

bergabung. Hadits ini memuat argumen Asy-Syafi'i dan ulama yang sependapat
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Allah S berfirman, "Ketahuilah, sesungguhnya apa saja

yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka

sesungguhnya seperlima unfuk Allah, Rasul....'

Ketika Rasulullah S memberikan harta rampasan kepada

sahabat yang membunuh lawan saat maju ke depan, maka Sunnah

Nabi $ menunjukkan bahwa harta rampasan yang dibagi lima

dalam Kitab Allah berada di luar harta rampasan ini, karena

rampasan yang seperti ini hanya diperoleh saat berhadap-

hadapan. Sementara itu, harta rampasan yang diperoleh di selain

waktu berhadap-hadapan, merupakan rampasan yang dibagi lima

bersama harta rampasan lain berdasarkan Sunnah.

Seandainya kita tidak mengikuti dalil Sunnah dan

memuh-rskan hukum secara teksfual, maka kita pasti memotong

tangan siapa saja yang disebut pencuri, mendera serafus kali siapa

saja yang berzina dengan status merdeka dan telah menikah,

memberi bagian kepada setiap orang yang memiliki hubungan

kerabat dengan Nabi S, yang merembet ke berbagai suku Arab

karena beliau memiliki hubungan rahim dengan mereka, dan kita

pasti membagi harta yang terampas dari musuh yang terbunuh

karena ia termasuk harta rampasan secara umum.

bahwa bagian kerabat hanya unhrk bani Hasyim dan bani Muththalib, bukan unhrk

kerabat Nabi $ yang lain dari kalangan Quraisy."
Lth. As-Sunan Al Kubra karya Al Baihaqi (6/364-367).
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OTORITAS NABI ?#&

A. Kewajiban dari Allah di Dalam Kitab-Nya untuk
Mengikuti Sunnah Nabi-Nya

Asy-Syafi'i berkata: Allah & telah menempatkan

Rasulullah $ sebagai personifikasi yang sempuma bagi agama,

kewajiban, dan Kitab-Nya, sehingga kita wajib menaatinya dan

haram mengingkarinya. Allah juga telah menjelaskan keutamaan

beliau dengan cara menjadikan keimanan kepada-Nya dan

keimanan kepada Rasul-Nya sebagai safu kesafuan.

Allah @ berfirman,

'"?3 €9r., o -l )z
ar\r lr-,6*i \tt.;< ?) ./<

-91-sS /t\u2ti4tsl
./zz o tl ,

b;l-.i";l
lt?' .t', -- 2- I b
"^b 5 5K 6 X+'3*- 1'dLrt ut-

"Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya

dan janganlah kamu mengatakan, '(Tuhan ifu) tiga', berhentilah

(dai ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah

Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak."
(Qs. An-Nisaa' [4]: 171)
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Allah @ berfirman,

,i:,'$,eq3 -A;;, $\tfrr,;5( <,h3It frL
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t, .. D21*)tF
"Saungguhn5a yang sebenar-benamya onng mukmin ialah

orang-oft,ng yang beriman kepda Allah dan Rasul-N9n, dan

apabila mereka berada bersama-sama Rasulullah dalam sesuafu

urusan yang memerlukan pertemuan, mereka tidak meninggalkan

(Rasulullah) sebelum meminta izin kepadanya Sesungguhnya

orang-orang yang meminta izin kepadamu (Muhammad) mereka

itulah orang-orang yang beiman kepada Allah dan rasul-Nya,

maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena sesuatu

bertlah izin kepada siapa yang kamu kehendaki di
antara mereka kepada Allah. Saungguhnya Allah Maha

Pengampun l-agi Maha Penyayang. "(Qs. An-Nuur I24l: 52),

Allah @ menetapkan bahwa kesempumaan dasar iman,

yang aspek-aspek lain mengikuti dasar ini, adalah iman kepada

Allah, kemudian kepada Rasul-Nya. Seandainya seorang hamba

beriman kepada Allah namun ia tidak beriman kepada Rasul-Nya,
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maka ia tidak memperoleh kesempurnaan iman selama-lamanya,

sebelum ia beriman kepada Rasul-Nya.

Demikianlah ketentuan Rasulullah $ yang berlaku bagi

setiap orang yang diuji keimanannya oleh beliau.

; yri q Jy* *eut Gitb-t
oirr J";'r Ui ils ,€'At ;';^L f )u_

Jt- tW*Gi *r'";" lJ";:, u-:;i, ,yjA.
/ // / / // I

:Jui afut A::.rLit tflr Gi '^1t 
j";,rrll

t 
o // 

/ /

.qJ+a$ :'Jv,,"nr j-:rui :',-)v ff, a:t
Malik mengabarkan kepada kami dari Hilal bin Usamah,

dari Atha bin Yasar, dari Umar bin Hakam, ia berkata, "Aku
membawa seorang budak perempuan kepada Rasulullah @, lalu

aku bertanya, 'Ya Rasulullah, aku punya kewajiban untuk
memerdekakan budak perempuan, maka apakah aku boleh
membebaskannya?' Rasulullah S lalu bertanya kepadanya, 'Di

mana Allah?'la menjawab, 'Di langit'. Beliau bertanya, 'Siapa

aku?'la menjawab, 'Engkau Utusan Allah'. Beliau lalu bersabda,
'Merdekakan dia'!"89

89 HR. Malik dalam Al Muv,aththa ' (pembahasan: Pemerdekaan Budak,
bab: Pemerdekaan yang Diperkenankan, 2/776, 777) dari jalur Malik dan
seterusnya; dan Muslim (pembahasan: Masjid, bab: Keharaman Berbicara dalam

Shalat, 1/382) dari jalur Hilal dalam sebuah kisah yang panjang.
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Yang dimaksud Umar bin Hakam di sini adalah Mu'awiyah

bin Hakam. Demikianlah selain Malik meriwayatkannya. Menunrt

saya, Malik tidak menghapal namanya. 90

Di sini Allah mewajibkan manusia untuk mengikuti wahytr-

Nya dan Sunnah Rasul-Nya.

Allah $ berfirman,

$:;#W ? /.fz t//./C.rrt9 tJ.t.-;

.fsiiH?'r

"Ya Tuhan kami, ufuslah unfuk mereka seoftng rasul dai
kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-

ayat Engkau, dan mengaiarkan kepada mereka Kitab (Al Qw'an)

dan Hikmah (sunnah) serta men5rucikan mereka- Sesungguhnya

Engkaulah Yang Maha Kuasa lagi Maha Biiaksana." (Qs. Al

Baqarah l2l: L29)

90 fu-Suyuthi dalam Slnrh At Muotmththa 'mengatakan, "An-Nasa'i berkata,

'seperti inilah yang dikatakan Malik, yaitu Umar bin Hakam. Sedangkan yang lain

menyebutkan Mu'awiyah bin Hakam As-sulami." Ibnu AMil Barr berkata, "Seperti

inilah yang disebutkan Malik, yaitu Umar bin Hakam. Nama ini keliru menurut

seluruh ahli Hadits. Di kalangan para sahabat tidak ada lnng bernama Umar bin

Hakam, melainkan yang ada adalah Mu'awiyah bin Hakam. Seperti ifulah nama

yang disebutkan setiap periwayat yang meriwayatkan hadits ini dari Hilal atau

selainnya. Mu'awiyah bin Hakam dikenal di kalangan para sahabat, dan hadits ini

juga masyarakat sebagai haditsnya. Di antara ulama yang memastikan Malik keliru

dalam hal ini adalah NBazzar dan selainnya-"

@
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tiiil'.#ifr:L-i g;, 6a5-\S

{ V W'a:L{6 6:Sii'P: S,:, ? :13

"Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat Kami
kepadamu) Kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu

yang membacakan ayat-ayat Kami kepada kamu dan menyucikan

kamu dan mengajarkan kepadamu Kitab dan Hikmah, serta

mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. " (Qs.

Al Baqarah [2]: 151)

"e.frU{fi re6iL6r;$\ [;';i-A 1{

<S$iI &53-3 yeU- i_: 4{)t; W \fr
@ #,ft I 3i 62\j'fu$ lzzrt')

"Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang

yang beiman ketika Allah mengufus di antara mereka seorang

Rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada

mereka ayat-ayat Allah, membersihkan fiiwa) mereka, dan

mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah. Dan

sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) ifu, mereka adalah

benar-benar dalam kesesatan yang nyata. " (Qs. Aali 'lmraan [3]:

L64l

o),
k A

t#l'.

\3,Ka ,'(idJr+,
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"Dialah tnng mengufus kepada kaum tnng buta huruf

seonng rasul di antara mereka, tmng membacakan ayatagt-Nya

kepada mereka, menyucikan mereka dan mengaiarkan mereka

Kitab dan Hikmah (sunnah). Dan Saunggah4n mereka

sebelumnya benar-benar dalam kesaatan Jnng njata-" (Qs. Al

Jumu'ah 162]r. 2l

45); WW- *1A |*Si,i a:y.sii i
,#,# d # o4jhb ";S+iS 6 W3 -6ij

#; Wii6'#i'tea$tg
:+fu;rK;r'

"Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu, dan apa yang telah

diturunkan Atlah kepadamu, yaitu Kitab dan Hikmah (Sunnah).

Allah membei pengajaran kepadamu dengan apa Wng
diturunkan-Njn itu. "(Qs. Al Baqarahl2l:23ll

5:5i616

AlUmm
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.:i:i,,.)' lDln,1(iuga karena) Allah telah menurunkan Kitab dan

Hikmah kepadamu, dan telah rnengajarkan kepadamu apa yang

belum kamu ketahui. Dan ,3dolah karunia Alkh sangat. besar

atasmu.,"(Qsr.,An.N!s3g' [4-]:, 113), .;, : ,.; ,1 .,(,r, rj:i,,.: 1.,;..y ;,,, ,1 i

.i - ii 
r- ii, : .. -l; ' : :,i:;:. .,.- ,i .,;".. .i .../i

ii.*t;iG;*T,tru
1 ; 

"Dan'ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari alnt.

ayat Allah dan Hikmah (Sunnah Nabimu). Sesungguhnya Allah

adalah Maha lembut lagi Maha mengebhui. " (Qs. Al Ahzaab [33]:

34)
. :. . , :. 

.,..1 :i

. Allah @ menyebut kata kitab -maksudnya Al Qur'an-
bOrbarerigan dehgaii'kata hikrnah. Sala mendehgar dari ulama AI

Qur'an yang kuterima pendapatnya, bahwa maksud dari hikmah

ailhlah Sunnah Rasulullah S. Pendapat ini nampaknya yang

paling mendekati penjelasan Allah sendiri-

Hikmgfr,'Allah \EEi menyebutka4 karunia-Nya kepada para hamba-

Nyg b,eruRa pengajaran Kitab dan Hikmah. Jadi, kata al hikmah di

sini tidak boleh dipahami selain Sunnah Rasulullah S, karena ia

disebut secara bersamaan dengan Kitab Allah, dan Allah

mewajibkan kita untuk taat kepada Rasul dan mengikuti

perintahnya. Jadi, kata wajib ini maksudnya pasti terhadap Kitab

ztl



AlUnn

Allah dan Sunnah Rasul-Nya, karena Allah menyebut iman kepada

Rasul-Nya secara berbarengan dengan iman kepada-Nya.

Sunnah Rasulullah $ merupakan penjelasan maksud yang

dikehendaki Allah dan dalil tentang mana yang khusus dan yang

umum. Allah menyebut Hikmah secara berbarengan dengan Kitab-

Nya, dan Allah tidak melakukan hal ini kepada seorang pun selain

kepada Rasul-Nya.

B. Keumiiban Menaati Rasulullah # Disebutkan

Bersamaan dengan Taat kepda Allah, dan Disebuthan
Sendirian

AsfSSrali'i berkata: Allah $ berfirman,

'K S fi '4;;' {ir ;i 6; e-;t$j ysx- o( Y3

6; iii'p't;,^;;;';dt ;; 6'ej A'# {

"Dan tidaWah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak

(puh) bagi perempuan Wng mul<rnin, apbila Allah dan Rasul-Njn

telah menebplan suatu ketetapn, akan ada bagi mereka pilihan
(varg lain) tentang untsn mereka. Dan bamngsiap mendurhakai

Allah dan Rasul-N5n maka sungguhlah dia telah saat dengan

kaabn Snng n5ab."(Qs. Al Ahzaab [33]: 35)
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"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah

Rasu(Nya), dan ulil ami di antara kamu. Kemudian jika kamu

berlainan pendapat tentang sesuafu, maka kembalikanlah ia

kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-

benar beriman kepada Attah dan Hari Kemudian. Yang demihan

itu lebih utama hagimu) dan lebih baik akibatnya.' (Qs. An-Nisaa'

[4]:59)

Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan

ulil amr (pemegang wewenang) di sini adalah para panglima
pasukan Rasulullah ffi. Demikianlah yang dikabarkan kepada

kami.

Pendapat inilah yang paling mendekati maksud Allah,

karena setiap orang Arab di sekeliling Makkah belum mengenal

kepemimpinan formal serta menganggap aneh orang yang pafuh

kepada sebagian yang lain. Namun, ketika mereka pafuh kepada
Rasulullah $, mereka menganggap kepatuhan ifu tidak pantas

diberikan kecuali kepada Rasulullah S. Oleh karena itu, mereka

diperintahkan untuk taat kepada ulil amri yang diangkat oleh

Rasulullah 'S, bukan secara mutlak tetapi dengan pengecualian

menyangkut hak dan kewajiban mereka. Allah & berfirman,
*Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuafu, maka

kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an).'
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Insya Atlah seperti inilah yang dimaksud Allah dari lafazh

ulul ami. Hanya saja, Allah ffi berfirman, "Kemudian jika kamu

berlainan pendapat tentang sesuafu,"maksudnya, kalian dan para

pemimpin yang wajib kalian taati. "Maka kembalikanlah ia kepada

Allah (At Qur'dD)," maksudnya kepada apa yang diucapkan Allah

dan Rasul-Nya jika kalian mengetahuinya. Kalau kalian tidak

mengetahuinya, maka tanyakan kepada Rasulullah 4$ jika kalian

menemuinya, atau kepada orang di antara kalian yang telah

menemuinya, karena ini merupakan kewajiban yang tidak

diperselisihkan, sesuai firman Allah,

6 fi 4;;' {ifr 61 $L -)-l {;,tA i'(Y5

':;t5;a|K
E-:t-

€t,l
"Dan tidaHah patut bagi laki-laki yang mulonin dan tidak

(puta) bagi perempuan tnng mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya

telah menetapkan suafu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan

6nng lain) tentang urusan mereka. "(Qs. Al Ahzaab [33]t 35)

Srapa yang ditentang pendapatnya sepeninggal

Rasulullah S, maka ia mengembalikan perkara itu kepada

ketetapan Allah, lalu kepada ketetapan Rasul-Nya. Apabila tidak

ada ketetapan nash menyangkut perkara itu di dalam Al Qur'an
dan Sunnah, atau di dalam salah satunya, maka dikembalikan

kepada qiyas terhadap salah sahrnya, sebagaimana penjelasan

tentang Kiblat, sifat adil, dan ukwan sepadan yang saya

sampaikan. Berikut ini firman Allah mengalai halini,
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"Dan barangsiapa yang menaati Allah dan Rasul(Nya),

mereka ifu akan bersama-sama dengan orang'orang yang

dianugerahi nilonat oleh Allah, 5nitu nabi-nabi, para shiddiiq,

orang-orang yang mati s5nhid, dan orang'orang shalih' Dan

mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. "(Qs. An-Nisaa' 14\ 691

A;;';d\\;S(#(Oiiq;4
"Hai orang-orang yang beiman, taatlah kepada Altah dan

Rasul-Nya."(Qs. Al Anfaal [8]: 20)

C. Perintah Allah untuk Menaati Rasulullah $
Asy-Syafi'i berkata: Allah @ berfirman,

"fu $ C; ;li'i 6i <,iS-vL:i;SOi( 3L

6'^i;''iiq&t $:*fi & L<r139:{3 #
@ri$6*r:,#

AlUmm
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"Bahwa orang-orang yang berjanfi setia kepada kamu,

mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di
atas tangan mereka. Maka yang melanggar janjin5n

niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri,

dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah maka Altah akan
memberinya pahala yang besar. "(Qs. Al Fath [48]: 10)

b

4lll '*t3t J;:)i&S
"Bamngsiapa tnng menaati Rasul ifu, sesungguhrya ia

telah menaati Allah. "(Qs. An-Nisaa' [4]: 80)

G,Q- S;Oi;i{ 34;,9i

\ :&; 3 *:5 C;(. ; Vrlit si'4- i'"i ;f'f

'Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikah5n) tidak
beiman hingga mereka menjadikan l<amu hakim terhadap perkara

Fng mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam
hafi mereka sauafu keberatan terhadap pufusan yang kamu
berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnSn " (Qs. An-
Nisaa' I4l:65)

1&

Ltr,
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Menurut riwayat yang sampai kepada kami, ayat ini turun

berkenaan dengan seorang laki-laki yang berselisih dengan Zuban

97 dalam masalah tanah, lalu Nabi s menetapkan tanah itu milik

Zubair. Keputusan ini merupakan Sunnah dari Rasulullah S,
bukan hukum yang teredaksi di dalam Al Qur'an'

seandainya keputusan tersebut berdasarkan Al Qur'an,

maka itu merupakan hukum yang dinashkan oleh Kitab Allah.

Apabila mereka tidak menerima hukum Al Qur'an dalam bentuk

nash yang tidak musykil perintahnya, maka mereka lebih tepat

tidak disebut orang mukmin.

Allah S berfirman,

fiWGXK"6a)i)i6'W$
Aifr ):i;{iY'tt & <,Ji;tL- 6i( {rt V-
@U!fi "ri:';-JU"#6=t/G;AA

,Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di ankra kamu

seperti panggtan sebagian kamu kepada sebagian (yang lain)'

Sesunggwhnya Atlah telah mengetahui orang-orang yang

berangsur-angsur pergt di antara kamu dengan berlindung (kepada

91 L-akilaki yang berselisih dengan Zubair berasal dari kalangan Anshar dan

ikut serta dalam Perang Badar. Keduanya berselisih mengenai sumber air tempat

keduanya mengambil air unhrk mengairi tanah dan kebun kurma masing-masing-

Hadits ini memiliki redaksi yang panjang dan masyhur dalam-kitab Sunnah. Di

akhir hadits disebutkan: Kemudian Zubair berkata, "Menurutku, hadis ini udak lain

tunur berkaitan denganku. "

2L7



AlUmm

kawannya), maka hendaklah orang-orang yang menyalahi
peintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yang
pedih. "(Qs. An-Nuur [24]: 63)

'rr); #:b"; 6l "6fi--4fi. fi Jlff, tit,

iF; re$.ij @ '4*.il +rfu|$'l kA@
ff ,143 s ilr:t "i-sfr ,ri J <i,q{uel
4);u, il Jt'V' ('L'ry-fi ,l; K gr @ 6rr$i
@ ;,r+r ii ? qiS"$ c;'tJL- fr ii'k4
'o);Grt'& 43 rT5 fri,ffu frj6"i,i 4i- u"

"Dan apabila mereka dipanggil kepada Attah dan Rasul_Nya,
agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka, tiba-tiba
sebagian dai mereka menolak unfuk datang. Tetapi jika kepufusan
ifu unfuk (kemaslahatan) mereka, mereka datang kepada Rasul
dengan patuh. Apakah (ketidakdatangan mereka itu karena) dalam
hati mereka ada penyaki\ atau (karena) mereka ragu-ragu ataukah
(karena) takut kalau-kalau Atlah dan Rasul-N3m berlaku zhalim
kepada mereka? sebenamya, mereka itulah orang-orang yang
zhalim. sesunggwhnya jawaban orang-orang mukmin, bila mereka
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dipanggil kepada Atlah dan Rasul'Nya agar Rasul menghukum

(mengadili) di antara mereka ialah ucapan, 'Kami mendengar' dan

Kami patuh'. Dan mereka ifutah orang-orang yang berunfung' Dan

barangsiapa yang taat kepada Atlah dan Rasul-Nya dan takut

kepada Allah dan bertakwa kepada-N5m, maka mereka adalah

orang-orang yang mendapat kemenangan' "(Qs' An-Nuur l24l:48-

52)

Di dalam ayatrayat tersebut Allah &b memberitahu manusia

bahwa diajaknya mereka kepada Rasulullah S yang akan

memufuskan perkara di antara mereka, merupakan ajakan kepada

hukum Allah, karena yang memufuskan perkara di antara mereka

adalah Rasulullah. Apabila mereka menerima keputusan hukum

Rasulullah S, maka mereka menerima hukum Allah'

Allah & iuga memberitahu mereka bahwa hukum

Rasulullah $ sama dengan hukum Allah, karena Allah yang

menetapkan hukum beliau. Allah juga memberitahu mereka bahwa

Allah melindunginya, memberinya taufik, hidayah, dan kepatuhan

terhadap perintah-Nya, sebagaimana menunrt kesaksian yang

diberikan Allah kePadanYa-

Allah @ menetapkan kewajiban kepada makhluk-Nya unhrk

taat kepada Rasul-Nya' dan memberitahu mereka bahwa taat

kepada Rasulullah S berarti taat kepada Allah'

Allah@memberitahumerekaSecaragarisbesarbahwa

mereka wajib mengikuti perintah-Nya dan perintah Rasul-Nya, dan

taat kepada Rasul-Nya berarti taat kepadanya. Lalu Allah &

memberitahu mereka bahwa Dia mewajibkan Rasul-Nya untuk

mengikuti Perintah-NYa.
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D. Kewajiban Rasul untuk Mengikuti Wuhyu serta
Kesaksian Allah Mengenainya

Asy-Syafi'i berkata: Allah @ berfirman,

@G3|iiq(,(aey
'Hai Nabi, bertakwalah kepada Arah dan janganrah kamu

menututi (keinginan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik-
sesunggwhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha
Bijaksana- Dan ikutilah apa Jnng Tuhan kepadamu.
sesunggwhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu
kerjakan. "(Qs. AlAhzaab t33l: 1-2)

'4i n, 6rit 6;. t C,; @ (# q <-,a

u-{-gi

*,r;(r';^ J yily-{ 1; e qL.eJ-y "d

"Ikutilah apa yang tetah diwahytkan kepadamu dari
Tuhanmu; tidak ada tuhan selain dia; dan berpalinglah dari orang-
orang mus5rik. "(Qs. AI An'aam [6]: 106)
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,"CA "81 5 \i:;:6 ;.ii'i'*i $t 6)iG f
@6F-{ti(

*KemudianKamijadikankamuberadadiatassuafus5miat

(peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikufrlah sgriat itu dan

jangantah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang frdak

mengetahui."(Qs- Al Jaatsiyah [45]: 18)

Allah&memberitahuRasul-Nyatentangkarunia-Nya,

bahwa Allah memeliharanya dari gangguan makhluk-Nya'

sebagaimana f irman-NYa,

// o/,/ I ,b. -. -Z.t(. I I-,, "/ lt Iir( (4' '
rr J',6 ) ol; dj n 4Ylir:u. ii SiSi W

"d-gi'u6rx-{i,Gkit7r-JS,

"Hai rasul, sampaikankh apa yang difurunkan kepadamu

dari Tuhanmu. Dan iika tidak kamu keriakan (apa yang

dipeintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanatNln'

A,ah memelihara kamu dai manusia-" (Qs. Al

Maa'idah [5]: 67)

Allah & juga memberi kesaksian tentang komiknen

Rasulullah ffi terhadap perintah-Nya, hidayah pada dirinya' dan

hidayah bagi orang yang mengikutinya, sebagaimana firman-Nya'
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fry;V:Qb

S{Jiti,s2i 4{g
i:6;.*,6i 53 

^fr;;,SS;
*teJg;rt

"Dan demikianlah Kami wahytkan kepadamu wahyt (At
Qur'an) dengan perintah Kami. sebelumnya kamu tidaktah
mengetahui apakah Kitab (Al eur'an) dan tidak pula mengetahui
apakah iman ifu, tetapi Kami menjadikan At eur,an itu cahaya,
yang Kami tunjuki siapa yang Kami kehendaki di
antara hamba-hamba IGmi. Dan sesungguhrym karnu benar-benar
memberi pefunjuk kepada jalan yang lurus.,,(es. Asy_Syuuraa
l42l:52)

;&'L48 . iJL:,G55 A{; ;fr 3-;, i tr;
"r,*o4q665WSy6H 6i i)

Kc'uj;6ialLGi

'i -4
1,a.0<tl

i4{j{5

,

*-,N ";Kg;<$;,dc i J;\i,i
4lJ6,55.614;

@ r.eg; .AtL;it3.rr54 {G
*sekimnya 

bukan karena karunia Attah dan rahmat-Nya
kepadamu, tentulah segolongan dari mereka berkeinginan keras
unfuk menyesatkanmu. Tetapi mereka tidak
melainkan dirinya sendiri, dan mereka

menyesatkan

tidak dapat
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membahayakanmu sedikit pun kepadanu' Dan (luga karena)

Atlah & telah menurunkan Kitab dan Hikmah kepadamu' dan

telah mengajarkan kepadamu apa yang belum kamu ketahui' Dan

adalah karunia Attah sangat besar atasmu-" (Qt' An-Nisaa' [4lt

113)

Allah@menjelaskanbahwaDiatelahmengharuskanNabi-

Nyauntukmengikutiperintah-Nya,sertamemberikesaksian
bahwa beliau telah menyampaikan pesan dari-Nya' Kita pun

memberi kesaksian yang sama sebagai bentuk taqarub kepada

Allah dengan cara beriman kepada beliau, serta sebagai benhrk

tawasulkepadaAllahdengancaramembenarkanucapan-
ucapannya.
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Abdul Aziz mengabarkan kepada kami dari Amr bin Abu

AmrlmaulaMuththalib),dariMuththalibbinHanthab,bahwa
Rasulullah s bersabda, "Aku tidak membiarkan sesuafu wng
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diperintahkan Allah kepada kalian, melainkan aku telah
memerintahkannya kepada kalian, dan aku tidak membiarkan apa
yang dilarang Allah bagi kalian, melainkan aku telah melarangnya
bagi kali22.'92

AIIah s memberitahu kita mengenai karunia dan nikmat
Allah kepada beliau, yang telah ada dalam pengetahuan-Nya dan
telah ditetapkan dalam takdir-Nya tanpa bisa ditolak, yaitu
penjagaan dari Allah terhadap diri beliau dari orang-orang yang
berusaha menyesatkannya, serta memberitahu beliau bahwa
mereka tidak akan membahayakannya sedikit pun.

Allah & telah memberi kesaksian bahwa Rasuruflah ffi
memberi pefunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu jalan Alrah, serta
kesaksian bahwa beliau telah menjalankan risalah-Nya dan
mematuhi perintah-Nya. saya juga telah menjelaskan kewajiban
dari Allah untuk menaati Rasuluilah @ dan penegasan kewajiban
ini di dalam ayat-ayat yang telah saya sebutkan tadi. Dengan
kesaksian dan kewajiban ini Allah & telah menyampaikan
argumen kepada manusia agar bersedia menerima kepufusan
hukum Rasulullah 6$ dan memafuhi perintahnya.

Kalau Rasulullah s menetapkan satu hukum sedangkan
Allah belum menetapkannya di daram Al eur'an, maka sejatinya

e2 HR. Al Baihaqi daram As-sunan Ar Kubra(bab: Darir bahwa Nabi gfg tidak
Diteladani dalam Perkam pribadi, 7/76) danjalur Abu Said bin Abu Umar dari
Abu Abbas Muhammad bin ya'qub dari Rabi' dari Asy-syafi,i dari AbdulAziz Ad-
Darawardi dari Amr bin Abu Amr dari Muththalib. Muththalib ini adarah seorang
sahabat atau tokoh tabi'in. Ahmad Syakir mengunggulkan pendapat bahwa hadits
ini shahih dan bersarnbung sanadnya.
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Rasulullah 6$ menetapkannya sesuai ketetapan dari Allah'

Demikianlah yang diberitakan Allah kepada kita dalam firman-Nya,

61-Y-ir@r-r3*fu JYct#Ji|
,'Dansesungguhn5nkamubenar-benarmemberipefunjuk

kepada jatan yang lurus, (Wtu) ialan Nlah"" " (Qs' Asy-Syuuraa

l42l:52).

selain menetapkan hukum yang sejalan dengan Kitab Allah,

Rasulullah # jrsu menetapkan hukum yang secara substantif tidak

diredaksikan di dalam Al Qur'an'

Apa pun yang ditetapkan Rasulullah $' Allah

menghamskan kita untrk mengikutinya. Allah menilai kepahrhan

terhadap Rasulullah s sebagai kepatuhan terhadap-Nya, dan

menilai pembangkangan terhadap perintah beliau sebagai

pembangkangan terhadapNya, dan dalam hal ini Allah tidak

memberi toleransi kepada manusia. Allah tidak membuat jalan

keluar untuk menghindari kepahrhan terhadap sunnah

Rasulullah s, seperti yang kami jelaskan tadi dan seperti saua

Rasulullah S.
SufuanbinUyainahmengabarkankepadakamidariSalim

Abu Nadhar (maula umar bin ubaidullah), ia mendengar

LJbaidullah bin Abu Rafi' meriwayatkan dari bapaknya 93 , bahwa

Rasulullah $ bersaMa,

93 Dia adalah Rafi' mantan sahaya Rasulullah'$. Ia masuk Islam sebelum

Perang Badar, dan ia ikut serta dalam Perang Uhud dan perang-perang lain

sesudahnya.
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"Jangan sampai aku mendapati sarah seorang dari kalian

berbaring di atas dtpannya (bermalas-marasan), sementara telah
datang kepadanya safu perkara yang aku perinahkan dan aku
larang, lalu ia berkata, 'Aku tidak tahu. Apa yang kami dapati
dalam Kitab Allah, maka itulah yang kami ikuti,. "94

94 HR. Abu Daud (pembahasan: Sunnah, bab: Menetapi sunnah, s/r2, no.
4605) dari jalur Ahmad bin Muhammad bin Hanbar dan Abdulah bin Muhammad
An-Nufaili dari sufuan dari Abu Nadhar dan seterusnya; At-Tirmidzi (pembahasan:
Ilmu, bab: Ucapan yang Dilarang saat Menyebutkan Hadits Nabi $), dari jarur
Sufyan, Muhammad bin Munkadir dan salim Abu Nadhar dari ubaidullah bin Abu
Rafi' dari Abu Rafi' dan selainnya secara terangkat sanadnya dengan redaksi,
'uangan sampai aku mendapati... "Abu Isa berkata, "Stah-rs hadits r5asan -shahih."

Sebagian perempuan meriwayatkannya dari Sufuan dari Ibnu Munkadir dari
Nabi $$ secarEr terputus sanadnya. salim bin Abu Nadhir meriwayatkan dari
Ubaidullah bin Abu Rafi' dari ayahnp dari Nabi $. Ibnu Uyainah apabira
meriwayatkan hadits ini secara sendiri, maka ia menerangkan perbedaan hadits
Muhammad bin Munkadir dari hadits sarim Abu Nadhar. Tetapi jika ia
menggabungkan hadits keduanya, maka ia meriwayatkan seperti ini.

Abu Rafi'adalah mantan sahaya Nabi s, nama aslinya adarah Asram.
Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam Al Mustadrak

(pembahasan: Ilmu, 1,/108, 109) dari jalur Al Humaidi dari sufi7an dan seten_snya.
Kemudian ia berkata, "sufi7an bin uyainah menguatkan sanad ini, dan.sanad ini
shahih menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim, tetapi keduanya tidak melansimya.
Menumtku, keduanya meninggalkan hadits ini karena terjadinya perbedaan di
kalangan para periwayat Mesir mengenai sanad ini." penilaian Al Hakim ini
disepakati oleh Adz-Dzahabi.

joz .f oz z o O/
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Sufuan berkata, "Muhammad bin Al Munkadir

meriwayatkan kepadaku dari Nabi S secara mursal'"

Asy-Syafi'i berkata, "Kata ankahberarti dipan' "

Ada dua fungsi sunnah Rasulullah $ terhadap Kitab Allah,

Pertama, mengafirmasi nash Al Qur'an sebagaimana

diturunkan oleh Allah.

Kedua, menjelaskan dari Allah tentang makna yang

dimaksud Allah dari lafazh-lafazh yang dijelaskan secara garis

besar. Dalam hal ini Rasulullah s menjelaskan bahwa Allah

metuajibkan suahr perkara, secara umum atau khusus; dan

bagaimana seharusnya para hamba mengerjakannya sesuai

kehendak-Nya.

Dalam keduanya ini, Rasulullah # tetap mengikuti Kitab

Allah.

Saya tidak mengetahui adanya seorang ulama yang berbeda

dalam menyebutkan bahwa Sunnah Nabi S memiliki tiga fungsi'

Namun, mereka sepakat pada dua fungsi yang pertama' dan

berbeda pendapat mengenai fungsi yang ketiga'

Pertama, apa yang diturunkan nashnya oleh Allah di dalam

Al Qur'an, lalu Rasulullah # menielaskan sebagaimana yang

dinashkan Al Qur'an.

Kdua,apayangdijelaskanAllahdidalamAlQur'an
secara garis besar, lalu Rasulullah d& menjelaskan dari Allah

tentang makna yang dikehendaki-Nya. Kedua fungsi inilah yang

tidak diperselisihkan oleh para ulama'
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Ketiga, apa yang ditetapkan Rasulullah ffi tanpa ada
sandaran nash di dalam Al eur'an. Menurut sebagian ulama,
dikarenakan AIIah mewajibkan umat Islam agar taat kepada
Nabi @ dan Allah & telah memberinya taufik untuk memperoleh
ridha-Nya, maka Allah memberinya kewenangan untuk
menetapkan perkara yang tidak ada sandaran nashnya di dalam Al
Qur'an.

Menurut sebagian ulama yang lain, Rasuluilah ffi tidak
menetapkan satu sunnah pun melainkan ia memiliki dasar di
dalam AI Qur'an, sebagaimana sunnah beliau yang menjelaskan
jumlah rakaat shalat dan tata cara pelaksanaannya, dengan
bersandar pada kewajiban shalat secara garis besar di dalam Al
Qur'an. Begitu pula sunnah Rasurulrah S mengenai jual beli dan
afuran-aturan lain, karena Allah @ berfirman,

,#tr*#tAt:Js:;U{
"Janganlah kamu alng memakan harta sesarnamu dengan

lblan yang batil. " (Qs. An-Nisaa' t4l: Zg)

.zj.z z

IPJ
"Padahal Allah telah menghalalkan jual beti

mengharamkan riba."(Qs. Al Baqarah I2l:275)

Jadi, apa pun yang dihalalkan dan diharamkan oleh
Rasulullah $, beliau menjelaskannya dari Allah.

E

w(
'i-V3i^ i

dan
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sebagian lain berpendapat bahwa kerasulan itulah yang

mengimplikasikan adanya Sunnah bagi beliau' Jadi' Sunnah

Rasulullah S ditetapkan oleh ketentuan Allah'

sebagian lain berpendapat bahwa beliau diberi ilham

menyangkut setiap hal yang disunnahkannya. Sunnah beliau

adalah hikmah yang diilhamkan ke dalam kesadaran beliau oleh

Allah. Jadi, apa pun yang diilhamkan ke dalam kesadaran beliau,

dinamakan Sunnah-
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Abdul Aziz s5 mengabarkan kepada kami dari Amr bin

Abu Amru, dari Muththalib, ia berkata, "Rasulullah # bersabda,

'sesungguhn5nRuhAlAmintelahmengilhamkankedalam
kesadarcnku bahwa satu iiwa itu tidak meninggal sebelum ia

menyempumakanperolehanrezekinya.olehkarenaifu,canlah
rezeki dengan cara Yang baik''D6

es AMul Az" dimaksud adalah AMul Aziz bin Muhammad Ad-Damwardi

!,ang namanya telah disebutkan sebelumnSra'

% Takhnitvdits telah disebutkan sebelumnyn'
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Di antara hal yang diilhamkan ke dalam kesadaran
Rasulullah S adalah sunnahnya, atau yang disebut Hikmah oleh
Allah dalam Al Qur'an. Apa yang diturunkan Allah kepada
Rasulullah S bisa disebut sebagai kitab. Jadi, sunnah ifu termasuk
kitab Allah. setiap hal yang datang kepada beliau merupakan
nikmat Allah, sebagaimana yang dikehendaki Allah. Banyak
nikmat yang datang kepada beliau, namun sebagian berbeda dari
sebagian yang lain.97

Bagaimanapun, Allah s telah menjelaskan bahwa Dia telah
mewajibkan taat kepada Rasul-Nya. Allah tidak menolerir seorang
pun lantaran menyalahi perintah Rasulullah s yang telah
diketahuinya. Allah & telah menetapkan kebuhfian semua
manusia kepada beliau dalam soal agama, dan telah
menyampaikan argumen-Nya tentang sunnah Rasulullah # yu.,g
menunjukkan kepada mereka makna-makna yang dikehendaki
Allah dari kewajiban-kewajiban-Nya di dalam AI eur.an. Hal itu
agar orang yang telah memahami kewajiban-kewajiban yang kami
jelaskan ifu tahu bahwa sunnah Rasurullah,6S merupakan sunnah
yang menjelaskan dari Allah tentang makna yang dikehendaki-Nya
dari kewajiban-Nya, baik yang tertera di dalam Al eur'an maupun
yang tidak tertera di dalamnya. Demikianlah sunnah, apa pun

e7 Maksudnya, sunnah yang diwahyukan Ailah kepada Nabi-Nya $ itu tidak
diredaksikan dalam Kitab Allah. sunnah merupakan nikmat yang dikaruniakan
Allah kepada Nabi-Nya 5i$, sebagaimana Allah mengaruniakan lenabian dan
kerasulan pada beliau, Anah mengaruniakan tugas menyampaikan Kitab-Nya
kepada manusia, dan sebagaimana Allah mengaruniakan kepada beliau berbagai
nikmat besar yang tidak terhitung dan tidak terjangkau akal pikiran. semua itu
tercakup ke dalam kata nikmat, tetapi jenis dan satuannya berbeda-beda. Jadi, satujenis kenikmatan yang diberikan kepada Nabi $ tidak meniadakan jenis
kenikmatan yang lain.
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temanya. Hukum Allah tidak berseberangan dengan hukum Rasul-

Nya, dan hukum Rasul.Nya selalu mengikuti hukum Allah dalam

kondisi apa pun.

Demikianlah Rasulullah s bersaMa dalam hadits Abu Rafi'

yang telah kami tulis sebelumnya. Dari penjelasan saya tentang

Sunnah yang sejalan dengan Al Qur'an dan Sunnah yang

dibicarakan oleh nash Al Qur'an, saya akan menyampaikan saht

penjelasanyangmenunjukkangambarankamisecaragarisbesar.

Yang ingin saya jelaskan pertama kali mengenai Sunnah

Rasulullah+sy*ssejalandenganKitabAllahadalahpenggunaan

Sunnah sebagai dalil tentan g nasikh dan mansukh di dalam Kitab

Allah. Selanjutnya saya akan menjelaskan kewajiban-kewajiban

yang dinashkan di dalam Kitab Allah yang sekaligus ditetapkan

ttnf, Rurrtu1ah #. Selanjuhya saya akan menjelaskan kewajiban-

kewajiban global yang tata caranya dan waktu pelaksanaannya

dilelaskan oleh Rasulullah $' Selanjutnya saya menjelaskan

perintah Allah yang bersifat umum dan dimaksudkan berlaku

umuln, serta perintah Allah yang bersifat umum namun

dimaksudkan berlaku khusus. selanjutnya saya menielaskan

Sunnah Rasulullah # yurrs tidak dijelaskan oleh nash Al Qur'an'

z3l
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BAB IV
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NASIKHDAN MANSUKH

A. Dalil Hukum 17ang Menghapus (Nasrfth) dan yang

Dihapus lMansuhltl

AsySyafi,i berkata: Allah S menciptakan manusia sesuai

kehendak-Nya untuk menciptakan mereka. Ketetapan ini telah ada

dalam pengetahuan-Nya. Tidak ada yang menyalahi ketetapan-

Nya, dan Dia Maha Cepat perhitungan-Nya. Allah @ menun-rnkan

Kitab kepada mereka sebagai penjelasan terhadap segala sesuafu,

petunjuk, dan rahmat. Di dalam Kitab ini Allah membuat

kewajiban-kewajiban. Sebagian kewajiban itu dijadikan-Nya tetap

berlaku, dan sebagian lain di-nasakbNya (dihapus) sebagai benh-rk

rahmat bagi manusia dengan memberikan keringanan dan

kelonggaran bagi mereka, dan dengan menambahkan nikmat di

luar nikmat yang telah ada. Allah membalas kepahrhan mereka

terhadap kewajiban yang dijadikan-Nya tetap berlaku itu dengan

surga-Nya dan keselamatan dari adzab-Nya. Jadi, rahmat Allah

tetap meliputi mereka, baik kewajiban ihr diiadikan-Nya tetap

berlaku maupun dihapus-NYa.

Allah & menjelaskan kepada mereka bahwa Allah hanya

me-nasakh (menghapus) Kitab dengan Kitab, dan Sunnah tidak
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bisa berfungsi sebagai penghapus Kitab, melainkan mengikuti
Kitab yang turun dalam bentuk nash. Sunnah hanya berfungsi
sebagai penjelas makna Al Qur'an yang difurunkan Allah secara
garis besar.

Allah @ berfirman,

"Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Kami
yang nyata, orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan
dengan Kami berkata, 'Datangkanlah Al Qur'an yang lain dari ini
atau gantilah dia'. Katakanlah, 'TidaHah pafut bagiku
menggantinya dari pihak diriku sendiri. Aku tidak mengikut kecuali
apa yang diwahyukan kepadaku. Sesungguhnya aku takut jika
mendurhakai Tuhanku kepada siksa hari yang besar (Kiamat)'."
(Qs. Yuunus [10]: 15)

Di dalam ayat ini Allah & memberitahu bahwa Dia
mewajibkan Rasul-Nya untuk mengikuti apa yang diwahgrkan
kepadanya, serta tidak memberinya kewenangan unfuk
menggantinya menurut inisiatif dirinya.

Firman Allah, "Tidaklah patut bagiku menggantinya dai
pihak diriku sendiri" mendukung apa yang telah saya jelaskan,

e.t .z '(a1)qtso
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bahwa tidak ada yang bisa me-nasakh Kitab Allah selain Kitab-

Nya. Sebagaimana Allah{ah yang menetapkan kewajiban-Nya

sejak awal, maka Allah-lah yang menghapus dan menetapkan

kehendak-Nya. Hal itu bukan kewenangan seorang pun dari

manusia.

Allah S berfirman,

@F +=ii'./, ; :*;'4J 
^ii6 

{ifi '\F,

"Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan

menetapkan (apa yang Dia kehendaki), dan di sisi-N5nlah terdapat

Ummul Kitab (Lauh Mahfuzh). "(Qs. Ar-Ra'd [13]: 39)

Sementara itu, ulama berkata, "Ayat ini mengandung

petunjuk bahwa Allah memberi kewenangan kepada Rasul-Nya

untuk berkata dari pihaknya sendiri sesuai taufik Allah mengenai

apa yang tidak ditun-rnkan nashnya oleh Allah."

Mengenai maksud firman Allah, 'Alkh menghapuskan apa

yang Dia kehendah," ada yang berpendapat bahwa Allah

menghapus kewajiban yang dikehendaki-Nya dan menetapkan

kewajiban lain yang dikehendaki.Nya. Pendapat ini mendekati

penjelasan yang ada.

Di dalam Kitab Allah juga terdapat dalil lain tentang

masalah ini,

5W #euWi*r,3'6Y S

@ji 2i; ,Y{F6i"ii FllW
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"Ayat mana saja yang Kami nasakh-kan, atau Kami iadikan

(manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik

daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu

mengetahui bahwa Anah Maha Kuasa atas segala

sesuatu?" (Qs. Al Baqarah [2]: 105)

Di sini Allah @ menjelaskan bahwa nasakh Al Qur'an dan

penundaan furunnya ifu hanya dengan Al Qur'an.

Allah @ bedirman,

\1r',i3 K6'1ir, <r\4,'4t;61'i $Y3

G} 6,fi" { igi S j,ii iJ fiyr}G 4i
"Dan apabila Kami letakkan suafu ayat di tempat ayat yang

lain sebagai penggantinya padahal Allah lebih mengetahui apa

yang difurunkan-Nya, mereka berkata, 'Sesungguhnya kamu

adalah orang yang mengada-adakan saia'.'(Qs. An-Nahl [16]'

101)

Demikianlah Sunnah Rasulullah S, tidak ada yang

menghapusnya selain Sunnah Rasulullah S sendiri- Seandainya

Allah menitahkan beliau sesuafu yang berbeda dengan sesuatu

yang ditetapkan oleh Rasulullah $, maka beliau pasti mengikuti

ketetapan yang dititahkan Allah kepadanya, sehingga beliau pasti

menjelaskan bahwa beliau memiliki Sunnah yang me-nasakh

Sunnah sebelumnya. Hal ini disebutkan di dalam Sunnah

Rasulullah S.
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Kalau ada yang berkata, "Kami telah mendapatkan dalil

bahwa Al Qur'an bisa me-nasakh Al Qur'an karena tidak ada

sesuatu yang serupa dengan Al Qur'an. Jadi, buktikan kepada
kami bahwa ketentuan ini juga berlaku dalam Sunnah." Maka saya

menjawab, "Di dalam penjelasanku tentang kewajiban dari Allah
kepada manusia unhrk mengikuti perintah Rasulullah S terdapat

dalil bahwa Sunnah Rasulullah $ bersumber dari Allah, sehingga

orang yang mengikuti Sunnah Rasulullah $ berarti telah

mengikutinya sesuai landasan Kitab Allah. Kami tidak menemukan
suatu berita yang dibebankan Allah kepada manusia dalam benfuk
nash yang gamblang selain Kitab-Nya dan Sunnah Nabi-Nya.
Apabila Sunnah ifu demikian adanya, yaitu tidak ada ucapan satu

manusia pun yang sempa dengan Sunnah, maka Sunnah tidak
boleh dihapus kecuali dengan Sunnah, karena Allah tidak memberi

kewenangan kepada seorang anak Adam sepeninggal beliau

seperti kewenangan yang diberikan-Nya kepada beliau. Sebaliknya,

Allah mengharuskan manusia unfuk mengikutinya dan komit
terhadap perintahnya. Semua manusia adalah pengikutnya, dan
pengilart tidak boleh menyalahi apa yang harus diikutinya.
Barangsiapa wajib mengikuti Sunnah Rasulullah S, maka ia tidak

boleh menyalahinya dan tidak boleh menempati satu kedudukan

untuk menghapus sebagiannya."

Tanya: Apakah ada kemungkinan beliau memiliki Sunnah yang

teriwayatkan dan berfungsi sebagai nasikh, namun

Sunnah yang menasaHrnya tidak teriwayatkan?

Jawab: Hal ini udak mungkin terjadi. Bagaimana mungkin

Sunnah yang kewajibannya telah digugurkan itu
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teriwayatkan, sedangkan Sunnah yang kewajibannya

tetap berlaku terabaikan? Seandainya hal ini mungkin,

maka mayoritas Sunnah akan ditinggalkan oleh umat

dengan berkata, "Bisa jadi sunnah ini mansukh. " Jadi,

suatu kewajiban trdak di-nasakh selama{amanya kecuali

telah ditetapkan sahr kewajiban yang menggantikannya.

Sebagaimana Kiblat ke arah Baitul Maqdis di-nasakh lalu

ditetapkan ke arah Ka'bah. Semua mansukh yang ada di

dalam Kitab dan Sunnah sudah demikian adanya.

Tanya: Apakah Sunnah bisa di'nasal<h dengan Al Qur'an?

Jawab: Seandainya Sunnah di-nasakh dengan Al Qur'an, maka

Nabi S pasti mengeluarkan pemyataan Sunnah yang

menjelaskan bahwa Sunnahnya yang pertama mansukh

dengan Sunnah beliau yang terakhir, sehingga ada

argumen yang memuaskan mengenai sesuafu yang di-

nasakh dengan sesuatu yang serupa.

Tanya: Apa dalil pemyataan Anda?

Jawab: Saya telah menyampaikan sebelumnya di dalam buku

penjelasan Rasulullah,$ yang bersumber dari Allah

tentang maksud Allah terhadap kewajiban-kewajiban-Nya

yang bersifat khusus dan umum, bahwa beliau Udak

menetapkan apa pun untuk selamanya kecuali dengan

ketetapan dari Allah. Seandainya Allah me-nasakh hukum

yang telah dinyatakan Rasulullah $, maka Rasulullah S
pasti menetapkan satu Sunnah untuk menasaklrnya.

Barangkali sementara orang berpikir bahwa Rasulullah $
menetapkan satu Sunnah kemudian Allah me'nasakh

Sunnahnya itu dengan Al Qur'an, namun tidak
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teriwayatkan Strnnah yang m*nasakh dari Rasulullah @.
Seandainya boleh dikatakan demikian, maka boleh juga

dikatakan bahwa seluruh jual beli yang diharamkan
Rasulullah $ bisa jadi diharamkannya sebelum turun
ayat, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba.' (Qs. Al Baqarah I2l: 275). Boleh juga dikatakan
bahwa rajam terhadap para pelaku zina telah terhapus
oleh firman Allah, 'Perempuan Wng berzina dan taki-laki
yang berzina, maka deralah tiaptiap seorang dari
keduanya seratus kali dera. "(Qs.An-Nuur t24l:2ll. Boleh
juga dikatakan bahwa Sunnah tentang mengusap khuf
(sepatu kulit) telah di-nasakh oleh ayat tentang wudhu.
Boleh juga dikatakan bahwa hukuman tidak dijatuhkan
kepada pencuri yang mengambil barang yang tidak
berada dalam tempat penyimpanan yang benar dan nilai
curiannya kurang dari seperempat dinar, karena Allah &
berfirman, "Pencuri laki-laki dan perempuan hendaklah
kalan potong tangan mereka. "(Qs. AI Maa'idah t5l: 38)
sebab kata 'pencuri' menunjukkan setiap orang yang
mencuri, baik sedikit maupun banyak, baik barang yang

dicuri ifu disimpan di tempat penyimpanan yang benar
maupun tidak.

Boleh juga menolak setiap hadits Rasulullah S dengan

mengatakan bahwa sebenamya beliau tidak pemah
mengucapkannya, apabila seseorang tidak mendapatinya
serupa dengan wahyu. Boleh juga menolak Sunnah
dengan dua alasan berikut ini:
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1. Setiap Sunnah yang disertai penjelasan Al Qur'an

secara garis besar dan selalu sejalan dengan Al

Qur'an boleh ditinggalkan apabila lafazh Sunnah yang

diriwayatkan dari beliau berlainan dengan lafazh yang

ada di dalam Al Qur'an.

2. Lafazh yang bersumber dari Nabi mengandung lebih

banyak makna daripada lafazh yang ada di dalam Al

Qur'an, yang sebagian makna lafazh Sunnah ini

berbeda dari makna lafazh Al Qur'an dari satu sisi.

Kitab Allah dan Sunnah Rasul Nya menunjukkan hal yang

berbeda dari pendapat ini dan sejalan dengan yang kami

katakan.

Kitab Allah merupakan penjelasan yang bisa

menyembuhkan kebutaan, mengandung dalil tentang

posisi Rasulullah ,S terhadap Kitab Allah dan agama-Nya,

serta mengandung indikasi bahwa beliau mengikuti Kitab

Allah dan menyampaikan penjelasan tentangnya yang

bersumber dari Allah.

B. Nasikh dan Mansukh yang Sebagian Dituniukkan

Kitab, dan Sebagian lain Difuniukkan Sunnah

Asy-Syafi'i berkata: Di antara hal yang disitir oleh perawi

kudengar riwayatnya dari para ulama adalah bahwa Allah && telah

menunrnkan kewajiban shalat sebelum katajiban shalat lima

waktu. Allah & berfirman,
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4 t ,- -) t'.

)LE ii. -El cl-, .V t )tl;)! -e.TU)

'Hai orang yang berselimut (Muhammad), bangunlah
(untuk shalat) di malam hai, kecuali sedikit (daipadanya), Aaitu)
seperduanya atau kurangilah dari seperdua ifu sedikit. Atau lebih
dai seperdua ifu. Dan bacalah Al Qur'an itu dengan perlahan-
lahan. "(Qs. AlMuzzammil [73]: 1-4)

Kemudian Allah me-nasakh kewajiban ini di dalam surah
yang sama,

"Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa kamu berdiri
(shalat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau
sepertiganya dan (demihan pula) segolongan dari orang-orzng
yang bersama kamu- Dan Allah menetapkan ukuran malam dan
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siang. Atlah mengetahui bahwa kamu sekaltkali tidak dapat

menenfukan batas-batas wakfu ifu, maka Dia memberi keringanan

kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah hagimu) dari Al

Qur'an. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-

orang yang sakit dan orang-orang yang berialan di muka bumi

mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi

berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah hagimu)

dari Al Qur'an dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat.-.. "(Qs- Al

Muzzammil [73]: 20)

Allah S menyebutkan perintah-Nya untuk bangun separuh

malam, atau kurang, atau lebih. Allah S berfirman, "Kurang dari

dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan

(demikian puta) segolongan dart orang-orang Wng bersama kamu. "

(Qs. Al Muzzammil [73]: 20) Setelah itu, memberi keringanan

dalam firman-Nya, "Dia mengetahui bahwa akan ada di antara

kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di

muka bumi mencai sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang

lain lagi berperang di ialan Allah. Maka bacalah apa yang mudah

(bagimu) dan Al Qur'an. "(Qs. Al Muzzammil [73]: 20)

Jadi, lelas di dalam Kitab Allah bahwa shalat sepanjang

malam, sepamhnya, kurang dari separuh, atau lebih, dihapus

dengan firman Allah, "Maka bacalah apa yang mudah hagimu)

dan Al Qur'an."

Firman Allah, *Maka bacalah apa yang mudah (bagimu)

dan Al Qur'an, "mengandung dua makna:

Pertama, ia menjadi kewajiban yang tetap berlaku, karena

dengannya kewajiban lain dihilangkan.
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Kedua, ia menjadi kewajiban yang di-nasakh oleh kewajiban
lain, sebagaimana kewajiban lain di-nasakh dengannya. Ifu karena
Allah S berfirman,

Ji: ifr- ;t i;; .i +C - r r*{i|,yi';,
@'1;rAi,

"Dan pada sebagian malam hari shalat tahajudlah kamu
sebagai suatu ibadah tambahan bagimu; mudah-mudahan
Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji." (Qs. Al
Israa' l77l:79],

Jadi, firman Allah, 'Dan pada sebagian malam han
bershalat tahajudlah kamu," mengandung kemungkinan makna
tahajud selain tahajud yang difardhukan kepada beliau, yaihr

membaca apa yang mudah dari Al Qur'an bagi beliau.

Oleh karena ifu, kita wajib mencari dalil Sunnah mengenai

maksud sebenamya dari dua makna tersebut. Kita dapati Sunnah
Rasulullah S menunjukkan bahwa tidak ada kewajiban shalat

selain shalat lima wakfu, maka kita sampai pada satu kesimpulan

bahwa shalat wajib hanya lima waktu, sedangkan setiap shalat

yang wajib sebelumnya ltu di-nasakh olehnya, sesuai dalil firman
Allah, "Bershalat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan

bagimu.... "Ayat ini me-nasakh perintah shalat sepanjang malam,
sepanrhnya, sepertiganya, dan membaca apa yang mudah dari Al
Qur'an.
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Kami tidak suka seseorang meninggalkan tahajud untuk

membaca apa yang dimudahkan Allah dari Kitab-Nya dan shalat

dengannya.
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Malik mengabarkan kepada kami dari pamannya yang

bemama Abu Suhailbin Malik, dad ayahnya, bahwa ia mendengar

Thalhah bin Ubaidillah berkata, "Seorang badui dari Nejed datang

o-q,
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sambil berteriak. Kami dengar gemuruh suaranya, tetapi kami
tidak paham perkataannya. Ketika ia sudah dekat, temyata ia
bertanya tentang Islam? Nabi S lalu menjawab,'shalat lima waktu
sehari semalam'. Ia bertanya, 'Adakah kewajiban shalat yang lain?'

Beliau menjawab, 'Tidak, kecuali kamu sukarela

mengerjakannya' ."

Thalhah berkata, "Rasulullah,S lalu menyebutkan puasa

bulan Ramadhan kepadanya. Orang itu bertanya lagi, 'Adakah

puasa wajib lainnya bagiku?' Beliau menjawab, 'Tidak, kecuali
kamu sukarela mengerjakannyd. L-aki-laki itu kemudian berbalik
sambil berkata, 'Aku tidak menambahi dan tidak pula
menguranginya'. Rasulullah S lalu bersabda, 'Dia beruntung jika
dia fienal." 98

Hadits sempa diriwayatkan oleh Ubadah bin Shamit dari
Nabi S, beliau bersabda,
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98 HR. Malik dalam At Muwaththa ' (pembahasan: Qashar Shalat dalam
Perjalanan, bab: Anjuran Shalat, l/175), dari jalur pamannya, yaitu Abu Suhail;
Al Bukhari (pembahasan: Puasa, bab: Kewajiban Puasa Ramadhan, 4/702, no.
1891) dari jalur Qutaibah bin Said dari Said bin Ja'far dari Abu Suhail; Muslim
(pembahasan: Iman, bab: Penjelasan tentang Shalat yang Merupakan Salah Satu
Rukrn Islam, 1,/40, 41, no. 11) dari jalur Qutaibah bin Said bin Jumail bin Tharif
bin Abdullah Ats-Tsaqafi dari Malik.
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"Ada lima shalat yang diwaiibkan Allah kepada makhluk-

Nyu (manusia), dan bamngskpa mengerjakannya tanpa

mengabaikan sesuafu pun darinya lantaran memandang rendah

kedudukannya, maka baginya janji di sisi Allah untuk

memasukkannya ke dalam surga-'99

C. Orang yang Boleh Meninggalkan Shalat Menurut Al

Qur'an dan Sunnah

Asy-Syafi'i berkata: Allah @ berfirman,

O'|:4\'tljd,i6 6'3'; S, W * 6XJ61

b 43,U'ril; (39 ZJ$- E; "J;;S I |';u*tt
@ O;gi:\#-i 4#i +*6i't', ii'tfi 4

"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah,
,Haid itu adalah suatu kotoran'. oleh sebab itu hendaklah kamu

menjauhkan diri dan wanita di waktu haid; dan ianganlah kamu

mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah

suci, maka campuilah mereka ifu di tempat yang diperintahkan

Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah men5rukai orang-orang yang

99 HR. Malik dalam Al Muwaththa' (pembahasan: Shalat Malam, bab'

Perintah shalat wfir, 1/12q no. 14) dari Yahya bin said dari Muhammad bin

yahya bin Hibban, dari Ibnu Muhair" dari Libadah bin Shamit; Abu Daud

(pembahasan: Shalat, bab' Orang yang tidak Shalat Witir, 2/130, 133, no- 1420)

dari Al Qa'nabi dari Malik dan setemsnya; dan An-Nasa'i (pembahasan: Shalat,

bab: Menjaga shalat Lima waktu, 7/230, no. 461) dari jalur Qutaibah dari Malik.
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bertobat dan men5rukai orang-orang yang menyucikan diri.,' (es.
Al Baqarah [2]:222)

Allah @ mewajibkan thaharah (bersuci) bagi orang yang

hendak shalat, baik dengan wudhu maupun mandi junub. orang
yang tidak dalam kondisi suci tidak boleh shalat. Allah @
menjelaskan masalah haid dan memerintahkan menjauhi istri pada
masa haid sampai mereka suci, lalu ketika mereka suci maka
mereka boleh disefubuhi. oleh karena itu, kami menjadikannya
sebagai dalil bahwa kesucian mereka diperoleh dengan cara mandi
setelah haid selesai, karena air mudah ditemukan dalam kondisi
apa pun saat berada di rumah. Maksudnya, wanita yang sedang
haid bisa suci bukan karena mandi, karena Allah @ menyebutkan
bahwa bersuci hanya dilakukan sesudah mereka suci, dan sucinya
mereka karena berhenti haid, sesuai Kitab Allah dan Sunnah
Rasul-Nya.
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Malik mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin

Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah, ia mengisahkan ihramnya
bersama Nabi ,S, dan saat itu ia sedang haid. Nabi S
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menyuruhnya mengerjakan apa yang dikerjakan oleh orang yang

berhaji, "Hanya saja kamu jangan thawaf di Baitulah sampai kamu

suci."loo

oleh karena ifu, kami berargumen bahwa maksud Allah

dari kewajiban shalat ini adalah bagi orang yang apabila ia wudhu

dan mandi maka ia menjadi suci. Sedangkan wanita yang haid

tidak bisa suci lantaran wudhu atau mandi. Haid merupakan

sesuatu yang fitrah bagi wanita. Haid bukanlah sesuatu yang bisa

diusahakan oleh wanita. Oleh karena itu, kewaiiban shalat pada

masa-masa haid hilang darinya, dan ia tidak wajib mengganti

(qadha) shalat yang ditinggalkannya pada waktu kewajiban shalat

itu hilang darinya.

Mengenai orang pingsan dan lemah akal karena suatu

insiden yang menjadi ketetapan Allah dan ia tidak bisa

menghindarinya, serta dengan menganalogikan kepada wanita

haid, kami katakan bahwa kewajiban shalat gugur baginya karena

ia tidak bisa memahaminya selama ia dalam kondisi tidak bisa

menalar.

Telah masyhur di kalangan ulama bahwa Nabi $ tidak

menyuruh qadha shalat kepada wanita yang haid, dan masyhur

pula bahwa wanita yang haid diperintahkan mengganti puasa.

100 gg. Malik dalam At Muunththa' (pembahasan: Haji, bab, Masuknln

Perempuan yang Haidh ke Makkah, 7/411,, no. 224\, dari jalur Malik dari

Abdurrahman bin Qasim dari ayahnya; Al Bukhari (pembahasan: Haji, bab: Orang

yang Haidh Menunaikan Seluruh Manasik selain Thawaf di Baih.rllah, 3/588) dari

jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik; dan Muslim (pembahasan: Haji, bab:

Penjelasan tentang cara-cara Ihram, 2/873,874) dari jalur Abdul Aziz bin Abu

salamah Al Majisyun dari Abdunahman bin Qasim dari ayahnya dari Aisyah 4,.
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oleh karena ifu, kami membedakan antara dua kewajiban tersebut
dengan dalilriwayat dan ijma ulama yang telah saya sampaikan.

Letak perbedaan antara puasa dengan shalat adalah, orang
yang musafir boleh menunda puasa hingga setelah bulan
Ramadhan, namun ia tidak boleh meninggakan shalat dalam
kondisi perjalanan, dan puasa dilakukan safu bulan, sementara
sebelas bulan lainnya kosong dari kewajiban puasa. sementara itu,
seseorang tidak boleh meninggalkan shalat selama ia mampu
mengerjakan shalat.

Allah S berfirman,

i{- €f,i,'}frrii-aiI};57 t6c A{ q_li.

\WAW.*Syg<i-rtr;;6r#
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat

sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa
yang kamu ucapkan, fiangan pula hampii masjid) sdang kamu
dalam keadaan junub, terkecuali sekadar berlalu saja, hingga kamu
mandi. "(Qs. An-Nisaa' [4]:43)

Sebagian ulama mengatakan bahwa ayat ini fumn sebetum
khamer 6i1luru,rL-. 101

Jadi, Al Qur'an menunjukkan bahwa orang yang mabuk
tidak boleh shalat sampai ia sadar dan paham dengan ucapannya.
Oleh karena ifu, Allah mengawali dengan larangan shalat, lalu

101 g4 itu dilelaskan dalam dua hadits yang shahih dari Umar bin Khaththab
dan dari Ali @. Kedua hadits tersebut diriway'atkan oleh Abu Daud (3/3@,36s),
At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan lain{ain.
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menyebut junub bersamanya. Ulama tidak berbeda pendapat

bahwa orang yang junub tidak boleh shalat sampai ia bersuci.

Apabila larangan shalat bagi orang yang mabuk terjadi

sebelum khamer diharamkan, maka perbuatan ini lebih dilarang

setelah khamer diharamkan, karena orang yang berbuat demikian

melanggar dua hukum, Yaitu:

Pertama, ia shalat pada kondisi shalat itu dilarang. Kdua,

ia minum khamer.

Shalat mengandung unsur ucapan, perbuatan, dan

menahan. Apabila seseorang tidak bisa memahami ucapan,

perbuatan, dan menahan, maka ia tidak mengerjakan shalat

seperti yang diperintahkan, sehingga shalatnya tidak sah dan ia

wajib qadha apabila telah sadar-

orang yang lemah akal karena takdir Allah yang tidak bisa

dihindarinya, berbeda dengan orang yang mabuk, karena orang

yang mabuk sengaja memasukkan dirinya ke dalam kondisi

mabuk. OIeh karena itu, orang yang mabuk wajib qadha, berbeda

dengan orang yang lemah akal karena faktor yang bukan hasil dari

perbuatannya. Kalau faktor ihr merupakan hasil perbuatannya,

maka ia telah menYalahi hukum.

Allah mengarahkan Rasul-Nya untuk menghadap Kiblat ke

arah Baitul Maqdis di dalam shalat. Jadi, Baitul Maqdis merupakan

Kiblat yang -sebelum di-nasaklr- seseorang tidak boleh

menghadap ke selainnya. Tetapi Allah ldum*nasakh Kiblat Baitul

Maqdis, dan memerintahkan beliau menghadap ke Ka'bah,

sehingga tidak seorang pun yang boleh menghadap ke Baitul

Maqdis selama-lamanya saat shalat fardhu, dan tidak boleh pula ia

menghadap ke selain Baitul Haram-
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Masing-masing benar pada masanya. Menghadap ke Baitul
Maqdis -saat Allah mengarahkan Nabi-Nya ke sana- adalah
benar. lalu Allah me-nasak]rnya, sehingga yang benar adalah
menghadap Baitullah untuk selamanya. Tidak boleh menghadap
ke selainnya dalam shalat fardhu, kecuali dalam kondisi takut, atau
shalat nafilah dalam perjalanan, dengan bersandar pada Kitab dan

Sunnah.

Demikianlah setiap hal yang di-nasakh Allah. Arh, "nasakh"

adalah meninggalkan kewajibannya, dan itu benar pada masanya.

Meninggalkan kewajiban ifu benar bila Allah memang me-nasaklr
nya. Orang yang menjumpai kewajiban itu dianggap taat bila ia
mengerjakannya, dan orang yang tidak menjumpai kewajiban itu
dianggap taat bila ia mengikuti kewajiban yang me-nasaklrnya.

Allah S berfirman kepada Nabi-Nya,

'&- Ju'rt:;1;'SAi 4 6,{: ,k dj ;i
/.Kv gri6i)?a1 JE" -*i;J ;;,qt;i

"0:r"&AW"Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke
langit, maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke Kbtat
yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Hann.
Dan dimana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke
arahryn. "(Qs.Al Baqarah l2l: l4/.l
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Tanya: Apa dalilnya bahwa mereka dipindah dari satu Kiblat ke

Kiblat yang lain?

Jawab: Firman Allah,

t- C id 3 ( e\:)i A':\61\ 3;{;' #

6yiff4 u e S.Z. F(' ?';:i i; S, W:tiQi

@ 4*',tr€
"Orang-orang yang kunng akalnya di antan manusia akan

berkata, Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam)

dan Kblahya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah

berkiblat kepadan5n?' Katakanlah, Kepunyaan Allahlah

Timur dan Barat; Dia memberi pefuniuk kepada siapa yang

dikehendaki-Nya ke ialan yang lunts'. "(Qs. Al Baqarah [2]:
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Diriwayatkan dari Malik, dari Abdullah bin Dinar, dari hnu
Umar, ia berkata, "Saat orang-orang berada di Quba' untuk shalat

Subuh, tiba-tiba seseorang datang kepada mereka dan berkata,
'Nabi $ menerima safu ayat Al Qur'an malam ini, dan beliau

diperintahkan untuk menghadap Kiblat, maka menghadaplah ke

Kiblat itu'. Saat itu mereka menghadap ke Syam, lalu mereka

berputar menghadap Ka'bah. " 1oz

; # f *t*,' ; r;x" f ,u6'*
';rL ir.lt J";:, Jt" ,j"; Jk dfr ,&ir
)i.',y at4)t $;'i ,u,l;it >;. ; t:H,
,/

;-p;
Diriwayatkan dari Malik, dari Yahya bin Sa'id, aurisu',a Uin

Musa5ryab, ia berkata, "Rasulullah # shalat selama enam belas

102 gp. Malik dalam Al Muwaththa ' (pembahasan: Kiblat, bab: Riwayat

tentang Kiblat, 7/195, no. 6) dari jalur Abdullah bin Dinar; Al Bukhari
(pembahasan: Tafsir, bab: Tafsir Surat Al Baqarah ayat |M, 8/24, no. M94),
dari jalur Qutaibah bin Said dari Malik; dan Muslim (pembahasan: Masjid dan

Tempat-Tempat Shalat, bab: Pemindahan Kiblat dari Baih-rl Maqdis ke Ka'bah,

8/24, M94, no.526l dari jalur Qutaibah bin Said dari Malik.
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bulan dengan menghadap ke Baihrl Maqdis, lalu Kiblat diubah, dua

bulan sebelum perang 3u6ut."103

Dalil Al Qur'an tentang shalat dalam kondisi takut adalah

firman Allah,

b_-ff5s5{{i;!;+t'9

'Uika kamu dalam keadaan takut hahaya), maka shalatlah

sambil berjalan atau berkendaraan "(Qs. AI Baqarah l2l: 2391

Orang yang shalat fardhu tidak boleh shalat sambil

berkendaraan kecuali dalam keadaan takut (bahaya). Di sini Allah

tidak menyebutkan bahwa ia harus menghadap ke Kiblat.

hnu Umar meriwayatkan shalat dalam kondisi takut dari

Rasulullah $, lalu dalam riwayatnya itu ia berkata, "Apabila

kondisi takutorya lebih dari itu, maka mereka shalat sambil berjalan

atau sambil berkendara, dengan menghadap Kiblat u1urr 1idut ." 104

103 HR. Malik dalam Al Muwaththa ' (pembahasan: Kiblat, bab: Riwayat

tentang Kiblat, l/196, no. 7) dari jalur Malik; Al Bukhari (pembahasan: Tafsir,

bab: Tafsir Surat AI Baqarah aya|1.42,8/20) danjalur Qutaibah bin Said dari Abu

Ishaq dari Barra' dengan redaksi yang serupa; dan Muslim (pembahasan: Masjid

dan Tempat-Tempat Shalat, bab' Pemindahan Kiblat dari Baitul Maqdis ke

Ka'bah, l/374l.dari jalur Muhammad bin Mutsanna dan Abu Bakar bin Khallad

dari Yahp bin Said dari Sufyan dari Abu Ishaq dari Barra' dengan redaksi yang

serupa.
104 HR. Malik dalam Al Muwaththa '(pembahasan: Shalat dalam Keadaan

Takut, bab' Shalat dalam Keadaan Takut, L/184) dari jalur Malik dari Nafi' dari

hnu Umar; dan Al Bukhari (pembahasan: Tafsir, bab: Tafsir Surat Al Baqarah ayat

239), dari jalur AMullah bin Yusuf dari Malik dengan redaksi yang panjang.
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Rasulullah @ shalat nafilah dalam perjalanan di atas

kendaraannya dengan menghadap ke arah manapun

kendaraannya itu menghadap. Hal ini diriwayatkan oleh Jabir bin
Abdullah, Anas bin Malik, dan selainnya. Beliau tidak shalat fardhu

dalam perjalanan kecuali di atas tanah dengan menghadap Kiblat.
105

Ibnu Abi Fudaik meriwayatkan dari hnu Abi Dzi'b, dari

Utsman bin Abdullah bin Suraqah, dari Jabir bin Abdullah, ia

berkata, "Nabi S shalat di atas kendaraannya dengan menghadap

ke arah Maroko dalam perang bani Anmar."lo5

Allah S berfirman,

K 61"UJ! &; ,-".r<afi q+i_.t)

'su, 14, K "tr,friUt #;,j*'uh'#
@ c6-< ?5 ;41ri ;T6iWGf , rA5-

"Hai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin unfuk
berperang. Jika ada dua puluh orang tnng sabar di antanmu,

ros gp. Al Bukhari (pembahasan: Qashar Shalat, bab: Shalat Sunnah di Atas
Keledai, 2/677, no. 1100) dari jalur Ahmad bin Said dari Hibban dari Hammam
dari Anas bin Sirin dari Anas dengan redaksi !,ang serupa; dan Muslim
(pembahasan: Shalat Mursafir dan Shalat Qashar, bab: Shalat Nafilah di atas

Kendaraan dalam Perjalanan dengan Menghadap Sesuai Arah Kendaraan, 1/488),
dari jalur Muhammad bin Hatim, Affan bin Muslim, Hammam dan Anas bin Sirin
dari Anas dengan redaksi yang serupa, Hadits Jabir akan dijelaskan sebentar lagi.

106 HR. Al Bukhari (pembahasan: Peperangan, bab: Perang Anmar, 7 /4941
dari jalur Adam dari hnu Abi Dzi'b dari Utsman bin AMullah bin Suraqah dari
Jabir.
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niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua rafus orang musuh.

Dan jika ada serafus orang yang sabar di antaramu, niscaya

mereka akan dapat mengalahkan seribu orang kafir, disebabkan

orang-orang kafir itu kaum yang tidak mengerti. " (Qs. Al Anfaal

[8]' 65)

Kemudian Allah S menjelaskan di dalam Kitab-Nya bahwa

Dia menghilangkan ketenfuan safu orang mukmin memerangi

sepuluh orang kafir, dan menetapkan bahwa satu orang

memerangi dua orang kafir. Allah @ berfirman,

Ku9't1{b"&6;6&G{rt-iL'bq
YA|- Srt "p K,,b"q;V1i{Ait},1K1q 11,

@ i^tt\'{K5';r\a3y.fi
'sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia

telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka iika ada

diantaramu serafus orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat

mengalahkan dua rafus orang kafir; dan iika diantaramu ada seribu

orang (yan7 sabar), niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua

ibu orang, dengan seizin Allah. Dan Allah beserta orang-orang

yang sabar. "(Qs. Al Anfaal [8]r 66)
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âJJ L94* o!t 4lll

{eV f;}; Js'tQ o"j}4
dz

Yi
zj

*'.5 'Jij67

)
A /O,dql',y o'1

.lo. t.e
{fv r'Y} ;y{tib'e oi &"'e

, q,'uir4tiAY ti '*$J

Sufuan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari
hnu Abbas, ia berkata, "Ketika furun ayat ini, Jika ada dua puluh
orang yang sabar di antaramu, nisaya mereka akan dapat
mengalahkan dua rafus oftng musuh', maka ditetapkan bagi

mereka bahwa dua puluh orang tidak boleh lari saat menghadapi
serafus orang. Allah lalu menurunkan ayat, 'sekarang Allah telah

meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu
ada kelemahan- Maka jika ada di antarantu serafus orang yang
sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua rafus orang
kafir'- Jadi, ditetapkan bagi mereka bahwa seratus orang mukmin
tidak boleh lari saat menghadapi dua rafus orang kafir." 1oz

Demikian perkataan hnu Abbas, insya Allah. Allah S telah

menjelaskan hal ini dalam ayat tersebut, yang tidak membufuhkan
penafsiran.

Allah S berfirman,

107 HR. Al Bukhari (pembahasan: Tafsir, bab: Tafsir Surat Al Anfal ayat 65,
8, 161, 762, no. 46521 danjalur AIi bin AHullah dari Sufyran.
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'Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan petbuabn

keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (lnnq

menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah membei

persaksian, maka kurunghh mereka (wanita-wanita itu) dalam

rumah sampai mereka menemui aialnya, atau sampai Allah

memberi lakn lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang

melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman

kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertobat dan

memperbaiki dii, maka biarkanlah mereka. sesungguhnya Allah

Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. "(Qs. An-Nisaa' [4]:

15-16)

Allah & kemudlan me-nasakh kumngan dan sanksi fisik

dalam Kitab-Nya,

b

*fivr:hir'Sbit64ffbuli
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"Perempuan yang berzina dan lakilaki yang berzina, maka
deralah tiap-tiap seorang dai kduanya seratus kali dera. "(Qs. An-
Nuur [24]: 2)

Lalu Sunnah menunjukkan bahwa dera seratus kali itu
unfuk pelaku zina yang belum menikah.

*
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Abdul Wahhab mengabarkan kepada kami dari Yunus bin

Ubaid, dari Hasan bin Ubadah bin Shamit, bahwa Rasulullah $
bersabda, "Ambillah dariku. Ambillah ketetapan dariku.
Allah @ telah memberi jalan bagi mereka: pelaku zina perjaka

dengan perawan hukumannya serafus kali dem dan pengasingan

selama setahun. Sedangkan pelaku zina yang telah menikah
hukumannya serafus kali den dan raian.'\08

r08 5r',u6 hadits ini terpufus antara Hasan dan LJbadah. Di antara perirrayat
yang meriwayatkannya seperti itu adalah Imam Ahmad dalam Al Musnad (5/322)
dari jalur syaiban bin Abu syaibah dari Jarir bin Hazim dari Hasan dari ubadah.
Takhni riwalnt ynng tersambung sanadnya akan disampaikan pada alenia
berikutnya.
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Seorang ulama tsiqahTo9 mengabarkan kepada kami hadits

yang sama dari Yunus bin Ubaid, dari Hasan, dari Hiththan Ar-

Raqasyillo, dari Ubadah bin Shamit, dari Nabi S dengan redaksi

yang .ama.111

Jadi, Sunnah Rasulullah S menunjukkan bahwa dera

seratus kali berlaku pada pelaku zina yang belum menikah dan

merdeka. Hukuman ini di-nasakh bagi pelaku zina yang telah

menikah, dan rajam berlaku pada pelaku zina yang telah menikah.

Hal itu karena sabda Rasulullah @, "Ambillah ketetapan

daiku. Ambillah ketetapan dariku. Allah telah membei jalan bagi

mereka: pelaku zina perjaka dmgan perawan hukumannya serafus

kali dera dan pengasingan selama setahun. Sedangkan pelaku zina

yang telah menikah hukumannya seratus kali dera dan rajam, "

merupakan kepufusan pertama yang ditetapkan, sehingga dengan

109 Yang dimaksud dengan ulama yang tsiqah di sini kurang jelas. Sebagian

ulama menyebutkan beberapa patokan mengenai pemyataan Asy-Syafi'i seperti

ini, tetapi patokan tersebut tidak konsisten. Jadi, jika Asy-Syafi'i mengatakan

"seorang yang tsiqah mengabari kami", maka yang dimaksud adalah Yahya bin

Hassan. Namun, sangat jelas bahwa yang dimaksud di sini bukan Yahya bin

Hassan karena ia lahir tahun 144 H. sedangkan Yunus bin Ubaid wafat pada

tahun 139 h.
110 p6 adalah Hiththan bin Abdullah, seorang tabi'in yang tsiqah dan

seorang guru Qira'ah- Ia belajar Qira'ah kepada Abu Musa Al Asy'ari, dan

menjadi gurunya Hasan Al Bashri.
111 p1p. Muslim (pembahasan: Sanksi Pidana, bab: Sanksi Zina,3/13761dan

jalur Yahya bin Yahya At-Tamimi dari Husyaim dari Manshur dari Hasan dari

Hiththan bin Abdullah Ar-Raqasyi dari Ubadah bin Shamit; dan dari jalur

Muhammad bin Mutsanna dan Ibnu Basysyar dari Abdul A'la dari Said bin

Qatadah dari Hasan dari Hiththan bin Qatadah bin Abdullah Ar-Raqqasyi dari

Ubadah bin Shamit.
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keputusan ini sanksi kurungan dan saksi fistk di-nasakh bagi dua

orang yang berzina.

Nabi S merajam Ma''v, bukan menderanya' lalu beliau

menyuruh Unais untuk menyelidiki istri Al Aslamil12 dan

merajamnya apabila ia mengakuinya. Hal ihr menunjukkan di-

nasaklrnya dera bagi dua pelaku zina yang merdeka dan telah

menikah, dan ditetapkannya rajam bagi keduanya, karena segala

sesuafu sesudah yang pertama ihrlah yang terakhir (ketetapan

final).

Kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya juga menuniukkan bahwa

budak yang berzina tidak tercakup dalam ketentuan ini. Allah &
berfirman tentang wanita-wanita sahaya,

'&6J3- Lp #,<;t i'9'",4r;{:

L$1ia i

"Danapabilamerekatelahmeniagadiidengankawin'
kemudian mereka melakukan perbuatan yang keii (zina), maka atas

mereka separuh hukuman dai hukuman wanita-wanita merdeka

yang bersuami. "(Qs- An-Nisaa' [4J: 25)

112 p".ikir.,lah Asy-Syafi'i memastikan bahwa suami wanita tersebut adalah

Al Aslami, tetapi sa5ra tidak mmemukan bukti lrang menguatkannya'

Al Hafizh Ibnu Hajar dalam Fath At Ban (L2/723\ berkata, "saya udak

menernukan nama-narna mereka, nama dua orang lang berseteru' si anak' dan si

peremPuan."

uhat perincian masalah ini dalam Fath At Ban tild. xl, hlm. 120-143) dan

Nait N Authar(jld. MI, llm. 429-256\.

HadistentangMa,?danAlAslamisertatakhrij-nyaakandisampaikandalam
bahasa tentang Sanksi Pidana, Insg'allah'
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Yang dimaksud dengan sepamh di sini adalah separuh dera
yang memang bisa dibagi, sedangkan rajam -hukuman mati-
tidak bisa dibagi separuh, karena orang yang dirajam bisa saja mati
saat dilempar bahr pertama, sehingga lemparannya tidak perlu
ditambah. Bisa juga ia tidak mati setelah dilempar seribu batu atau
lebih, sehingga harus dilempar ragi sampai ia mati. Jadi, hukuman
rajam tidak memiliki ukuran separuh yang definitif. Batasan
hukuman hadd (selain hukuman mati. penj.) adalah jangan sampai
menghilangkan nyawa, dan batasan penghilangan nyawa (hadd
mati) adalah dengan beberapa pukuran, atau pemenggalan yang
tepat. semua ini telah diketahui batasannya. Ketenfuan bahwa
rajam tidak memiliki ukuran separuh juga telah diketahui secara
umum-

Asy-syafi'i berkata: Marik mengabarkan kepada kami, dari
hnu syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari Abu
Hurairah dan dari Zaid bin Khalid Al Juhani,

t rJ..9 l:-,l-l Uz *j ,lL hr t2,1t J;, Li
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"Rasulullah s ditanya tentang budak perempuan apabila ia
berzina dan dalam keadaan tidak muhshan Beliau menjawab , Jtka
ia berzina, maka deralah ia! Jika ia berzina lagi, maka deralah ia!
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Jika ia berzina lagi, maka deralah ia! Jika ia berzina lagi, maka

juallah ia meskipun dengan seikat buntut kuda'''Lt3

Rasulullah'S bersabda,

6il;[ 6u;'#t'€ *i ui ",.t ; r;t,

,Apabila budak ormnita satah seoft,ng dari kalian benina lafu

terbukti zinan5n, maka ia hendakng menden4n'414

Beliau tidak menyuruh merajamnya, dan umat Islam tidak

berbeda pendapat dalam hal ini. Maksud da"jl ihshan bagi budak

perempuan adalah keislamannYa.

Kami berkata demikian dengan bersandar pada Sunnah dan

ijma mayoritas ulama

Rasulullah s bersabda, "Apabila budak wanita salah

seotizng dai kalian benina lalu tefrukti zinanya, maka ia

hendaknya menderan5n " Beliau tidak menyebutkan stahrsnya,

baik muhshanahmaupun selain muhshanah. Oleh karena itu, kami

menjadikannya sebagai dalil bahwa maksud dari muhshanah

(menjaga diri) dalam firman Allah (surah An-Nisaa' [4] ayat 25)

tentang budak wanita,

113 g3. Ath-Thabrdni (pembahasan: Sanksi Pidana, bab: Riwayat tentang

sanksi zira,2/826,no. 14); Al Bukhari (pembahasan: Sanksi Pidana, bab: Budak

Snng Berzina, 4/260, no. 58376838) dari jalur AMullah bin Yusuf dari Malik;

iarr Mtrslim (pembahasan: Sanksi Pidana, bab, Rajam terhadap Orang Yahudi,

3/1329, no.33/l7O4l dari jalur hnu Wahb dari Malik'
u4 HR. Al Bukhari, (pembahasan: sanksi Pidana, bab: Sanksi bagi Budak

perempuan Srang Berzina , /260, no. 6839) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari laits

dari Said Al Maqbwi dari ayahnya dari Abu Hurairah; dan Muslim (pernbahasan:

Sanksi Pidana, bab: Rajam terhadap orang Yahudi, 3/7329, no. 30,/1703) dari

jalur Laits.
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"Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin,

kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji kina), maka atas
mereka separuh hukuman dai hukuman wanita-wanita merdeka
yang bersuami, " adalah stafus mereka yang telah masuk Islam,
bukan ketika mereka menikah dan bukan pula ketika mereka
dimerdekakan.

Tanya: Saya melihat Anda memaknai ihshandengan makna yang
berbeda-beda?

Jawab: Ya, benar. Esensi makna ihshan (menjaga) adalah
menghalangi seseorang dari berbuat har-har yang
diharamkan. Islam adalah penghalang dalam pengertian
tersebut. Begifu juga kemerdekaan, suami, dan
keterkurungan di daram rumah. setiap yang menghalangi
bisa disebut ihshan, sebagaimana firman_Nya,

'*uu Htytr5eL6;,,
t

@'r':{cfiu
"Dan telah Kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi
unfuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu;
maka hendaHah kamu bersjntkur (kepada Allah).,, (es. Al
Anbiyaa' [2U:80)
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-;:,:i;;c<LG"H,j+^;J

"Mereka tidak akan memerangi kamu dalam keadaan

bersafu padu, kecual dalam kampung-kampung Wng

berbenteng."(Qs- Al HasYr [59]: 14)

Ayat pertama dan kedua menunjukkan bahwa ihshan blsa

berarti urnum di safu tempat, namun berarti khusus di tempat lain,

dan arti ihshan di sini adalah Islam,115 bukan pemikahan,

kemerdekaan, pengumngan, serta makna-makna lain yang

terkandung dalam kata ihshan.

D- Nasil<h dan Mansukh l,ang Dituniul*an sunnah dan

Ijma

AsySyafi'i berkata' Allah $ berfirman,

W 3j oLL;i{rt;;$y{{; €{
@ a# i lF GL';- :i\'dJ\ts {lg *;i

lls pulu* kitab Lrban Al Anb dijelaskan bahwa akhr makna ih.shan adalah

mencegah dan menghalangi. Seorang perernpuan menjadi muhshanah lantaran ia

beragama Islam, menjaga diri, berstatus merdeka, atau menikah. Mengenai hal ini

Al Azhari juga berkata, "Jika seorang budak perempuan menikah, maka ia boleh

disebut muhshanahkarena pemikahan itu telah menjaganya. Demikian pula jika ia

dimerdekakan, maka ia bisa disebut muhshanah karena kemerdekaannya ifu telah

menjaganln dari hal-hal yang kotor. Demikian pula jika ia masuk Islam, karena

keislamannya itu menjadi penjaga dan pelindung baginya'" Ar-Raghib dalam //
Mufndat mengatakan, "l{ata hashan merujuk kepada perempuan yang teriaga'

baik dengan dengan akhlaknya yang bersih, atau karena ia telah menikah, atau

karena ia tercegah oleh kemuliaan nasab dan kemerdekaannya'"
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"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu
kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggakan harta yang
banyak, berwasiat unfuk ibu bapak dan karib kerabatnya seara
makruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. "
(Qs. Al Baqarah [2]: 180)

'd5, q;i 5i:* H <,9;i rjr;
^)'-b{; oy eQy-* $ji Jt,G.fr ,f.;;l
t2'5e <-#i-o.<i;v e #46'&

@"'*;'>;'a6
"Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara

kamu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat unfuk istri-
istrinya, Aaifu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dan tidak
disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah
(sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang
meninggal) membiarkan mereka berbuat yang makruf terhadap diri
mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (es. Al
Baqarah l2l:240)

Allah @ menetapkan warisan bagi kedua orang tua, bagi
kerabat yang mendapat warisan sepeninggal keduanya dan saat
bersamanya, warisan bagi suami dari istrinya, dan istri dari
suaminya.
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Kedua ayat tersebut mengandung kemungkinan

ditetapkannya wasiat bagi kedua orang tua dan kerabat, wasiat

bagi suami, dan warisan yang bersatnaan dengan wasiat. Jadi,

mereka bisa memperoleh harta melalui warisan dan wasiat. Ayat

ini juga mengandung kemungkinan di-nasafftnya ketentuan wasiat

oleh ketenhran warisan.

Dikarenakan kedua ayat tersebut mengandung dua

kemungkinan, seperti yang saya jelaskan, maka ulama harus

mencari dalil dari Kitab Allah. Apabila mereka tidak menemukan

satu nash di dalam Kitab Allah, maka mereka hams mencarinya di

dalam sunnah Rasulullah s. Bila mereka menemukannya dan

menerimanya, maka pada hakikatnya mereka menerimanya dari

Allah berlandaskan perintah-Nya untuk taat kepada Rasulullah d&-

Kami mendapati ahli fatwa serta ulama ahli berita

peperangan -yang kami hapal riwayatnya- baik dari Quraisy

maupun dari selainnya, tidak berselisih pendapat bahwa Nabi $
bersabda -pada tahun Fathu Makkah,

t(:y 'i'Mls,"))V3r
r//

"Tidak ada wasiat bagi peneima warisan, dan seorang

mukmin tidak dihukum mati lantaran membunuh orang 1*u6t.116

116 gg. At-Tirmidzi (pembahasan: wasiat, bab: Larangan wasiat untuk Ahli

wads,4/433, no.2120) dari lalur Ali bin Hujr dan Hannad dari lsmail bin AynTasy

dari Syurahbil bin Muslim Al Khaulani dari Abu Umamah Al Bahili dalam sebuah

hadits yang panjang.

Abu Isa berkata, "Dalam bab ini terdapat riwayat dari Amr bin Kharijah dan

Anas. Status hadits ini hasan-shahih-"

Hadits ini diriwayatkan dari Abu Umamah dari Nabi $ melalui jalur riwayat

yang berteda. Riwayat Ismail bin Awasy dari ulama Irak dan Hijaz udak seperti itu
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Meriwayatkan dari ulama ahli berita peperangan yang
mereka hapal riwayatrnya.

Jadi, ini merupakan periwayatan oleh khalayak ulama dari
khalayak ulama, dan itu lebih kuat dalam sebagian hal daripada
periwayatan oleh seorang ulama dari seorang ulama. Kami juga
mendapati para ulama sepakat dalam hal ini.

sebagian ulama syam meriwayatkan sebuah hadits yang
tidak termasuk hadits yang dikuatkan oleh ulama hadits. Di
dalamnya disebutkan bahwa sebagian perawinya majhul (tidak
teridentifikasi), sehingga kami meriwayatkannya dari Nabi S
secara terputus (sanadnya).

Kami menerimanya seperti yang saya jelaskan dari
periwayatan para pakar berita peperangan dan ijma mayoritas
ulama, meskipun kami telah menyebutkan komentar mengenainya,

dalam riwayat perorangan, karena ia juga meriwayatkan hadits-hadits munkar dari
mereka. Sedangkan riwayatnya dari para periwayat Syam lebih shahih. Seperti
itulah komentar Muhammad bin Ismail. Ia berkata: Aku mendengar Ahmad bin
Hasan berkata: Ahmad bin Hanbar berkata, "lsmail bin Agrasy lebih bagus
haditsnya daripada BaqigTah, karena Baqiy4Tah memiliki hadits-hadits munkar dari
para periwaynt tsiqah. Aku mendengar Abdullah bin Abdunahman berkata: Aku
mendengar Zakanya bin Adiy berkata: Abu Ishaq Al Fazari berkata, -Ambillah
hadits-hadits yang diriwayatkan Baqiyyah dari pam periwayat tsiqah, terapi
janganlah mengambil riwayat dari Ismail bin Agiyash, baik yang ia ceritakan dari
para periwayat tsiqah atau dari selain mereka."

Saya katakan, riwayat Ismail bin Ayyasy di sini berasal dari para periwayat
Syam.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari jalur euraisy dari Abu
Awanah dari Qatadah dari Syahr bin Hausyab dari Abdunahman bin Ghanm dari
Amr bin Kharijah dari Nabi $ dalam sebuah hadits yang panjang. Abu Isa
berkata, "Status hadiS ini hasan-shahih. "

Demikianlah, sedangkan sanad Asy-Syafi'i terputus.
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dan kami bersandar pada hadits ulama perawi berita peperangan

secara umum dan ijma umat Islam.

Sufuan mengabarkan kepada kami dari Sulaiman Al Ahwal,

dari Mujahid, bahwa Rasulullah S bersabda, "Tidak ada wasiat

bagi ahti *uit."117

Diriwayatkan oleh mayoritas ulama perawi berita

peperangan dari Nabi , bahwa wasiat tidak berlaku untuk ahli

waris. Oleh karena itu, kami menjadikannya sebagai dalil bahwa

ayat tentang ahli waris me-nasakh kebolehan wasiat untuk kedua

orang tua dan istri, dengan disertai berita yang terputus sanadnya

dari Nabi , dan ijma mayoritas untuk menerimanS/a.

Demikianlah pendapat mayoritas ulama, bahwa wasiat

untuk kerabat ilu di-nasakh dan hilang keurajibannya. Jika mereka

mempakan ahli waris, maka mereka memperoleh peninggalan

sesuai hukum waris, dan jika mereka bukan ahli waris, maka tidak

ada kalajiban untuk membuat wasiat bagi mereka'

Hanya saja, Thawus dan sedikit ulama yang sependapat

mengatakan bahwa wasiat untuk kedua orang tua dihapus, nalnun

tetap berlaku bagi kerabat yang bukan ahli waris. Barangsiapa

membuat wasiat kepada selain kerabat, maka tidak boleh'

Alnt tersebut mencakup pendapat Thawus, yaihr bahwa

wasiat bagi kerabat tetap berlaku, karena yang ada di dalam

khabar para perawi berita peperangan hanyalah sabda Nabi 
'

,,Tidak ada wasiat bagi ahli waris-'Oleh karena ifu, menurut kami,

para ulama wajib mencari dalil yang menunjukkan kebalikan

pendapat Thawus, atau justru sejalan dengannya'

1t7 lbid.
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Kami mendapati bahwa Rasulullah menetapkan hukum
rnenyangkut enam budak milik seorang laki-laki yang, tidak
memiliki harta selain mereka, lalu orang ini memerdekakan
mereka 11t meninggal- Nabi membagi mereka menjadi tiga
bagian, lalu Nabi memerdekakan dua dari mereka i"rtu
mempertahankan stafus budak pada empat dari mereka. 118

."'
Hal tersebut dikabarkan kepada kami oleh.Abdul wahhab

1.url1e dari Ayyub, dari ebu qihbul-,rro, Jui AO, il;il;;;,
dari Imran bin Hushain, dari Nabi. 

;.. : ,- .i .,".

Jadi, pghrnjuk sunnah di,dalam hadits fmran,bin.Hushain

i -,r';t r:.,i.ir i

Hadits tersebut menunjukkan:

'118 HR, Muslirn {pembahasan: sumpah, bab:.,orang, yang,Menierdekakan
Bagiannya,.dari Budak, no.i166&.dari jehryIsmaiibinUlagrafi,darj,Avwb $riiAbu
Qilabah. fTi Abu. uuhallab {ari [4ran biq Hushain bahwa seorangi.lqki-raki
memerdekakan enam budak miliknya pada saat menjelang wakfu, sedangkan ia
tidak rnemiliki harta selain mereka. Akhirnya Nabi S,memanggil mereka dan
qre,inbagi mereka,rneljadi,Sg+-.peliau lantas rr.,engundi {i 4ptara rnerek4,.dan
hasilnya beliaH merherdekakan dua orang di antaia mereka dan ,n"*,p",tuhun1.u.,
empaf di antiia merekai Hadits irn: inemiliki beberapa jalui riwayat yurg luiit:'--

1le piu adalah AMur wahhab bin Abdul Majid Ats-Tsaqafi, peri-wayat yang
tstqah- ,o.lahir pada tahun .1.08 H. atau il.O H,,, dan,,,,uafat pada tahun.r.94 H. "120 66u Qilabah adalah Abdullah uin zau Al Jarmi Al Bashri..

121 66, Muhaflab adarah Ar Jurmi AI Bashi- suaan5it<a; nama aslinya
diperselisihkan. Dia adalah pamannya Abu eilabah,. seorang tabj in dai. Bashrah
yang stafusnya tsiqah. 

. i
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1. Seandainya wasiat ihr tidak berlaku kecuali unfuk kerabat,

,maka wasiat tersebut pasti juga tidak berlaku bagi p4ra

sahaya yang dimerdekakan, karena mereka bukaq kerabat

orang yang memerdekakannYa.

2, Orang yang hendak meninggal. tidak boleh.'berwasiat

kecuali sepertiga hartanYa. :r, ,, .

3. .Kelebihan dari sepertiga dalam wasiat harus'dikembalikan.

4. Tidak diberlakukannya istis'ar (mengeluarkan uang untuk

membebaskan budak).

Diberlakukannya pembagian dan undian5 ,a

Wasiat unfuk kedua orang tua tidak berlaku, karena

keduanya termasuk ahli waris, dan warisan bagi keduanya telah

ditetapkan. Siapa pun yang memperoleh wasiat dari si maytt,

maka wasiat itu berlaku bila ia bukan ahli waris. Tetapi, pendapat

yang paling kusenangi adalah sebaiknya si mayit membuat wasiat

untuk kerabatnya (yang bukan ahli waris).

Di dalam Al Qur'an terdapat perkara nasikh dart mansukh

selain ini, dan hal itu telah dijelaskan pada tempatnya di dalam

hlab Ahkam At Qur'an. Di sini saya hanya menjelaskan secara

garis besar unfuk dijadikan panduan dalam memahami perkara-

perkara yang senada. Menumt saya, penjelasan ini telah mewakili

hal-hal yang belum saya bicarakan. Aku memohon perlindungan

dan taufik kepada Allah.

selanjutnya saya akan membahas kewajiban-kewajiban

yang diturunkan Allah, baik secara terperinci maupun garis besar,

serta Sunnah-Sunnah Rasulullah yang sebanding dengannya dan

yang menjelaskannya, agar orang yang memahami ilmu Al Qur'an
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mengetahui posisi Nabi terhadap Kitab-Nya, agama-Nya, dan
para pengikut agama-Nya, sesuai yang ditempatkan oleh Allah.

Mereka tahu bahwa mengikuti perintah Rasurullah berarti
taat kepada Allah, dan sunnah Rasulullah selamanya sejalan
dengan Kitab dan tidak pernah menyarahi Kitab AIIah selama-
lamanya.

orang yang memahami Kitab pasti tahu bahwa suatu
penjelasan bisa diberikan dengan banyak cara, bukan dengan safu
cara. Bagi ulama, penjelasan ada yang gamblang dan ada yang
samar, sedangkan bagi orang yang kurang paham, penjelasan Al
Qur' an tampak simpang-siur.
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BAB V
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KEWAJIBAN-KEWAJIBAN (FARA' IDTT)

A. Kewajiban yang Diturunkan Allah Berupa Nash Al
Qur'an

Asy-Syafi'i berkata: Allah @ berfirman,

'"-"i 5.1$Uif ,;{,25i|,}j-tjtj

@ s,ry i,i{jJYS i :,*, I W s;i ^tr
"Dan mereka yang melontarkan tuduhan kepada wanita

muhshanah, kemudian tidak dapat menampilkan empat orang
saksi, deralah mereka delapan putuh kali. Dan janganlah kamu
terima lagi kesaksiannya, karena mereka adalah orang-orang
fasik. " (Qs. An-Nuur l24l: 4l

Wanita muhshanah di sini berarti wanita yang sudah
dewasa dan merdeka. Hal ini menunjukkan bahwa ihshan adalah
suafu istilah yang mencakup berbagai macam makna.

Allah @ berfirman,
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;qJi tr 7y5x"'{ K ), "&Si'';6.irig

;l )l ;t'S@_ G-#i'c ilL" ir, B'+'6 "r;3

';;; J o$ V"Wi; @'ry,<fq ih\* ;ifr {)
;ii 6r;\ii ;iG @ 4)SJi e fri$;r,?v 6'

@'$;rriai,hffi
"Dan mereka yang melontarkan fuduhan kepada istinya

herzina) sedang mereka tiada mempunyai saksi kecuali diinya

sendii, kesaksian funggat seseorang dari mereka (dapat diterima),

jika ia bersumpah empat kali dengan nama Allah, bahwa ia

sungguh berkata benar. Dan yang kelima kalinya, bahwa Allah

melaknatinya, iika ia berdusta. Dan akan dihindarkan hukuman

hadd dan (si istri), jika empat kali dia membalas zumpah dengan

nama Allah, bahwa suaminya berkata dusta. Dan yang kelima

kalinya, bahwa kemurkaan Altah akan menimpa dirinya, jika

suaminya berkata benar. "(Qs. An-Nuur l24l: 6-9)

Dalam ayat ini dibedakan antara fuduhan zina yang

dilontarkan oleh suami dengan yang dilontarkan oleh orang lain'

Tuduhannya itu akan membuat keduanya dikenai hukuman hadd

apabila tidak dapat memperoleh dukungan empat orang saksi,

atau dengan sumpah li'anbagi penuduh yang berstafus suami.

Hal ini menunjukkan bahwa orang yang bisa diancam

hukuman dera adalah penuduh atas wanita merdeka yang sudah
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dewasa dan bukan istri seseorang. Juga diperkuat dengan apa
yang telah saya kemukakan, bahwa Al Qur'an berbahasa Arab itu
ungkapannya acapkali nampak bersifat umum, padahal yang
dimaksud adalah arti yang khusus, dan bukan pula berarti bahwa
salah safu dari kedua ayat ifu dimaksudkan untuk menghapus yang
lain, tapi masing-masing ayat tetap membawa hukumannya
sendiri-sendiri. Jadi, kadang-kadang dibedakan antara kedua ayat
itu, atau dipadukan menumt cara yang dikendalikan Allah.

Kembali pada pokok persoalan, apabila suami yang
melontarkan h-rduhan zina mengucapkan sumpah ri'an, maka dia
terbebas dari ancaman hadd. Demikian pula seperti halnya orang
lain yang mampu menghadirkan empat orang saksi bagi
tuduhannya itu. Tapi jika suami menolak mengucapkan li'an,
sedangkan iski yang dituduh adalah wanita yang merdeka dan
de\uasa, maka ia terkena hadd.

Ayat tentang li'an diwahyrkan sehubungan dengan kasus
Uwaymir Al Ajlani dan istrinya, kepada siapa Nabi melakukan
prosedur li'an unbtk pertama kalinya. Demikian riwayat sahl bin
sa'ad As-Sa'idi, hnu Abbas, dan Ibnu umar, kendati tidak ada di
antara mereka yang mengutip dengan jelas persisnya kata-kata
Nabi ketika mengafur li'an unitk kedua orang suami istri tersebut.
122

722 HR. Al Bukhari (pembahasan, Thalak, 3/473417); Muslim
(pembahasan: Li'an, 2/1729-1L39); dan Abu Daud (pembahasan: Talak, bab:
Li'an,2/649-6941-

Dalam krtab Ash-shahihain dan sunan Abi Daud terdapat hadits-hadits yang
serupa dengan yang dituturkan Asy-Syafi'i pada alenia berikutnya.
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Mereka semua menuturkan hukum-hukum Rasulullah S
yang tidak diredaksikan dalam Al Qur'an. Di antaranya adalah

Nabi S menceraikan suami-istri yang melakukan li'an, dan

menghilangkan nasab dari suami- Nabi $ bersabda, "Jika

perempuan ifu melahirkan anak seperti ini, maka anak itu milik

taki-laki yang dituduhkan suaminya." Kemudian perempuan ihr

pun melahirkan anak dengan sifat seperti yang disebutkan

Nabi s. Nabi S pun bersabda, "sesungguhnya Ltrusan ini benar-

benar jelas meskipun tidak ada hukum Allah."

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa begitu orang yang

mengucapkan li'an sampai pada kalimat sumpahnya yang kelima,

Nabi bersabda, " Hentikan dia dan biarkan ia berpikir lagi.

Konsekuensinya sangat besar, yaitu iafuhnya hukum ralam atas si

isbi jika tidak dibantah dengan sumpah yang sama, dan di lain

pihak berarti neraka atas diinya, iika temyata sumpah tuduhann5n

itu hanya bohong belaka."

Sepertinya para sahabat tadi tidak meriwayatkan bagian-

bagian tertentu dari hadits yang dibutuhkan mengenai cara Nabi

sampai kepada pufusan li'an. Hal ini memang yakin bahwa orang

yang membaca Kitab Allah percaya bahwa Nabi memutuskan /iian

hanya dengan ketenfuan Allah, dan itu sudah cukup jelas, seperti

hal jumlah sumpah dan kalimat-kalimatnya.

Allah @ berfirman,

e ef gir+i H4;,.$ W,;e$\W-

"",ir'rJ| 1XVJ@ iro'#"4 c Oii
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"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu
berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu
agar kanu bertakwa, fuaifu) dalam beberapa hari yang tertentu-"
(Qs. Al Baqarah [2]: 183-184)

.4,

eE_,:3ir€4L;c;b
"Karena ifu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri

tempat tinggahya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada
bulan rtu "(Qs. Al Baqarah [2]: 185)

Allah & lalu menjelaskan bulan yang dimaksud dalam
firman-Nya,

^4i"ii

.-r'i il"ji * j; Giji 6t#;, ;3
fii & 4 ;:\ iG$G a',Ai G #.'r,_D6I

tTG
j, t:":ii'U &

.tz .ln ,.?7
,..f5 A-4*

i L!3-U- JHi,a Lj$ Ai;L,,,i
frf 6 -rF ';dt ii#{u ;iJl

@a'*t

f-*9 Pt

ij.r4AJ
,)
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"(Beberapa hari yang ditentukan ifu ialah) bulan Ramadhan,

bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur'an sebagai

pefunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai

petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil).

Karena ifu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat

tinggahya) di bulan ifu, maka hendaHah ia berpuasa pada bulan

itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka),

maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari Wng
ditinggalkannya itu, pada hai-hari yang lain. Allah menghendaki

kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu-

Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaUah

kamu mengagwngkan Allah atas petunjuk-Nya yang dibeikan

kepadamu, supaya kamu bersytkur. "(Qs. Al Baqarah [2]: 185)

Saya tidak menemukan seorang ulama hadits pun sebelum

kami yang bersusah payah meriwayatkan dari Nabi bahwa bulan

yang diwajibkan puasa di dalamnya adalah bulan Ramadhan, yang

ada di antara bulan Sya'ban dan Syawwal, karena mereka telah

mengetahui bulan Ramadhan di antara bulan-bulan yang lain, dan

karena mereka cukup berpegang pada ketentuan bahwa Allah &
telah mewajibkan puasa itu.

Mereka bersusah payah menjaga puasanya pada wakfu

bepergian, dan bersusah payah bagaimana mengqadha'nya, serta

hal-hal lain yang tidak dijelaskan dalam nash Kitab-

Saya juga tidak menemukan orang yang bertanya tentang

bulan Ramadhan, "Bulan apa itu?" Tidak pula pertanyaan,

"Apakah puasa Ramadhan (hukumnya) wajib?"
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Demikianlah sejumlah aturan yang diturunkan Allah pada

mereka, bahwa mereka wajib shalat, zakat, dan haji bagi yang

mampu, serta diharamkan zina, membunuh, dan sebagainya.

Dalam hal ini, Rasulullah memiliki Sunnah-Sunnah yang

tidak diredaksikan di dalam AI Qur'an. Rasulullah menjelaskan
dari Allah tentang kehendak-Nya, lalu umat Islam berticara
tentang hal-hal yang bersifat parsial, yang Rasulullah tidak
menetapkan satu Sunnah dalam bentuk nash. Diantaranya adalah

firman Allah,

o9?;;?€i:'5; & 1;.'u ';U<x@ og

t4iiw'&.Y"W
"Kemudian jika si suami menthalaknya (sesudah thalak

yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga
dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami gng lain
itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi ftekas
suami pertama dan isbi) unfuk kawin kembali.... "(Qs. Al Baqarah

l2l:230)

Jadi, firman Allah, "Hingga dia kawin dengan suami yang
lain" mengandung pengertian bahwa wanita yang dicerai ifu
dinikahi oleh suami lain. Makna yang segera dipahami oleh orang
yang diajak bicara dengan ayat ini adalah, apabila terjadi akad
pada perempuan itu, maka ia telah disebut menikah.

Ayat tersebut juga mengandung pengertian "sampai suami
yang lain itu menyefubuhinya", karena kata nikah bisa berarti
persefubuhan, dan bisa juga berarti akad.
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Namun, Rasulullah bersabda kepada seorang perempuan

yang dicerai suaminya tiga kali dan setelah itu dinikahi laki-laki lain,

"Kamu tidak halatsebelum kamu merasakan madunSalz3 dan dia

merasakan madumu." Maksudnya, sampai suami yang lain itu

menyetubuhinya. Yang dimaksud nikah pada ayat tersebut adalah

persefubuhan.

Tanya: Sebutkan khabar dari Rasulullah yang menguatkan

penjelasan Anda!

Jawab: Sufuan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari

Unvah, dari Aisyah, ia berkata, "lstri Rifa'ah datang

kepadaNabisdanbertanya,.Rifa,ahmenceraikutiga
kali, lalu Abdunahman bin 7u6ir724 menikahiku, tetapi

kemaluannyasepertiujungpakaian?(tidakberfungsi).,
Rasulullah S lalu bertanya, Apakah kamu ingin kembali

kepada Rifa'ah? Tidak bisa sampai kamu merasakan

madunya Abdurrahman, dan dia merasakan

madumti -'125

L23 Kata 'usailah merupakan benhrk tahsghir (diperkecil), sehingga

maksudnyaadalah,sedikitsajapersehrbuhantelahmembuatperernpuantersebut
halal bagi suami pertama. Rasulullah menyerupakan kenikmatan persetubuhan

dengan,u,u*udu.Katainidibubuhipartikel'perempuan'karenayangbeliau
maksud adalah sedikit dari madu. pendapat lain mengatakan bahwa maksudnya

adalah nuthfah (sPerma)'

124 5non6i inilah yang benar, bukan Zubair'

125 g3. Al Bul,hari (pembahasan' kesaksian, bab' Kesaksian Orang yang

Bersembunyi , 5/295, 296,, no' 2639\ dan jalur Abdullah bin Muhammad dari

Sufuan;danMuslim(pembahasan'Nikah,bab:PerempuanyangDitalakTigaKali
Tidak Boleh Menikah dengan tnki-laki yang Menalaknya Sebelum Ia Menikah

denganSuami[-ain,KnnrdiunDigaulinya,Dicerainya'danlddah-NyaBerakhir'
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Rasulullah menjelaskan bahwa dihalalkannya perempuan
tersebut oleh Allah bagi suami yang menceraikannya tiga kali ifu
setelah ia menikah dengan suami yang lain
persefubuhan dengan suami yang lain tersebut.

jika terjadi

B. Kewajiban Menurut Al eur'an, sementara Rasulullah
Menetapkan Sunnah

AsySyafi'i berkata: Allah berfirman,

tJ;tt -eiLA( jt-;ilyrfic Aii (;tr-

frfr, ij*i; EI; JL "&fi; ,{_^,5

irxte ql "#oyi"i6rt 
Jr ;H*J,

"Hai omng-orang yang beiman, apabila kamu hendak
mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu
sampai dengan siku, dan sapurah keparamu dan (basuh) kahmu
sampai dengan kedua mata kah, dan fika kamu junub maka
mandihh. "(Qs. Al Maa.idah tsl: 6)

Allah juga berfirman,

1t --2 -!J-,*ii.WqFSy(I*;

2/7055, no. 1433) dari jalur Abu Bakar bin Abu srcibah dan Amr An-Naqid dari
Sufuan dari Az-Z)hn dari Urwah dari Aisyah q,.
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"(Janganpulahampirimasiid)sedangkamudalamkeadaan

junub, terkecuali sekadar berlalu saja, hingga kamu mandi' " (Qs'

An-Nisaa' [4]:43)

Allah menielaskan bahwa cara bersuci dari junub adalah

mandi, bukan wudhu. Rasulullah menyunahkan wudhu

sebagaimana yang diturunkan Allah. Beliau membasuh wajah dan

kedua tangannya hingga siku-siku, mengusap kepalanya' dan

membasuh kedua kakinya hingga dua mata kaki'

Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari

Zaid bin Aslam, dari Atha' bin Yasar, dari hnu Abbas, dari Nabi

#, bahwa beliau berwudhu dengan membasuh sahr kali-satu

kali.126

MalikmengabarkankepadakamidariAmrbinYahya,dari

ayahnya, ia berkata kepada AMullah bin Zaid (yaitu kakek Amr bin

Yahya)127, "Apakah kamu bisa memperlihatkan kepadaku cara

Rasulullah s berwudhu?" Abdullah meniawab, "Ya." Ia lalu minta

diambilkan air wudhu, dan ia menuangkannya pada kedua

tangannya, membasuh kedua tangannya dua kali' lalu berkumur

dan istinsyag (memasukkan air ke hidung lalu menyemburkannya)

tiga kali, lalu membasuh wajahnya tiga kali, lalu membasuh kedua

tangannyahinggasiku-sikuduakali-duakali,lalumengusap
kepalanyadengankeduatangannyakearahbelakangdandepan,

126 till. Al Bukhari (pembahasan, Wudhu, bab, Wudhu Satu Kali Satu Kali'

L/371,no.157)dariialurMuhammadbinYusufdariSufuandariZaidbinAslam
dari Atha' bin Yasar dari hnu Abbas '$'

r27 givadalah Amr bin Yahya bin lmarah Al Anshari Al Mazini. Sedangkan

AMullahdimaksudadalahAbdullahbinzaidbinfuhimbinKa'bbinAmrbinAuf
Al Anshari.
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dimulai dari bagian depan kepalanya hingga tengkuk, lalu kembali
ke tempat semula, lalu membasuh kedua kakinya.,, 128

Secara tekstual, firman Alrah, 'Mar<a basuhrah mukamu,,
menunjukkan batas minimal yang disebut membasuh, dan itu
adalah sekali- Tetapi, ayat tersebut juga mengandung makna
membasuh lebih dari sekali.

Rasulullah S lalu menetapkan wudhu dengan basuhan satu
kali, dan hal itu sejalan dengan makna tekstual Al eur.an. Ifu
adalah batas minimal yang disebut membasuh. Namun, firman
Allah tersebut juga mengandung kemungkinan membasuh lebih
dari sekali, lalu Rasulullah pun menetapkannya dua kali dan tiga
kali.

Ketika Rasulullah # menetapkannya satu kali, kami
menjadikan hal ini sebagai dalilbahwa seandainya wudhu tidak sah
dengan basuhan sekali, maka beriau pasti tidak wudhu dengan safu
kali basuhan lalu shalat. Basuhan yang melebihi satu kali hanyalah
sebuah pilihan, bukan kewajiban dalam wudhu yang seandainya
seseorang membasuh kurang dari ifu maka wudhunya tidak sah.

Ini sama seperti perkara-perkara fardhu yang saya jeraskan
sebelumnya, yang seandainya hadits yang membahasnya itu
ditinggalkan, maka kita cukup berpegang pada Kitab. Ketika hadits

128 yup, dalam Al Muunththa '(pembahasan: Bersuci, bab: perbuatan dalam
wudhu, l/\8, no- 1) dari jarur yahya dari Marik dari Amr bin yahya Ar Mazini
dari a5nhnya dari Abdullah bin Zaid bin Ashim; Al BuL{rari (pembahasan: wudhu,
bab' Mengusap Seluruh Kepala, l/847, no. 15g) dari lalur Abdullah bin yusuf dari
Malik dari Amr bin Yahya AI Mazini; dan Musrim (pembahasan: Bersuci, bab:
wudhunya Nabi r$, 7/zro, no. 235) dari jalur Muhammad bin shabbah dari
Khalid bin Abdullah dari Amr bin yahya dengan redaksi yang sempa, dan dari jarur
Ma'n dari Malik dan setemsnln.
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mengenai itu dibahas, maka terlihat bahwa hadits tersebut

mengikuti atau sejalan dengan Al Qur'an-

Barangkali para ulama meriwayatkan hadits ini karena

Rasulullah $$ paling sering wudhu dengan tiga kali basuhan, lalu

mereka memaknai bahwa wudhu dengan tiga kali basuhan adalah

sebuah pilihan, bukan kewajiban yang bila basuhan kurang dari

tiga kali maka wudhu tidak sah. Namun ada sebuah keterangan

dari Rasulullah $,

, JA,i ,(* Jr.),:l*,"*3'r>;V
,i . .'. t/e. ). o.t t- 9 ' '-d ;ib 141 a*il d,lJ>.r-

"Barangsiapa wudhu seperti ini -yaifu membasuh tiga

kali- kemudian shalat dua rakaat tanpa bercakap-cakap dengan

dirinya (khusry), maka dosadosanya diampuni-" L29

Ketika ada keterangan demikian, mereka memaknainya

sebagai tindakan mencari keutamaan dalam wudhu dengan cara

129 HR. Al Bukhari (pembahasan: Wudhu, bab: Wudhu Tiga Kali Tiga Kali,

l/3L1,312, no. 159) dari jalur Abdul Aziz bin Abdullah Al Uwaisi dari hrahim bin

Sa'd dari Ibnu Syihab, bahwa Atha' bin Yazid mengabarinya bahwa Humran

mantan sahaya Utsman mengabarinya bahwa ia melihat Utsman bin Affan

meminta diambilkan wadah air; dan Muslim (pembahasan: Bersuci, bab,

Keutamaan Wudhu dan Shalat Sesudahnya, 7/208, no. 227\ dari jalur Qutaibah

bin said, utsman bin Muhammad bin Abu syaibah, dan Ishaq bin Ibmhim Al

Hanzhali dari Jarir dari Hisyam bin Urwah dari agrahnya dari Humran mantan

sahap Utsman dengan redaksi yang serupa- Hadits ini juga diriwayatkan dari

beberapa jalur riwayat lain.

Hadits yang disebutkan fuy-Syafi'i ini diketahui berasal dari Utsman bin

Affan, Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i, Ahmad, Al Bukhari dan Muslim,

serta para penghimpun Hadits lainnya.
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melebihkan basuhan dari satu kali, dan tambahan ini hukumnya
sunah.

Dalam berwudhu, Rasulullah S membasuh tangan hingga
siku-siku, dan membasuh kaki hingga mata kaki. Ayat tersebut
mengandung kemungkinan makna bahwa keduanya ikut dibasuh,
atau basuhan hanya sampai pada keduanya, atau keduanya tidak
ikut dibasuh. Barangkali para ulama meriwayatkan hadits itu untuk
menjelaskan masalah ini juga, dan kemungkinan yang paling
mendekati kebenaran adalah siku-siku dan mata kaki ikut dibasuh.

Ini merupakan penjelasan Sunnah yang sejalan dengan
penjelasan AI Qur'an. Penjelasan dalam masalah ini sama seperti
penjelasan dalam masalah sebelumnya. para ulama cukup
berpegang pada ketetapan menurut Al eur'an. sedangkan bagi
selain mereka, keduanya tampak berbeda.

Dalam masalah mandi junub, Rasulullah S menetapkan
unfuk mencuci kemaluan, Ialu wudhu seperti wudhu untuk shalat,
lalu mandi. Demikianlah yang kami sukai.

Saya tidak menemukan seorang ulama pun yang saya catat
pendapatnya, berbeda pendapat tentang cara seseorang mandi
dan cara ia menyempumakan mandi junub, bagaimanapun
caranya, telah sah. Itu karena yang diwajibkan adalah mandi, dan
beliau tidak menetapkan tata caranya seperti ketetapan pada
wudhu.

Rasulullah # i,rga menetapkan hal-hal yang diwajibkan
wudhu karenanya, serta junub macam apa yang diwajibkan wudhu
karenanya, karena sebagian hal tersebut tidak diredaksikan di
dalam Kitab.
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C- Kewajiban yang Dinashkan namun Menurut Sunnah
Maksudnya Khusus

fuySyafi'i berkata: Allah S berfirman,

,ri'M V.,{'u-$ii? W Oi'#-rgt;sii
'ov drytiK4i$5( i$irj* ei*$i W

'Orang-orang yang beiman di jalan Allah, dan

orang-orang yang kafir berperang di jalan thaghut, maka
perangilah kawan-kawan syetan ifu, karena sesungguhnya tipu
daya sekn itu lemah. "(Qs. An-Nisaa' [4]: 76)

'lr; 11.9;'0;;.]16 b):Sgl '{; t4 W )Cl
6;ia;k si 4ip,t, <-;i.i G ar$fi 1{j ti

w.

'Bagi laki-laki ada hak bagian dai harta peninggalan ibu
bapak dan kerababtya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari
harta peninggalan ibu bapak dan kerabahya, baik sedikit maupun

banyak menunit bagian yang telah ditetapkan "(Qs. An-Nisaa' [4]:
7l
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-Allah mensyaiatkan bagimu tentang (pembagian pusaka

untuk) anak-anakmu. Yaifu bagian seorang anak lelaki sama

dengan bagian dua orang anak perempuan; dan iika anak ifu

semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua

pertiga dari harta yang ditinggakan; jika anak perempuan itu

seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan unfuk dua

orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta
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yang ditinggalkan, jika yang meninggal ifu mempunyai anak; jika
orung yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwaisi oleh

ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang
meninggal ifu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya

mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut) squdah
dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya.

(Tentang) orang fuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui
siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaattya
bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah
Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami)

seperdua dai harta yang ditinggalkan oleh isti-istimu, jika mereka

tidak mempLnyai anak. Jika istri-istimu itu mempunyai il*,
maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya

sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah

diba5nr utangnya. "(Qs. An-Nisaa' [4]: l1-l2l
Pada ayat tersebut disebutkan, *Para isti memperoleh

seperempat...." Semua ayat tentang warisan menyebutkan

demikian..

Namun, Sunnah menunjukkan bahwa yang Allah
maksudkan adalah ayat ini berlaku khusus, tidak mencakup semua

ahli waris yang disebutkan-Nya, seperti saudara laki-laki dan
perempuan, m* dan sanak kerabat, orang tua dan suami atau

istri, serta pihak-pihak yu.,g disebut Allah memiliki bagian dalam

Kitab-Nya.

Ketetapan khusus ifu adalah kesamaan agama antara yang

mewarisi dengan yang diwarisi, tidak boleh berbeda. Keduanya

harus sama-sama muslim, atau memiliki perjanjian damai dengan
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umat Islam (kafir dzimml, atau sama-sama musyrik, yang

keduanya saling mewarisi karena kesyirikan.

Sufuan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhi, dari Ali

bin Husain, dari Amr bin Utsman13o, dari Usamah bin Zaid,

bahwa Rasulullah $ bersabda,

"Orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan orang

kafir tidak mewarisi dai orang muslim.'L3L

Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab,

dari Salim, dari ayahnya, bahwa Rasulullah S bersaMa,

!:-rr';,6Jt\) r;gJ-+Jr jz

o/\

L6
$

J!..;
olA

dr Y! i\il.\-/a

;L '^" lrb U
/O I

O/

,
Lt;tL -i

_*-
/O/

130 p6 adalah Amr bin Utsman bin Affan. Biografinya ditulis oleh Ibnu Sa'd

dalam Ath-Thabaqat (5/ll1-132). Ia berkata, "la periwayat yang biqah dan

memiliki banyak hadits." Dalam riwayat Malik dalam Al Muwaththa' terhrlis Urnar

bin Utsman, berasal dari riwayat Yahya 2/591. Sedangkan Umar bin Utsman ini

biografinya ditulis oleh hnu Sa'd juga (5/772) dengan komentar, "la memiliki

rumah di rumah, tetapi koleksi haditsnya sangat sedikit."
131 HR. Malik dalam Al Muwaththa '(pembahasan: Faraidh, bab: Warisan

Kerabat Beda Agama,2/579, no. 10) dari jalur Yahya dari Malik dari lbnu Syihab

dari Ali bin Husain bin AIi dari Umar bin Utsman bin Affan dari Usamah bin Zaid;

Al Bukhari (pernbahasan: Faraidh, bab' Orang Muslim Tidak Mewarisi Orang Kalir

dan Sebaliknya, 72/57, no. 67641dari jalur Abu Ashim dari Ibnu Juraij dari Ibnu

Syihab dan seterusnya; dan Muslim (pembahasan: Faraidh, hadits pertama dalam

bab ini, 3/1233, no. 1614) dari jalur Yahp bin Yahya, Abu Bakar bin Abu

Syaibah, dan Ishaq bin lbrahim dari lbnu Uyainah dari Ibnu Syihab dan seterusnya.
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"Barangsiapa menjual budak dan budak itu memiliki harta,

maka harta ifu milik orang yang menjual, kecuali orang yang

membeli ifu mensyaratkannya.'tr3z

Telah dijelaskan di dalam Sunnah Rasulullah {$ bahwa

seorang budak tidak memiliki harta, dan apa yang dimiliki seorang

budak sebenamya milik fuannya. Kata 'hartanya' itu hanya

penyandaran kepadanya karena harta itu di tangannya, bukan

karena dia memilikinya. Bagaimana mungkin ia memiliki sesuatu

sedangkan ia tidak memiliki dirinya, sebaliknya, dia yang dimiliki,

dilual, dihibahkan, dan diwariskan. Allah mengalihkan kepemilikan

orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup,

sehingga mereka memiliki apa yang tadinya dimiliki oleh orang

yang meninggal ifu. Seandainya seorang budak itu berstafus ayah

atau selainnya bagi orang yang ditetapkan mendapat bagian

warisan, maka jika budak itu diberi bagian warisan, berarti yang

memilikinya adalah fuannya, meskipun fuannya ifu bukan

bapaknya mayt dan bukan ahli waris yang disebutkan mendapat

bagian warisan.

Jadi, seandainya kita memberikan warisan kepada seorang

budak karena statusnya yang sebagai ayah, maka sesungguhnya

kita telah memberikannya kepada si fuan yang tidak memperoleh

bagian warisan. Berarti, kita telah meuuariskan kepada orang yang

132 gp. Al Bukhari (pembahasan: Minuman dan Musaqah, bab: Air yang

Disediakan di Jalan Umum, 5/60) dari jalur AMullah bin Yusuf dari l-aits dari hnu

Syihab dari Salim bin AMullah dari ayahnp dari Nabi S; dan Muslim

(pembahasan: Jual-Beli, bab: Orang yang Menjual Kebun Kurma dalam Keadaan

Berbuah, 3/17731, dari lalur Yahya bin Yahya dan Muhammad bin Rumh dari

[-aits, dan dari jalur Qutaibah bin Said dari hnu Syihab dari Salim bin Abdullah bin

Umar dari Rasulullah $.
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tidak dijadikan Allah sebagai ahli waris, dan kita tidak memberikan

warisan kepada hambasahaya (karena sifat-sifat yang saya jelaskan

tadi), dan tidak pula seseorang yang tidak melengkapi kriteria

merdeka, Islam, dan bebas dari kasus pembunuhan.

Itu karena Malik meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id, dari
Amr bin S5nr'aib, bahwa Rasulullah S bersabda,

$

I

"Orang yang membunuh tidak memperoleh apd-apa."l33

Jadi, kami tidak memberikan warisan unfuk orang yang

membunuh. Hukuman paling ringan bagi orang yang membunuh

secara sengaja adalah dihalangi menerima warisan. Selain ifu, ia
mendapatkan murka Allah.

Apa yang saya jelaskan tadi, bahwa seorang muslim tidak

diwarisi kecuali oleh seorang muslim yang merdeka dan tidak

membunuh secara sengaja, merupakan hal yang tidak

diperselisihkan di antara ulama yang saya catat riwayatnya di

negeri ini dan juga di negeri lain.

Kesepakatan mereka pada penjelasan tadi merupakan

argumen yang mengharuskan mereka unfuk tidak berbeda

133 93. Malik dalam Al Muwaththa'(2/8761dari jalur Malik dan seterusnya;

At-Tirmidzi (pembahasan: Faraidh, bab: Riwayat tentang Pembatalan Warisan Bagi
Orang yang Membun:h, 4/425) dari jalur Qutaibah dari latis dari Ishaq bin
AMullah dari Az-Zuhri dari Humaid bin Abdurrahman dari Abu Hurairah ti$, dari
Nabi $ dengan redaksi yang serupa; dan lbnu Majah (pembahasan: Diynt, bab:

Pembunuh Tidak Mewarisi, 2/883-884) dari jalur Abu Kumib dan Abdullah bin
Said AI Kindi dari Abu Khalid Al Ahmar dari Yahya bin Said dari Amr bin Syr'aib
dan seterusnya.

'd,1
,y.6,
I

O/

L)

292



Al Umtn

pendapat menyangkut Sunnah Rasulullah S, yaitu bahwa apabila

Sunnah Rasulullah S berada dalam konteks seperti ini,

menyangkut hal yang diwajibkan Allah secara tertulis, maka
'' 

Sunnah menunjukkan bahwa kewajiban tersebut hanya berlaku

pada sebagian orang yang memenuhi syarat-syarat kewajibannya,

dan tidak pada sebagian yang lain.

Sunnah Rasulullah # yung menyangkut kewajiban yang

telah disebutkan di dalam Al Qur'an, kedudukannya sama dengan

Sunnah Rasulullah d& yung menyangkut ka,rrajiban yang nashnya

tidak disebutkan di dalam Al Qur'an.

Hal paling utama Sang tidak boleh diragukan dan harus

diketahui oleh seorang ulama adalah bahwa hukum-hukum Allah

tidak berbeda dari hukum-hukum Rasul-Nya, dan keduanya

berjalan pada fondasi yang sarna.

Allah & berfirman,

14$ FArJbu{\#(a5iq:6"
"e4 ev c;<ojG.-<rKis iy;t 4u,

"Hai orang-orang yang beriman, kamu saling

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan

jalan pemiagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara

kamu. "(Qs. An-Nisaa' [4]: 29)

'€1i^i 'J-1k\;.libgtGyiJG6\.q1
g

w lfr
.t6././

I
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"Keadaan mereka yang demikian ifu, adalah disebabkan

mereka berkata (berpendapat), jual-beli itu sama

dengan riba, padahal Allah & telah menghalalkan jual-beli dan

mengharamkan riba. " (Qs. Al Baqarah 12] 2751

Rasulullah S melarang beberapa jenis jual-beli meskipun

dilakukan suka sama-suka di antara dua orang pelaku akad.

Contoh: (1) jual beli emas dengan emas tanpa ada kesepadanan

dari segi ukuran dan mutu. (2) jual beli emas dengan emas, salah

safu pihak menyerahkan secara tunai sedangkan pihak lain

menyerahkan secara kredit. (3) jual beli sejenis yang mengandung

resiko dan perkara yang tidak diketahui oleh penjual dan pembeli.

Rasulullah d* jr.rgu mengeluarkan beberapa ketetapan lain

yang menyangkut jual beli, diantaranya: seorang budak bisa

dijualbelikan. Bila seorang penjual menipu dengan cara

menyembunyikan aib barang dagangan dari pembeli, maka

pembeli berhak mengembalikannya dan mendapatkan biaya yang

telah dikeluarkannya, dan itu menjadi tanggungan penjual. Selain

ifu, orang yang menjual seorang budak, padahalbudak ifu memiliki

harta, maka hartanya itu milik si penjual, kecuali si pembeli

mensyaratkannya. Selain ifu, orang yang menjual pohon kurma

yang telah berbuah, maka buahnya itu milik penjual, kecuali

pembeli mensyaratkannya. Kita semua wajib mengikuti Sunnah ini,

karena Allah mewajibkan kita untuk mengikuti perintah beliau.

D. Kewajiban-Kewajiban Umum

AsySyafi'i berkata: Allah berfirman,
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@ \3 ;,1 (K_ <*35i S; a( ;;tAi iy-

"Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan

atas orang-orang yang beriman. " (Qs. An-Nisaa' I4l
103)

;$7i$r;rii^$i't UlS
"Dan dirikanlah shalat, funaikanlah zakat. "(Qs. Al Baqarah

l2l: 43\

Allah @ berfirman kepada Nabi-Nya,

;**vd-j;";^#'i'* -t
-f-

'Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat

itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka- "(Qs. At-Taubah

[9]: 103)

"Mengerjakan haji merupakan kewajiban manusia terhadap

Allah, yaitu haql orang Wng sanggup mengadakan perjalanan ke
Baitullah. "(Qs. Aali'lmraan [3]: 97)

Allah t& di dalam Kitab-Nya mewajibkan shalat, zakat, dan

haji, serta menjelaskan tata cara pelaksanaannya melalui lisan

Nabi-Nya. Jadi, Rasulullah $ menjelaskan bahwa jumlah shalat

{tb

qgiJFWiv 6#,U'$::r .#s
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fardhu adalah lima waktu, dan jumlah rakaat pada shalat Zhuhur,

Ashar, serta Isya adalah empat-empat, jumlah rakaat shalat

Maghrib adalah tiga, dan jumlah rakaat shalat Subuh adalah dua.

Setelah itu Rasulullah S menetapkan bacaan pada setiap

shalat, dan bacaan dikeraskan pada wakfu shalat Maghrib, Isya,

serta Subuh, namun bacaan dipelankan pada waktu shalat Zhuhur
dan Ashar. Rasulullah #b juga menetapkan kewajiban membaca

takbir setiap memasuki shalat, dan membaca salam saat keluar

shalat. Selain itu, di dalam shalat kita harus membaca takbir, surah

Al Faatihah, kemudian ruku, lalu sujud dua kali setelah nrku, serta

ketentuan-ketentuan lain.

Rasulullah,ps juga menetapkan kebolehan qashar

(meringkas) pada shalat safar jika shalat tersebut terdiri dari empat

rakaat, dan menyamakan rakaat shalat Maghrib dan Subuh seperti

saat mukim. Orang yang shalat juga wajib menghadap Kiblat, baik

pada wakfu musafir maupun mukim, kecuali kondisi takut.

Rasulullah # j.rga menetapkan bahwa shalat sunah sama

seperti shalat fardhu. Ia tidak sah kecuali dalam keadaan suci dan

membaca bacaan tertentu, serta setiap perkara yang menjadi

syarat sahnya shalat fardhu, seperti sujud, ruku, menghadap Kiblat

saat mukim, di darat, dan saat bepergian. Beliau juga menetapkan

bahwa orang yang berkendara boleh shalat sunah dengan

menghadap ke arah mana saja sesuai arah kendaraannya.

Ibnu Abi Fudaik mengabarkan kepada kami dari hnu Abi
Dzi'b, dari Utsman bin Abdullah bin Suraqah, dari Jabir bin
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Abdullah, bahwa Rasulullah S dalam perang bani Anmar shalat di

atas kendaraannya dengan menghadap ke arah Maroko. 134

Muslim 135 mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari

Abu Zubair, dari Jabir, dari Nabi S, beliau bersabda hal yang

senada dengan yang tadi. Saya tidak tahu apakah ia menyebut

bani Anmar atau tidak. Atau ia berkata, "Beliau shalat dalam

pe4alanan."135

Berkaitan dengan shalat Id dan shalat Istisqa', Rasulullah

$ menetapkan jumlah nrku dan sujud seperti shalat-shalat yang

lain. Berkaitan dengan shalat gerhana, Nabi S menambahkan

satu ruku pada setiap rakaat. Jadi, pada setiap rakaat shalat

gerhana ada dua kali ruku.

Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari

Amrah, dari Aisyah, dari Nabi 9.137

ru Tal<hnj hadits telah disebutkan sebelumnya.
135 14*1i- dimaksud adalah Muslim bin Khalid bin Farwah Abu lftalid Az-

Zanji Al Makki Al Faqih. Darinya Asy-Syafi'i belajar Fiqih sebelum bertemu dengan

Malik.
Be 744i,ii tnadits telah disebutkan sebelumnya.
137 Hadits Aisyah:

HR. Malik dalam Al Muwaththa ' (pembahasan: Shalat Gerhana, bab:

Amalan dalam Shalat Gerhana, l/787 , no. 3) dari jalur Malik dari Yahya bin Said

dari Amrah binti Abdunahman dan seterusnya dalam hadits yang panjang, dan

(1/186, no. 1) dari jalur Malik dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari

Aisyah 6; Al Bukhari (pembahasan, Shalat Gerhana, bab: Memohon

Perlindungan dari Siksa Kubur dalam Shalat Gerhana, 2/538; dan pembahasan,

Shalat Gerhana, bab, Sedekah saat Terjadi Gerhana, 2/5291; Muslim

(pembahasan: Shalat Gerhana, bab: Doa terkait Siksa Kubur dalam Shalat

Gerhana, 2/627, no. 8); dan pembahasan: Gerhana dan Shalatnya, bab: Shalat

Gerhana, 2/678, no, 1).

Hadits Ibnu Abbas'
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Malik juga mengabarkan kepada kami dari Hisyam, dari

ayahnya, dari Aisyah, dari Nabi $ dengan redaksi yang sama.138

Diriwayatkan pula hadits serupa Malik dari Zaid bin Aslam,

dari Atha' bin Yasar, dari hnu Abbas, dari Nabi S. Di dalam

hadits-hadits ini dituturkan dari Aisyah dan Ibnu Abbas mengenai

shalat Nabi dengan lafazh yang berbeda. Namun hadits keduanya

memiliki kesamaan bahwa Nabi S ruku dua kali pada setiap

rakaat shalat gerhana. 139

Allah @ berfirman,

@ \3 3 1 (4 <4"3;i'J; e( ; tAi iy
"Sesungguhnya shalat adalah kewajiban yang ditentukan

atas orang-orang yang beriman. " (Qs. An-Nisaa' [4]t

103)

Rasulullah $ lalu menjelaskan dari Allah waktu-waktu

tersebut, dan beliau shalat tepat pada waktunya. Pada saat perang

Ahzab, beliau terkepung sehingga beliau tidak bisa shalat pada

wakhrnya. Oleh karena itu, beliau menundanya karena ada alasan,

sampai akhimya beliau shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya

pada safu waktu.

HR. Malik dalam Al Muwaththa' (pembahasan: Shalat Gerhana, bab'
Amalan dalam Shalat Gerhana, 7/786,187) dari jalur Malik dari Zaid bin Aslam
dari Atha' bin Yasar dari Abdullah bin Abbas r&.

r38 76i4.
13e lbjd.
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Muhammad bin Isma'il bin Abu Fudaik mengabarkan

kepada kami dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Al Maqburi, dari

Abdurrahman bin Abu Sa'id, dari ayahnya, ia berkata,

-r,^, ;:tt'[7;:>tAt * g,at t;ry
^lt 

j"i oufu r1:f '"c;;ilr d'AA qpl
////

Al Urnm

Grj
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?ui'i W e,A;"ik ;{ wt;'GG
/ / 4 z o // - t / / 4 z o

U,t< t^\)i ." ilt;$i'"; tif.^ tl:y"a Al'/ \ \'

',p',.rl)')'Jti $-i U.^< til\)biqt ?Ci'"C

{"6s35*6:;} P"-Ht ty'. G Ji";:1r

"Kami terhalang unfuk shalat pada perang Khandaq hingga

sesudah Maghrib menjelang malam, sampai akhimya kami

mendapatkan perlindungan dari Allah, yaitu yang dijelaskan dalam

firman Allah, 'Dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari
peperangan. Dan adalah Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa'.

(Qs. Al Ahzaab [33]: 25) Rasulullah S lalu memanggil Bilal dan

men5mruhnya unfuk membaca iqamat unfuk shalat Zhuhur, lalu

beliau mengerjakan shalat Zhuhur secara sempuma, sebagaimana
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beliau mengerjakannya pada waktunya. Bilal lalu membaca iqamat

untuk shalat Ashar, dan beliau pun mengerjakan shalat Ashar

demikian. Bilal kemudian membaca iqamat untuk shalat Maghrib,

dan beliau pun mengerjakan shalat Maghrib demikian. Bilal lalu

membaca iqamat unhrk shalat Isya, dan beliau pun mengerjakan

shalat Isya demikian juga."14o

Abu Sa'id berkata, "Hal itu terjadi sebelum diturunkannya

cara shalat khauf dalam firman Allah, 'Maka shalatlah sambil

berjalan atau berkendaraan'. "(Qs. Al Baqarah12\ 239)

Dalam riwayat tersebut Abu Sa'id menjelaskan bahwa hal

itu terjadi sebelum Allah menurunkan kepada Nabi ayat yang

menjelaskan shalat pada kondisi takut. Ayat tersebut adalah,

/ ?)t7( I i,/)
cD tst,att r,)l CtJ- ,;fi ,6.ii cis;b ti)j

(ai Xi i3*,,{< l,;W'r"fi W. 3 i+ Sy;itAi

140 HR. An-Nasa'i (pembahasan: Adzan, bab' Adzan bagi Orang yang

Tertinggal Shalat, 2/17, no.66U dari jalur Amr bin Ali dari Yahya bin Said dari

Ibnu Abi Dzi'b dari Said bin Abu Said dari Abdunahman bin Abu Said dari

ayahnya dengan redaksi yang serupa; Ibnu Hibban (pembahasan: Shalat, bab:

Shalat dalam Keadaan Takut (4/241) dari jalur Muhammad bin Basysyar dari

Yahya bin Said dan setemsnya dengan redaksi yang serupa; Ibnu Khuzaimah

(pembahasan: Shalat, bab' Dzikir saat Ketinggalan Shalat dan Sunnah dalam

Qadhanya, 2/99\ dan jalur Bundar dari Yahyra dan seterusnya dengan redalsi

yang serupa; dan Al Humaidi (3/251dari Yahya, dan (3/49,67,68]'dari Yazid

dan Yahya, keduanya dari Ibnu Abi Dzi'b dengan sanad ini dengan redaksi yang

serupa.

Untuk mengetahui lebih banyak tentang takhriinya, silakan baca kitab Risalah

hwa'id Al Imam An-Nasa'i (1/138-140).
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W"#:,$ii#G6tr-&r1f@ #
u" \3Ka5 \K" $S W ffi',!)11 in
rnrWija_i.t31t;;t n)- i.zze,-b))

"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah

mengapa kamu menqashar shalat(mu), iika kamu takut diserang

orang-orang kafir. Saungguhnya orang-orang kafir ifu adalah

musuh yang nyata bagimu. Dan apabila kamu berada di tengah-

tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat

bersama-sama mereka, maka hendaHah dari mereka

berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian

apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah

menyempumakan serakaat), maka hendaklah mereka pindah dari

belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaHah datang

golongan yang kedua yang belum shalat, lalu shalatlah mereka

denganmu. "(Qs. An-Nisaa' [4]: 101-102)

Malik mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Ruman,

dari Shalih bin Khawwat, dari orang yang shalat khauf bersama

Rasulullah 6$ pada perang Dzatu Riqa'141, ia berkata, "Safu

kelompok berbaris (shalat)bersama beliau, dan kelompok yang lain

berdiri menghadap musuh. Beliau lalu mengimami shalat

141 14u1u riqa'adalahjamak dari l<ata ruq'ah yang berarti sobekan kain yang

digunakan untuk membalut luka. Perang ini dinamai demikian karena sebagian

sahabat yang ikut berperang mengalami pecah-pecah pada kaki mereka, bahkan

kuku-kuku mereka terlepas, lalu mereka membalutnya dengan sobekan kain. Lih.

Fath Al Ban(7/325).
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kelompok yang bersama beliau satu rakaat. lalu beliau tetap
berdiri, sedangkan kelompok tersebut menyempurnakan shalat

sendiri. Lalu mereka bubar dan berbaris menghadap musuh. L-alu

kelompok yang lain tersebut datang, dan beliau pun mengimami
mereka pada rakaat yang tersisa dari shalat beliau. lalu beliau

tetap duduk, dan mereka rnelanjutkan sendiri, lalu beliau

memimpin salam 
^n "1tu."L42

Aku diberitahu oleh orang yang mendengar Abdullah bin
Umar bin Hafsh, ia meriwayatkan dari saudaranya yang bemama
Ubaidullah bin Umar, dari Qasim bin Muhammad, dari Shalih bin
Khawwat, dari ayahnya Khawwat bin Jubair, dari Nabi S, tentang

hadits yang serupa dengan hadits Yazid bin Ruman. 143

Riwayafriwayat ini menunjukkan hal-hal yang telah saya
jelaskan sebelumnya dalam kitab ini, bahwa apabila Rasulullah S
menetapkan safu Sunnah, lalu Allah menetapkan untuk me-nasakh

Sunnah tersebut, atau memberikan kelonggaran di dalamnya,
maka Rasulullah S menetapkan safu Sunnah yang menjadi

argumen bagi manusia, sehingga mereka dalam hal ini hanya

beralih dari Sunnah yang safu kepada Sunnah sesudahnya.

Misalnya saja, Allah me-nasakh penundaan shalat dari

waktunya dalam kondisi takut menjadi shalat pada waktunya,

142 gg. Malik dalam Al Muwaththa '(pembahasan: Shalat dalam Keadaan

Takut, bab' Shalat dalam Keadaan Takut, 1/183, no. 1) dari Malik dari Yazid bin
Ruman dan seterusnya; Al Bukhari (pembahasan: Peperangan, bab: Perang

Dzatur-Riqa',7/486, no. 47291 dari jalur Qutaibah bin Said dari Malik dan
seterusnya; dan Muslim (pembahasan: Shalatnya para Musafir dan Shalat Qashar,
bab: Shalat dalam Keadaan Takut, 1/585, no. 842) dari jalur Yahya bin Yahya
dari Malik dan seterusnln.

t43 lbid.
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sebagaimana yang diwahyukan Allah dan ditetapkan oleh Rasul-

Nya. Rasulullah S pun menghapus Sunnah beliau berkaitan

dengan penundaan shalat pada kondisi takut, sesuai ketentuan dari

Allah dalam Kitab-Nya dan sesuai Sunnah beliau. Rasulullah'S

pun shalat dalam kondisi takut tepat pada waktunya, sebagaimana

yang telah saya jelaskan.

Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu

Umar, ia diperlihatkan tata cara shalat dalam kondisi takut yang

bersumber dari Nabi, lalu ia berkata, "Apabila kondisi takuturya

lebih dari ifu, maka mereka shalat dengan jalan kaki dan

berkendara, dengan menghadap Kiblat atau tanpa menghadap

Kiblat."14

Seseorang mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Dzi'b,

dan Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, dari Nabi ,6$, hadits yang

semakna dengan yang tadi. Salim tidak meragukan hadits ini dari

Nabi S, dan stahrsnya mar{u'(terangkat sanadnya) kepada Nabi

g. t4s

14 HR. Malik dalam N Muwaththa '(pembahasan: Shalat dalam Keadaan

Takut, bab: shalat dalam Keadaan Takut, l/7841dari ialur Malik dari Nafi' dari

hnu Umar; dan Al Bukhari (pembahasan: Tafsir, bab: Tafsir surat Al Baqarah ayat

239), dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik; dan Muslim (pembahasan: Shalatnyra

Musafir, bab, Shalat dalam Keadaan Takut, 7/5741dari jalur Abu Bakar bin Abu

S!,aibah dari Yahya bin Adam dari Sufipn dari Musa bin Uqbah dari Nafi' dari hnu

Umar dengan redaksi !,ang serupa-
las 5ordull meriwayatkan hadits Malik di atas, Asy-Syafi'i dalam Al Umm

(l/1971berkata, "Muhamnnd bin Ismailatau AMullah bin Nali' mengabari kami,

dari hnu Abi Dzi'b dari Az-zuhri dari Salim dari ayahnya dari Nabi s." sanad

inilah yang ada di sini. Dari sini kita dapat mengetahui periwayat yrang tidak

disebutkan namanya dalam sanad ini, 5raifu salah safu dari dua periwayat; antara

Muhammad bin Ismail bin Abu Fudaik atau Abdullah bin Nafi' fuh-sha'igh. hnu

Fudaik adalah periwayat yang tsiqah. sedangkan AMullah bin Nafi' satu tingkatan
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Jadi, Sunnah Rasululluh # menunjukkan hal yang telah

saya jelaskan, bahwa menghadap Kiblat dalam shalat fardhu

hukumnya wajib untuk selamanya, kecuali dalam kondisi yang

tidak memungkinkan shalat dengan menghadap Kiblat, yaitu ketika

sedang bertempur, dan hal-hal lain yang semakna, yang tidak

memungkinkan shalat dengan menghadap Kiblat.

Dalam hal ini, Sunnah menetapkan bahwa shalat pada

waktunya tidak boleh ditinggalkan dengan cara yang sesuai

kesanggupan orang yang shalat.

E- Zakat

Asy-Syafi'i berkata: Allah ffi berfirman,

;$3i$r;r';i^i)iirUlS
"Dan dirikanlah shalat,

Baqarah l2l:43)
tunaikanlah zakat." (Qs. Al

dengan Asy-Syafi'i, salah seorang periwayat htab Al Muwaththa'dari Malik. Para

ahli Hadits berkomentar tentangnya dari segi hafalan. Al Bukhari berkata, "Ada
masalah pada hafalannya. Sedangkan riwayatnya terhadap kitab ,4/ Muwaththa'
itu termasuk riwayat yang saya harapkan." Ahmad berkata, "Abdullah bin Nafi'
adalah orang yang paling mengetahui pendapat nalar Malik dan haditsnya. Ia
menghafal seluruh hadits Malik, tetapi kemudian ia mengalami keraguan di akhir
hajatnya." Al Khalili berkata, "Para ulama tidak puas dengan hafalannSra, tetapi ia
adalah seorang periwayat yarg tsiqah. Ia mendapat pujian dari Asy-Syaf i, dan
Asy-Syafi'i meriwayatkan dua atau tiga hadits darinya." Bagaimanapun, sanad
hadits iru bagus.
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"t4)\<-h:i(r"{tAi'u:-:i!6"Dan omng-orang yang mendirikan shalat, menunaikan

zakat "(Qs. An-Nisaa' [4]' 152)

'i -i6 e{ ;" ;r r$i @ <4tat'lsJ
Jf UI @o;r;Ftir@/ )/ t,/z

'Jlr,'-?J

'Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (tnifu)

orang-orang yang lalai dari shalah5m, orang,orang yang berbuat

ria dan enggan (menolong dengan) barang berguna." (Qs. Al
Maa'uun 1L071:4-71

Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan

sifat enggan menolong adalah enggan membayar zal<at fardhu.

Allah S berfirman,

Xt#;,1-1, U 6-i; ";^#'fi; ;$ b i
@r+UKGp'*es*

"Ambillah zakat dai sebagian harA mereka, dengan zakat

ifu karnu membersihkan dan menytcikan mereka, dan berdoalah

untuk mereka. Sesungguhnjn doa kamu itu (menjadi)
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ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi

Maha Mengetahui. "(Qs. At-Taubah [9]: 103)

Perintah zakat pada ayat tersebut berlaku umum untuk

semua harta, tetapi juga mengandung pengertian bahwa kewajiban

zakat hanya ada pada sebagian harta, bukan pada sebagian yang

lain. Jadi, Sunnah menunjukkan bahwa zakat hanya wajib untuk

sebagian jenis harta, tidak unhrk sebagian lain.

Dikarenakan harta itu bermacam-macam jenisnya,

diantaranya binatang temak, maka Rasulullah menetapkan zakat

hanya pada unta dan kambing. Menurut riwayat yang sampai

kepada kami, beliau menyuruh mengambil zakat dari sapi secara

khusus, tanpa menyebut binatang temak lainnya. Kemudian beliau

mengambil zakat darinya dengan jumlah yang berbeda-beda,

sebagaimana ditetapkan oleh Allah melalui lisan Nabi-Nya. Orang-

orang memiliki binatang ternak seperti kuda, keledai, bagal, dan

lainlain. Tetapi ketika Rasulullah tidak mengambil zakat apa pun

darinya, dan menetapkan bahwa tidak ada kewajiban zakat pada

kuda,146 maka kami menjadikannya sebagai dalil bahwa zakat

berlaku untuk binatang yang diambil zakatnya oleh beliau, atau

diperintah beliau untuk diambil zakatnya saja, tidak berlaku pada

binatang yang lain.

Manusia memiliki ladang dan tanaman, namun Rasulullah

hanya mengambil zakat dari tanaman kurma dan anggur dengan

146 Asy-Syafi'i dalam AJ Umm berkata, "Malik dan hnu Uyainah mengabari
kami, keduanl2ra dari Abdullah bin Dinar, dari Sulaiman bin Yasar, dari Arak bin
Malik, dari Rasulullah $, bahwa Rasulullah $ bersabda, "seorang muslim tidak
wajib membayar zakat atas budak dan kudanya. "Hadits ini juga diriwayatkan oleh
Ahmad dan para penghimpun Kitab Enam. Tal,hrij hadits ini akan disampaikan di

tempatnya nanli, Ins5m'allah.
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cara taksiran. Tidak ada perbedaan riwayat bahwa beliau

mengambil zakat dari keduanya. Beliau mengambil dari keduanya

sepersepuluh apabila disiram dengan air hujan atau dengan mata

air, dan seperdua puluh (570)apabila disiram dengan geriba.

Sebagian ulama mewajibkan zakat pada buah zaitun

berdasarkan qiyas terhadap kurma dan anggur.

Tetapi, selain buah kurma, anggur, dan zaifun, orang-omng

juga memiliki jenis buah lainnya, seperti kelapa, pala, dan tin.

Dikarenakan Rasulullah tidak mengambil zakat darinya, dan tidak
pula menyuruh unfuk mengambilnya, maka kami menjadikan hal

ini sebagai dalil bahwa kewajiban zakat yang ditetapkan Allah

berlaku pada sebagian tanaman, tidak pada sebagian yang lain.

Orang-orang menanam hinthah (gandum kasar), sya'ir
(gandum halus), jagung, dan beberapa jenis makanan lain.

Kami meriwayatkan dari Nabi bahwa beliau mengambil

zakat dari hinthah, sya'ir, dan jagung. Ulama sebelum kami

mengambil zakat dat'. dukhn,147 sult, 148 'alas, 149 6un beras. Juga

r47 r\L,kl;n adalah biji-bijian png bentuknya seperti butir gula dan biasanya

tumbuh di Sudan, yang bila diperas akan mengeluarkan air seperti gula. Bila sudah

matang, ia dikeluarkan dari bulirnya yang besar dan berhrmpuk-tumpuk. Ada tiga
jenis dukhn, yaitu putih kekuning-kuningan seukuran adas (kualitas terbaik),

panjang kecil mirip beras (kualitas sedang), dan bulat serta terpisah-pisah bijinp
(kualitas paling rendah).

1€ Dalam Lisan Al.4ra6 disebutkan bahwa ia sejenis gandum yang tidak
berkulit, yang biasanya tumbuh di Gur dan Hijaz. Bubumya digunakan unfuk
mendinginkan fubuh saat musim panas.

Daud dalam At-Tadzkirch menjelaskan, "la sejenis gandum yang hrmbuh di
Irak dan Yaman. Cara mengonsuminya adalah dikeluarkan dari bijinya. Bisa dibuat

sebagai roti."
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setiap yang ditanam oleh manusia dan dijadikannya sebagai

makanan pokok, roti, 'ashidah, bubur, dan lauk, seperti himmash

dan qathani 150, karena ia bisa dibuat roti, bubur, dan lauk,

mengikuti para ulama pendahulu, dan sesuai qiyas terhadap

riwayat dari Rasulullah S, bahwa beliau mengambil zakat darinya.

Selain itu, tanaman-tanaman ini memiliki nilai yang sama dengan

tanaman yang diambil zakatrya oleh Nabi $, karena manusia

menanamnya unhrk dijadikan makanan pokok.

Manusia juga memiliki makanan lain, narnun Rasulullah S
fidak mengambil zakat darinya, tidak pula ulama sepeninggal

beliau yang kami kenal, karena makanan tersebut tidak memiliki

nilai yang sama dengan tanaman yang diambil zakakrya oleh Nabi

#. Hal itu sama seperti tsufa,151 asbiyusy,l5z kusbarah, dan bili

'ut1r6t.153 Jenis-jenis tanaman ini dibebaskan dari zakat. Jadi, hal

itu menunjukkan bahwa zakat berlaku pada sebagian tanaman,

tidak pada sebagian yang lain.

149 pu6* Lisan Al Amb &jehskan bahwa 'alas adalah sejenis gandum

kualitas baik, tumbuh dalam kelopak yang berisi dua biii, yang biasanya dibuat

sebagai roti dan bubur, serta menjadi makanan pokok penduduk Shana'a.
150 Qathani adalah sejenis biji-bijian yang disimpan seperti himmash, 'adas,

baqili, dan dukhn.
151 Semacam sawi.
152 pu6rn At-Tadzl<inh disebutkan, "la memiliki tiga jenis, yaitu putih

(kualitas terbaik dan paling banyak tumbuh), merah (paling banyak tumbuh di

Mesir), dan hitam. Semuanya tumbuh dalam kelopak bulat, wama bunganya

seperti wama bilin1n, batangnya tidak lebih dari tiga hasta, daun dan dahannya

kecil, dan biasanyra tumbuh saat musim panas."
1s3 5qsni5 tumbuhan yang h.rmbuh di fuab.
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Rasulullah @ mewajibkan zakat pada perak,lil dan setelah

itu umat Islam mewajibkan zakat pada emas. Bisa jadi karena ada

khabar yang belum sampai kepada kami. Bisa jadi pula karena

menumt qiyas emas dan perak merupakan alat fukar manusia

yang biasa disimpan dan berlakukan untuk kansaksi di berbagai

negara sebelum dan sesudah Islam.

Manusia juga memiliki barang tambang selain emas, seperti
perunggu, besi, dan timah. Namun, karena Rasulullah # dan

orang-orang sepeninggal beliau tidak mengambil zakat darinya,

maka kami juga tidak mengambil zakatnya. Ia tidak boleh

diqiyaskan dengan emas dan perak yang menjadi alat fukar umurn

di berbagai negara, karena kedua jenis barang tambang ini tidak

memiliki arti yang sama. Jadi, tidak ada kewajiban zakat padanya.

Emas dan perak bisa digunakan untuk membeli barang tambang

selainnya hingga batas waktu tertenfu dan dengan ukuran tertenfu.

Batu delima dan zabarjud lebih mahal harganya daripada

emas dan perak. Namun, karena Rasulullah ;S tidak mengambil

zakatnya dan juga tidak memerintahkannya, dan kaum muslim

sepeninggal beliau juga tidak mengambil zakatnya, maka ia pun

tidak diambil zakatnya. Kita tahu bahwa keduanya merupakan

harta yang bersifat pribadi dan tidak bisa digunakan unhrk

lil Ibnu Abdil Barr berkata, "Tidak ada riwayat valid pun dari Nabi S
tentang zakat emas melalui periwayatan perorangan yang adil dan tsiqah. Akan

tetapi, Hasan bin Imarah meriwayatkan dari Abu Ishaq dari Ashim dan Harts dari

Ali-lalu ia menyebutkan hadits tersebut. Demikian pula, hadits tersebut

diriwayatkan oleh Abu Hanifah. Kalaupun riwayat ini shahih, namun ia tidak bisa

dijadikan hujjah karena Hasan bin Imamh statusnya matruk." I-jih. Al Istidzkar
(e/s4l,.
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menghargai sesuafu yang dikonsumsi manusia, karena ia bukan

termasuk alat tukar.

Mayoritas ulama meriwayatkan dari Rasulullah S mengenai

zakat binatang temak dan mata uang, bahwa beliau mengambilnya

safu kali dalam setahun.

Allah & berfirman,

b ./ /n.. )!z ?)_,.2
-e2L*L i-i'2Jlb3l")

"Dan funaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan

dikeluarkan zakabya). "(Qs. Al An'aam [6]' 141)155

Oleh karena itu, Rasulullah S menetapkan bahwa zakat

tanaman diambil pada waktu ia dipanen. Tidak ada waktu selain

wakfu ini untuk mengeluarkan zakatnya.

Rasulullah S menetapkan zakat nkaz (harta karun) sebesar

dua puluh persen, lalu beliau menunjukkan bahwa pengeluaran

zakatnya adalah saat ia ditemukan, bukan di luar waktu tersebut.

Sufuan mengabarkan kepada kami dari Az-Z,ahri, dari Ibnu

Musayyib dan Abu Salamah, dari Abu Hurairah;S,, bahwa

Rasulullah $ bersabda,

.o*At )g')t GJ

155 626 -i pada naskah asli terh.rlis dengan kasmh pada hal dan ini

merupakan bacaan lbnu Katsir. Asy-Syafi'i memang membaca Al Qur'an dengan

mengikuti qira'ah lbnu Katsir, atau meriwayatkan qira'ah-nya. Sedangkan qira'ah

5nng masyhur adalah dengan fathah pada ha', dan itu merupakan qira'ah Ibnu

Amir, Ashim dan Abu Amru. Sedangkan imam selebihnya membacanya dengan

kasnh.
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"Di dalam rikaz (harta karun) terdapat (kewajiban zakat)

seperlima.'\56

Seandainya tidak ada pefunjuk Sunnah, maka Al Qur'an
secara tekstual menunjukkan bahwa semua harta itu sama, dan

zakat berlaku unfuk semua harta, bukan pada sebagian saja.

F. Haji

Asy-Syafi'i berkata: Allah @ mewajibkan haji bagi orang

yang mampu mengadakan perjalanan (sabil).

Diriwayatkan dari Nabi S, bahwa yang dimaksud dengan

sabil adalah bekal dan kendaraan. Rasulullah ,S memberitahu

tentang waktu-waktu haji, tata cara talbiyah di dalamnya, pakaian

dan wewangian yang harus dihindari orang yang berihram, serta

berbagai amalan haji lainnya seperti fuafah, Muzdalimah, jumrah,

dan thawaf.

Kedudukan Sunnah Rasulullah # terhadap Al Qur'an
adalah merinci makna yang diturunkan Allah secara garis besar,

serta menerangkan amal-amal yang diwajibkan Allah; apa yang

diharamkan dan diwajibkan-Nya, apa yang harus dimasuki dan

keluar darinya, waktu-waktunya, serta amalan-amalan lain yang

156 HR. Malik dalam Al Muwaththa '(pembahasan: Zakat, bab: Zakat Rikaz,

1/249, no. 9), dari jalur Malik dari hnu Syihab dari Said bin Musayyib dan Abu
Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah rg; Al Bukhari (pembahasan: Zakat,

bab: Zakat Rikaz Seperlima, 3/426, no. 1499\ dari jalur Abdullah bin Yusuf dari
Malik dari Ibnu Syihab dari Said bin Musayyib dan Abu Salamah bin Abdurrahman.

Dalam kitab An-Nihayah dijelaskan bahwa kata rikaz menurut ularna Hijaz
berarti harta pendaman masyarakat jahiliyah- Sedangkan menurut ulama Irak
berarti barang tambang. Kedua pendapat tersebut dimungkinkan benar dari segi

cakupan bahasa.
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tidak diredaksikan oleh Al Qur'an. Seandainya seseorang tidak

mengakui hal ini, maka ia terbantah dengan argumen bahwa

apabila Sunnah Rasulullah S menempati kedudukan terhadap

kewajiban Allah dalam Kitab-Nya seperti ini sebanyak sahr kali

atau lebih, maka Sunnah Rasulullah S menempati kedudukan ini

selama{amanya.

Penjelasan tersebut dapat dijadikan argumen bahwa tidak

ada safu Sunnah pun yang berselisih dengan Al Qur'an, dan

Sunnah beliau akan tetap berlaku meskipun tidak ada penjelasan

yang terkait di dalam Kitab, sesuai yang saya jelaskan di sini dan di

tempat lain tentang kewajiban taat kepada Rasul-Nya.

Setiap orang wajib tahu bahwa Allah & tiaat memberikan

hak ini kepada seorang manusia pun selain Rasul-Nya. Ia juga

wajib meletakkan perkataan dan perbuatan seseorang sesuai Al

Qur'an dan Sunnah Rasul-Nya. Ia juga wajib mengetahui bahwa

apabila sebuah perkataan yang dituhrrkan seorang ulama
bertentangan dengan Sunnah yang ditetapkan Rasulullah S, maka

ia tidak boleh menyalahi Sunnah Rasulullah ,@, serta harus beralih

dari perkataan ulama tersebut kepada Sunnah Nabi @. Ia tidak

punya kelonggaran unfuk tidak berbuat demikian.

Bagaimana tidak demikian, sedangkan berbagai argumen

tentang masalah-masalah seperti ini telah dijelaskan dalam Kitab
bahwa manusia wajib menaati Nabi ff$, dan telah dijelaskan pula

kedudukan beliau terhadap wahp, agama, dan para pengikut

agama-Nya.
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G. Iddah

Asy-Syafi'i berkata: Allah & berfirman,

/ ,7, ..1

Wu,
'55 

LSJ i;4;',&'i;d u-li',
b

V:,6
<-ri
d.rt-;ll

t*
J'f',

7j';;s':#i1.<r';;5-5i,-gV
"Wanita-wanita yang dithalak hendaklah menahan diri

(menunggu) tiga kali quru."(Qs. Al Baqarah l2l228l'

3tttr <,frry i:ijt gL-#o c*{tA 4 -lct I(g

'b;:i- 6'dA )61ii l;iY .<tq

"Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan

meninggalkan isbi-isti (hendaHah para isbi itu) menangguhkan

dinn5n fteriddah) empat bulan sepuluh hari." (Qs. Al Baqarah [2]:

234],

*Dan perempuan-perempuan yang Adak haid lagi

(menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-

ngu (tentang masa iddah-nya) maka iddah mereka adalah tiga

bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.

Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka ifu

\j

Giezna

b,2+
1s/e )/ zziil iu-:

ern )ln
i)+{F
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ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. " (Qs. Ath-

Thalaaq [65]' 4)

Sebagian ulama mengatakan bahwa Allah @ mewajibkan

wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk ber-iddah selama

empat bulan sepuluh hari, dan menyebutkan batas iddah wanita
yang hamil adalah sampai ia melahirkan. Lalu, apabila seorang

wanita mengandung sekaligus ditinggal meninggal oleh suaminya,

maka ia melakukan dua iddah secara bersamaan, sebagaimana

saya temukan bahwa setiap dua perkara fardhu yang ditetapkan

padanya boleh dikerjakan olehnya secara bersamaan.

Saat Subal'u6157 binti Harits melahirkan beberapa hari
sesudah suaminya wafat, Rasulullah # bersabda kepadanya,

"Kamu tetah halal, maka menikahlah. " Hadits ini menunjukkan

bahwa iddah kematian dan iddah cerai (yang ditetapkan dengan

masa suci dan hitungan bulan) dimaksudkan untuk wanita yang

tidak hamil. Apabila ada kehamilan, maka iddah yang lain

gugur.158

H. Wanita-Wanita yang Haram Dinikahi

Asy-Syafi'i berkata: Allah @ berfirman,

157 5r6u1'u1-, dimaksud adalah Subai'ah binti Harits Al Aslamiyyah, istrinya

Sa'd bin Khaulah. Said inilah yang wafat meninggalkannya.
1s8 HR. Malik dalam Al Muwaththa ' (pembahasan: Thalak, bab: Iddah Istri

yang Ditinggal Mati Suaminya dalam Keadaan Hamil, 2/590, no. 85) dari jalur

Malik dari Hisyam bin URwah dari ayahnya dari Miswar bin Makhramah dari
Rasulullah g$; dan Al Bukhari (pembahasan: Thalak, bab: Surat Ath-Thalaq ayat 4,

9/379,380, no. 5320) dari jalur Yahya bin Qaz'ah dari Malik dari Hisyam bin

Urwah dari ayahnya dari Miswar bin Makhramah dari Nabi S.
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"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-

anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan,

saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara

ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-

saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-

saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu;

saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isfuimu (merfua); anak-

anak istimu yang dalam pemeliharaanmu dari isbi yang telah

kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isbimu ifu
(dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu

mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isbi-istri anak

kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan)

dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada

masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha

Penyayang. Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang

bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah ffi telah

menetapkan hukum ifu) sebagai ketetapan-lVya atas kamu. Dan

dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isti-isbi
dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-

isbi yang telah kamu nikmati (campui) di antara mereka,

berikanlah kepada mereka mahamya (dengan sempuma), sebagai

suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap

sesuafu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah

menenfukan mahar ifu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi

Maha Bijaksana. "(Qs. An-Nisaa' l4l:23-241

Ayat tersebut mengandung dua makna'

Pertama, wanita-wanita yang disebut Allah sebagai mahram

adalah wanita yang haram dinikahi.
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Kedua, wanita-wanita yang tidak disebutkan itu halal

dinikahi, karena Allah memang tidak menyebutkannya, dan karena

Allah & berfirman, *Dan dihalalkan bagi kamu selain yang

demikian. "lnilah makna tekstual dari ayat tersebut.

Telah gamblang di dalam ayat tersebut bahwa

pengharaman memadu dua perempuan bersaudara berbeia

dengan pengharaman menikahi ibu. Jadi, siapa yang disebutkan

Allah halal, maka halal dinikahi, siapa yang disebutkan Allah

haram, maka haram dinikahi, dan siapa yang dilarang Allah

memadunya, maka haram memadunya.

Larangan Allah untuk memadu dua perempuan yang

bersaudara, menjadi dalil bahwa yang dilarang Allah adalah

memadu keduanya; dan masing-masing wanita yang bersaudara

pada prinsipnya halal dinikahi, selama terpisah waktunya.

Sedangkan wanita-wanita lain yang disebutkan dalam ayat

tersebut, seperti ibu, anak perempuan, dan bibi, pada prinsipnya

haram dinikahi.

Makna firman Allah &, "Dan dihalalkan bagi kamu selain

Wng demikian, "adalah selain orang yang pada prinsipnya haram

dinikahi, dan selain wanita-wanita yang memiliki status sama

lantaran persusunan, selama dengan cara yang halal.

Wanita-wanita yang mubah, tidak halal dinikahi lebih dari

empat. Seandainya seseorang menikahi lima orang wanita, maka

pemikahan tersebut terhapus. Tidak seorang wanita pun dari

mereka yang menjadi halal kecuali dengan nikah yang sah.

Kebolehan menikah dengan istri yang kelima hanya menumt satu

sisi, sama seperti menikah dengan satu peremPUil, sesuai firman

Allah, "Dan dihalall<an bagt kamu selain yang demihan."
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Kebolehan ini dibatasi dengan cara yang membuat nikah menjadi

halal, dan sesuai syarat yang menghalalkannya, tidak secara

mutlak.

Jadi, pemikahan seorang laki-laki dengan seorang

perempuan tidak membuatnya haram menikahi bibinya -baik dari
jalur ayah maupun ibu- dalam kondisi apa pun, sebagaimana

Allah mengharamkan menikahi ibu dari istrinya, dalam kondisi apa
pun. Jadi, ibu dari jalur ayah dan ibu termasuk golongan wanita
yang halal dinikahi sesuai cara yang halal.

Seorang lakilaki boleh menikahi seorang wanita, termasuk

bibinya, apabila telah mencerai salah safu dari keempat istrinya.

I- Makanan-Makanan yemg Diharamkan

Asy-Syafi'i berkata: Allah S berfirman kepada Nabi-Nya,

Jytttx. tG & qa 6y-eJu c4< S

ib. ) A39 )-b'A i Lj-:3 6 5 "^* 3K J
"-*fi(hlsee';

"Katakanlah, 'Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang
diwahyukan kepadaku, sesuafu yang diharamkan bagi orang yang
hendak memakannya, kecuali kalau makanan ifu bangkai, atau

darah yang mengalir atau daging babi, karena

semua ifu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain

Allah '. "(Qr. Al An'aam [6]: 145)
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Ayat tersebut mengandung dua makna. Yang pertama

adalah tidak ada makanan yang haram selain yang dikecualikan

Allah. Inilah makna yang seandainya kalimat tersebut disampaikan

kepada seseorang, maka yang segera terdetik dalam pikirannya

adalah tidak ada yang haram selain yang disebutkan Allah haram.

Demikianlah yang dikatakannya, dan itu merupakan makna

tekstual, paling umum dan paling kuat. Seandainya ayat tersebut

mengandung makna lain, maka makna inilah yang harus dipegang

oleh ulama. Hanya saja, Sunnah Nabi $ menunjukkan makna

yang berbeda yang juga terkandung dalam ayat tersebut. Jadi,

inilah makna yang dikehendaki Allah &.

Al Qur'an dan Sunnah Rasul-Nya tidak bisa dimaksudkan

berlaku khusus kecuali ada indikasi di dalam keduanya atau di

dalam satunya. Sebuah ayat tidak bisa dipahami berlaku khusus

kecuali ayat ifu mengandung penjelasan bahwa yang dimaksud

adalah khusus. Jadi, sebuah ayat tidak bisa dipahami dengan

sesuatu yang tidak terkandung di dalamnya.

Allah & berfirman, "Katakanlah, 'Tiadalah aku peroleh

dalam unhyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu tnng
dihanmkan bagi orang yang hendak memakannya. " Ayat ini

mengandung kemungkinan bahwa ia berbicara tentang sesuafu

yang ditanyakan kepada Rasulullah $, bukan sesuatu yang lain.

Juga mengandung kemungkinan bahwa ia berbicara tentang

daging binatang yang biasa kalian makan. Inilah maknanya yang

paling kuat sesuai pefunjuk Sunnah tentangnya, bukan yang lain-
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Sufuan mengabarkan kepada kami dari hnu Syihab, dari
Abu Idris Al Khaulani, dari Abu Tsa'labah, ia berkata, "Nabi @
melarang setiap binatang buas yang bertaring."159

Malik mengabarkan kepada kami dari Isma'il bin Abu
Hakim, dari 66i6u6160 bin Sufuan Al Hadhrami, dari Abu
Hurairah, dari Nabi $, beliau bersabda,

?t? LQt u 7u q')',F ;ri
"Haram memakan setiap binatang buas yang bertaring.'L6l

1s9 HR. Malik dalam Al Muwaththa ' (pembahasan: Hev.ran Buruan, bab:

Keharaman Memakan Setiap Hewan yang Bertariog, 2/496, no. 13) dari jalur

Yahya dari Malik dari hnu Syihab dari Abu Idris Al Khaulani dari Abu Tsa'labah AI
I{husyani dan setenrsnya; Al Bukhari (pembahasan, Hewan Sembelihan dan
Hannn Buruan, bab: Hewan yang Bertaring,9/573, no. 5530) dari jalur Abdullah
bin Yusuf Fath Al Bari Malik; dan Muslim (pembahasan: Hewan Buruan dan
Hewan Sembelihan, bab: Keharaman Memakan Setiap Haran yang Bertaring dan
Burung yang Berkuku Tajam, 3/1533) dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah,

Ishaq bin lbrahim, dan hnu Abi Umar dari Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri dari
Abu Idris dari Abu Tsa'labah dari Nabi $.

150 pi6u* Abidah dengan fathah pada 'ain.lbnu Hajar dalam At-Tahdzib
(1/289\ berkata, 'hnu Syahin dalam Ats-Tsiqat menyebutkan sanad dari Ahmad
bin Shalih, ia berkata: Ismail bin Abu Hakim dari Abidah bin Sufun. Ini termasuk
sanad paling \ralid dari para periwayat Madinah."

161 96. Malik dalam Al Muwaththa ' (pembahasan: Hewan Buruan, bab:

Keharaman Memakan Hewan Buas yang Bertaring, 2/496, no. 14) dari jalur

Malik dari Ismail bin Abu Hakam dari Ubaidah bin Sufpn Al Hadhrami dari Abu
Hurairah dari Nabi #; dan Muslim (pembahasan: Hewan Buruan dan Hewan
Sembelihan, bab' Keharaman Memakan Setiap Hewan yang Bertaring dan Burung
yang Berkuku Tajam, 3/L534, no. 1933) dari jalur Zuhair bin Harb dari
Abdurrahman dari Malik dari Ismail bin Hakim dari ubaidah bin Sufuan dari Abu
Hurairah.
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J. Hal-Hal yang Harus Dihindari Wanita yang Iddah
Kematian Suami

Asy-Syafi'i berkata: Allah berfirman,

7 +1 .t a jtSt

W u, p.*- LSj'b;:ij "fu ';g;;-,r-li ;
t--9 KT

b

# rtg-t^tr ,Jt'115
'&<rb i#

@'tr'bf36fi(t'r.sre\6e'J:t
"Orang-orang Wng meninggal dunia diantaramu dengan

meninggalkan istri-istri (hendaklah para isti itu) menanggahkan

dirinya her-iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila

telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali)

membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang

patut Allah mengetahui apa yang kamu perbuat "(Qs. Al Baqarah

l2l,234)

Allah S menjelaskan bahwa wanita yang ditinggal mati

suaminya wajib ber-iddah, dan bahwa apabila mereka telah

menyelesalkan iddah, maka mereka boleh berbuat terhadap diri

mereka menurut yang patut. Namun Allah tidak menjelaskan apa

pun yang harus dihindarinya selama iddah.

Jadi, secara tekstual ayat tersebut menunjukkan bahwa

wanita yang iddah harus menahan diri dari pemikahan, selain

harus tetap berada di dalam rumah, sesuai firman-Nya. Namun

ayat ini mengandung arti bahwa wanita tersebut harus menahan

diri untuk menikah. Selain itu, ia harus menahan diri dari hal-hal
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lain yang mubah baginya setelah iddah, yaifu mengenakan

wewangian dan perhiasan.

Oleh karena Rasulullah S menetapkan bahwa wanita yang

iddah karena kematian harus menghindari wewangian dan

selainnya, maka ia hams menghindarinya sesuai ketetapan

Sunnah, serta menahan diri dari menikah dan tetap tinggal di

rumah suaminya sesuai ketetapan Kitab dan Strnnah.

Fungsi Sunnah dalam konteks ini sama seperti fungsi

Sunnah dalam konteks lain, yaitu menjelaskan cara menahannya,

sebagaimana Sunnah menjelaskan tentang shalat, zakat, dan haji.

Bisa jadi Rasulullah S menetapkan sesuafu yang nash hukumnya

tidak ditetapkan oleh Allah.

322



AlUmm

BAB VI
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AI.ASAN-AI-ASAN DAI.AM HADITS

Seseorang bertanya: Kami menemukan beberapa
penjelasan Rasulullah {S yung ada padanannya dengan penjelasan

Al Qur'an dari segi nash; penjelasan lain beliau yang terdapat

padanannya secara garis besar dengan penjelasan Al Qur'an;
penjelasan lain beliau yang lebih luas daripada penjelasan Al

Qur'an; penjelasan lain beliau yang tidak ada padanannya dalam

Al Qur'an; penjelasan lain yang sejalan dan yang berbeda dengan

sesamanya dalam arti sebagai nasikh dan mansukh; penjelasan lain

yang berbeda namun tidak ada indikasi nasikh dan mansukh di
dalamnya; penjelasan lain yang berisi larangan Rasulullah S,
kemudian Anda pahami sebagai haram; penjelasan lain Rasulullah

# yang berisi larangan,162 kemudian Anda pahami bahwa

larangan dan perintah beliau mengindikasikan pilihan atau anjuran,

bukan pengharaman. Setelah itu, kami mendapati Anda

162 y.r,n dimaksud Asy-Syafi'i dari penuturan pemyataan pihak penglaitik
sangat jelas, yaitu bahwa pihak pengkritik mengatakan, "Kami menemukan hadits-
hadits yang berisi larangan dari Nabi S, tetapi Anda memahami secara berbeda.
Ada kalanya Anda memahami larangan dalam sebuah hadits menghasilkan
keharaman, dan ada kalanya Anda memahami larangan dalam sebagian hadits
yang lain menghasilkan pilihan, bukan keharaman."

324



Al llmm

berpegang pada sebagian penielasan yang berbeda, tidak pada

sebagian yang lain. Kami juga mendapati Anda melakukan qiyas

terhadap sebagian hadits, narnun temyata qiyas Anda ifu tidak

sinkron dengannya, dan Anda pun meninggalkan sebagian hadits

yang lain tanpa melakukan qiyas terhadapnya. Apakah argumen

Anda dalam melakukan qiyas dan meninggalkannya? Setelah itu

kalian berbeda pendapat, sehingga di antara kalian ada yang

meninggalkan sebagian haditsnya dan mengambil hadits yang

sederajat dengan hadits yang ditinggalkannya, bahkan lebih lemah

sanadnya?
'Saya menjawab: Setiap Sunnah yang ditetapkan

Rasulullah $$ berkaitan dengan Al Qur'an, ada kalanya sama

persis dengan Al Qur'an dari segi nash, nalnun ada kalanya

sebagai penjelasan dari Allah, dan biasanya penjelasan ifu lebih

luas penafsirannya daripada yang dijelaskan.

Terhadap Sunnah Rasulullah ,$$ tentang sesuatu yang tidak

diredaksikan di dalam Al Qur'an, kami juga mengikutinya lantaran

Allah mevuajibkan umat-Nya untuk menaati perintah beliau secara

umum.

Adapun nasikh dan mansukh dari hadits beliau, satna

seperti Allah me-nasakh suahr hukum di dalam Kitab-Nya dengan

hukum lain dalam Kitab-Nya secara ulnum di Kitab-Nya. Seperti

itulah Sunnah Rasulullah S di-nasakh dengan Sunnah beliau yang

lain. Apa yang saya jelaskan dalam kitabku ini telah saya

sampaikan sebelumnya.

Mengenai hadits-hadits yang berbeda tanpa ada indikasi

tentang mana yang nasikh dan mana yang manslzkh, maka pada
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dasamya seluruhnya sejalan dan benar, tidak ada perselisihan di

dalamnya.

Rasulullah $ adalah orang Arab, baik dari segi domisili

maupun bahasa. Terkadang beliau berbicara sesuatu secara

umum, dan maksudnya memang umum, dan terkadang beliau

berbicara sesuatu secara umum, namun maksudnya khusus,

sebagaimana yang saya jelaskan kepada Anda tentang Al Qur'an
dan Sunnah Rasul-Nya.

Terkadang beliau ditanya tentang sesuatu, lalu beliau

menjawab sebatas pertanyaan tersebut. Namun, orang yang

meriwayatkannya menyampaikan berita tersebut secara tidak
lengkap dan ringkas, sehingga ia hanya menghasilkan sebagian

makna, tidak sebagian yang lain. Terkadang seorang perawi
meriwayatkan hadits dari beliau hanya berisi jawaban dari Nabi S,
tanpa memahami pertanyaan yang memberinya pefunjuk tentang

esensi jawaban. Padahal dengan mengetahui latar belakang
jawaban, ia akan mengetahui esensi jawaban.

Terkadang Rasulullah S menetapkan safu Sunnah tentang

satu hal, dan Sunnah lain yang berbeda dengannya. Tetapi,
banyak orang tidak mencermati perbedaan dua kondisi yang

melatarinya.

Terkadang beliau juga menetapkan satu Sunnah yang

secara nash sejalan dengan Al Qur'an, lalu seorang perawi

menghapalnya, dan pada saat yang lain beliau menetapkan

Sunnah lain yang dari segi makna berbeda dengan makna Al
Qur'an karena memang ada perbedaan kondisi. [-alu perawi lain

menghapal Sunnah tersebut. Ketika masing-masing
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mengemukakan hapalannya, sebagian pendengar akan

menganggapnya sebagai perbedaan, padahal bukan.

Terkadang beliau juga menetapkan safu Sunnah secara

garis besar dengan sebuah lafazh yang bersifat umum untuk

mengharamkan atau menghalalkan sesuafu. Namun beliau juga

menetapkan dengan lafazh lain satu Sunnah yang berlawanan

dengan ketentuan garis besar tersebut. Hal itu merupakan dalil

bahwa beliau bermaksud membatasi sifat umuln dari Sunnah yang

pertama. Setiap bentuk ini memiliki padanannya dalam hukum-

hukum Allah yang bersifat global.

Terkadang Rasulullah S menetapkan satu Sunnah lalu

beliau menasakbnya dengan Sunnah yang lain. Beliau tidak lupa

menjelaskannya setiap kali menasakh suafu Sunnah dengan

Sunnahnya yang lain. Tetapi, bisa jadi seorang perawi ifu

melupakan sebagian informasi tentang nasikh dan mansukh,

sehingga seorang perawi menghapalnya, sementara perawi lain

lupa tentangnya. Namun, informasi ini tidak mungkin dilupakan

oleh seluruh perawi sehingga ia tidak ditemukan saat dicari.

Semua persoalan tersebut telah dijalankan sesuai ketetapan

Rasulullah S, dan telah dipilah-pilah sebagaimana beliau telah

memilah-milah. Menaati beliau dalam memilah-milah persoalan

sesuai Sunnah beliau merupakan suatu kewajiban. Tidak bisa

diterima bahwa beliau tidak memilah antara safu perkara dengan

perkara lain. Perkataan bahwa Nabi S tidak memilah antara safu

perkara dengan perkara lain, padahal sebenamya Rasulullah $
memilah diantaranya, akan lebih baik karena ketidak-tahuan

tentang ucapan beliau, atau lebih buruk dari ifu, karena keraguan.
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Memilah-memilah perkara ihr tidak lain didasari oleh ketaatan

kepada Allah dengan cara mengikuti Rasul-Nya.

Kalau terjadi pertentangan di dalam hadits, maka salah jika

dikarenakan ia tidak diriwayatkan secara sempuma, sehingga

Sunnah tersebut dianggap bertentangan. Akibat penjelasan

tersebut, sebagian aspeknya luput dari pengamatan kita. Namun,
kita bisa mengetahuinya dalam hadits lain.

Kami tidak menemukan apa pun dari Rasulullah $ yang

bertentangan. Kalau kami menelitinya, maka kami menemukan
safu faktor yang membuat Sunnah tersebut tidak bertentangan,

atau ia tercakup ke dalam faktor-faktor yang telah saya jelaskan

tadi.

Atau, terkadang kami menemukan indikasi tentang riwayat
yang shahih dan yang tidak shahih menurut keabsahan riwayat,
sehingga kedua hadits yang dianggap bertentangan itu memang
tidak sepadan. Dengan demikian, kami condong kepada yang
paling shahih di antara kedua hadits tersebut.

Atau, bisa jadi hadits yang paling shahih itu ditunjukkan ke-
shahilrannya oleh Al Qur'an atau Sunnah Nabi-Nya, atau riwayat-
riwayat semakna yang telah saya jelaskan sebelum ini, sehingga
kami condong kepada yang lebih kuat dan paling layak untuk
ditetapkan ke- shahilrannya dengan dalil-dalil.

Kami juga tidak menemukan dua hadits beliau yang
bertentangan kecuali keduanya memiliki implikasi masing-masing,
atau salah satunya terbukti ke-shahilrannya oleh salah sahr dari
sarana-sarana pembuktian yang saya jelaskan, yang sesuai dengan
Kitab, Sunnah, dan dalil-dalil lain.
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Apa yang dilarang Rasulullah S, berarti diharamkan,

sampai ada indikasi dari beliau bahwa yang beliau maksud

bukanlah pengharaman.

Mengenai qiyas terhadap Sunnah-Sunnah Rasulullah, pada

awalnya ia terdiri dari dua aspek, lalu aspek yang pertama

mencabangkan banyak aspek. Apa ifu?

Allah di dalam Kitab-Nya dan melalui lisan Nabi Nya telah

memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk tunduk dan patuh

kepada kehendak-Nya. Tidak ada satu pun yang boleh membantah

hukum-Nya terkait perintah-Nya kepada mereka agar patuh

kepada-Nya. Rasulullah $ telah menunjukkan kepada mereka arti

kepafuhan mereka kepada Allah, atau mereka menemukan arti

tersebut dalam khabar dari beliau, yang belum pemah diturunkan

sebelumnya wahyu yang menjelaskan arti serupa tentang

kepatuhan manusia kepada Allah. Ulama wajib membingkai

kepatuhan itu dengan Sunnah. Inilah yang terbagi menjadi banyak

cabang.

Aspek kedua adalah, Allah menghalalkan sesuatu untuk

mereka secara garis besar, lalu Allah mengharamkan sesuatu

tertenfu darinya, maka mereka menghalalkan sesuafu secara

umum dan mengharamkan sesuatu tertenfu (secara khusus) atau

membatasi. Mereka pun tidak membuat qiyas terhadap bagian

minoritas yang haram ifu, karena sebagian besamya adalah halal,

sementara qiyas terhadap mayoritas itu lebih baik daripada qi5ras

terhadap minoritas. Begitu juga jika Allah mengharamkan sesuatu

secara garis besar dan menghalalkan sebagiannya. Begifu juga jika

Allah mewajibkan sesuatu, lalu Rasulullah S$ mengkhususkan
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keringanan pada sebagiannya. Kami menerapkan qiyas karena

sesuai dengan dalil Kitab, Sunnah, dan atsar.

Kami berharap tidak berselisih dengan sebuah hadits yang
valid dari Rasulullah dj&. Tidak seorang pun yang berhak berbuat

demikian. Tetapi, ada kalanya seseorang tidak mengetahui Sunnah
sehingga ia mengeluarkan pendapat yang bertentangan

dengannya, bukan karena ia sengaja berselisih dengannya. Ada
kalanya pula seseorang lupa dan keliru dalam menak\,vili.

Seseorang bertanya kepadaku: Beri aku contoh unfuk
setiap kategori yang Anda jelaskan. Sebaiknya Anda merangkum
penjelasan mengenai pertanyaanku tanpa panjang lebar, sehingga

saya tidak melupakannya. Mulailah dari nasikh dan mansukh dan
Sunnah-Sunnah Nabi S, sebutkan yang didukung dengan

penjelasan Al Qur'an, meskipun Anda harus mengulangi
penjelasan Anda!

Saya katakan: Yang pertama kali diwajibkan Allah kepada
Rasul-Nya dalam masalah Kiblat adalah menghadap ke Baitul
Maqdis saat shalat. Jadi, Baitul Maqdis merupakan Kiblat yang

tidak seorang pun boleh shalat kecuali dengan menghadapnya,
pada waktu Rasululluh # menghadap ke arahnya. Ketika Allah

me-nasakh Kiblat Baitul Maqdis dan menghadapkan Rasul-Nya

serta umat Islam ke Ka'bah, maka Ka'bah menjadi Kiblat yang

tidak seorang pun boleh menghadap ke selainnya dalam shalat

fardhu kecuali dalam kondisi takut. Ia tidak boleh menghadap ke

Baiful Maqdis lagi selamalamanya.

Semua adalah benar pada masanya. Baiful Maqdis
merupakan Kiblat yang benar sejak Nabi S menghadapnya
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sampai beliau dipalingkan darinya. Setelah itu, Baitul Haram

menjadi Kiblat yang benar hingga Hari Kiamat.

Seperti inilah setiap mansukh di dalam Al Qur'an dan

Sunnah Nabi-Nya.

Hal ini -setelah dilelaskan kepada Anda nasikh dan

mansukh dalam Kitab serta Sunnah- adalah dalil bagi Anda,

bahwa apabila Nabi S menetapkan satu Sunnah yang kemudian

Allah mengalihkan beliau dari Sunnah tersebut kepada Sunnah

yang lain, maka beliau menetapkan Sunnah yang lain sehingga

umat beralih kepadanya setelah beliau dialihkan darinya, agar

mereka menerima informasi tentang adanya nasikh, karena kalau

tidak demikian maka mereka akan tetap mengerjakan perkara

yang mansukh. Juga agar tidak seorang pun yang berpikir rancu,

bahwa Kitab telah menghapus Sunnah, saat ia menemukan

Rasulullah S menetapkan satu Sunnah, namun di dalam Kitab

terdapat sesuafu yang menjelaskan makna-maknanya.

Tanya:

Jawab:

Mungkinkah Sunnah bertentangan dengan Kitab?

Tidak mungkin, karena Allah & telah menegakkan dua

argumen kepada manusia dari dua sisi, yang keduanya

bersumber dari Kitab. Kedua argumen tersebut adalah

Kitab-Nya, disusul Sunnah Nabi Nya, karena Allah &
telah mer,vajibkan -di dalam Kitab-Nya- untuk mengikuti

Sunnah Nabi-Nya. Tidak mungkin Rasulullah S
menetapkan satu Sunnah yang kemudian di-nasakh,

namun beliau tidak menetapkan Sunnah yang me-nasakb

nya. Sunnah yang me-nasakh ifu diketahui dari yang

paling terakhir, sedangkan sebagian besar nasikh yang
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terdapat dalam AI Qur'an diketahui melalui petunjuk
Sunnah-Sunnah Nabi S.
Apabila ada Sunnah yang menunjukkan nasikh dalam Al

Qur'an dan memilah antara nasikh dan mansukh, maka

Sunnah tidak mungkin di-nasakh dengan AI Qur'an,
kecuali Rasulullah .$ menyampaikan satu Sunnah yang

me-nasakh Sunnah beliau yang pertama bersamaan

dengan menyampaikan Al Qur'an yang me-nasakh

tersebut. Hal itu agar hilang kerancuan dalam pikiran

orang yang diberi argumen oleh Allah agar patuh kepada
Nabi S.

Tanya: Bagaimana pendapat Anda jika ada yang berkata, "Jika

saya menemukan ayat AI Qur'an bermakna teksfual dan

umum, lalu saya menemukan safu Sunnah yang

berkemungkinan menjelaskan ayat Al Qur'an tersebut,

dan berkemungkinan pula bertentangan dengan makna

tekstualnya, maka saya meyakini bahwa Sunnah tersebut

telah di-nasakh oleh AI Qur'an?"

Jawab: Seorang ulama tidak mungkin berkata demikian!

Tanya: Kenapa?

Jawab: Allah $ telah mewajibkan Nabi-Nya untuk mengikuti apa

yang diturunkan kepada-Nya, memberi kesaksian

mengenai hidayah yang diperolehnya, dan mewajibkan

manusia unfuk taat kepadanya. Selain ifu, bahasa

mengandung banyak makna. Ada kalanya Allah
menurunkan ayat yang bersifat umum, namun maksudnya
khusus, dan ada kalanya Allah menurunkan ayat yang

bersifat khusus, namun maksudnya umum. Ada kalanya
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pula Allah menumnkan kewajiban yang bersifat global,

lalu Rasulullah 6$ menjelaskannya, sehingga Sunnah

menempati posisi demikian di hadapan Al Qur'an.
Apabila demikian halnya, maka Sunnah tidak mungkin

bertentangan dengan Al Qur'an, dan Sunnah pasti

mengikuti Al Qur'an, baik untuk mengukuhkannya

maupun untuk menjelaskan makna yang dikehendaki

Allah. Jadi, bagaimanapun kondisinya, Sunnah tetap

mengikuti Al Qur'an.

Tanya: Apakah Anda bisa menunjukkanku argumen Anda dalam

Al Qur'an?

Jawab: Saya kutipkan sebagian yang telah saya jelaskan dalam

kitab As-Sunnah Ma'al Qur'an (Sunnah Bersama Al

Qur'an), bahwa Allah manrajibkan shalat, zakat, dan haji,

lalu Rasulullah $ menjelaskan tata cara shalat

(bilangannya, wakfunya, dan sunah-sunahnya), tentang

jumlah zakat mal (harta apa yang dikenai dan tidak

dikenai zakat, serta waktunya), dan tentang amalan haji

(apa saja yang tidak boleh dikeriakan dan boleh

dikerjakan).

Allah S berfirman,

6qrr;cL51#;;6fr$6,;ar,
@'it i,iffifi'a;iK

"Laki-laki yang mencuri dan perempuan tlang mencuri,

potonglah tangan (sebagai) pembalasan bagi
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apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah.
Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Qs. Al
Maa'idah [5]: 38)

b

;-C1frVWy-'3:r1trEay.6i;gi
"Perempuan yang benina dan taki kki ;, b;,
maka deralah tiaptiap seorang dari keduanya serafus kali
dera."(Qs. An-Nuur 124]r. 2)

Ketika Rasulullah S menetapkan hukuman potong
tangan pada orang yang hasil curiannya telah sampai
empat dinar atau lebih, serta menetapkan hukuman dera
pada dua pelaku zina yang merdeka dan belum pemah
menikah, bukan dua orang yang pemah menikah,
merdeka, dan budak, maka Sunnah Rasulullah S
mentnjukkan bahwa maksud Allah dari ayat tersebut
adalah pelaku zina dan pencuri secara khusus, meskipun
kalimat tersebut secara tekstual menunjukkan arti umum
pencuri dan pelaku zina.

Tanya: saya telah memahami hal ini, seperti yang Anda jelaskan.

Apakah Anda menemukan argumen unfuk membantah
orang yang meriwayatkan bahwa Nabi ffi bersabda, ,Apa

saja yang datang dariku kepada kalian, maka hadapkan ia
kepada Al Qur'an. Kalau ia sejalan dengan Al eur.an,
maka memang benar aku menga sedangkan
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kalau bertentangan maka aku tidak

mengatakannya?'\63

Jawab: Hal ini tidak mungkin diriwayatkan oleh seseorang yang

haditsnya bisa diterima, sedikit atau banyak. Kalau kami

menerima maka kami akan dikecam, "Kalian telah

menetapkan ke-shahibm hadits orang yang

meriwayatkan ini secara mentah-mentah."

Selain ifu, riwayat ini juga terpufus dari perawi yang tidak

dikenal, dan kami sama sekali tidak menerima riwayat

semacam ini.

Tanya: Adakah riwayat dari Nabi # y*g menguatkan pendapat

Anda?

Jawab: Ada. Sufuan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, ia

berkata: Salim Abu Nadhar mengabariku bahwa ia

mendengar Ubaidulah bin Abu Rafi, dari ayahnya, bahwa

Nabi $ bersabda,

,!i iy *ri oG r'51x 1'Li'"o4l \
J j z )oz I o.. o( I o.( ,'c o o{ olo -z':J-# ca.e c^# )l !.. u-fl t^, ql, A

;Gi yt -V'GuLjG ,qrif Y

"Jangan sampai aku mendapati salah seorang dari katian

berbaring di atas dipannya (bermalas-malasan), lalu (saat)

163 gp. Ath-Thabrani dalam Al Kabir (12/316, no. 13224) dari jalur Abu

Hadhir dari wadhin dari Salim bin Abdullah dari ayahnya dengan redaksi yang

senrpa. Lih. Kasyf N Khak' wa Muzil Al llbas (l/891. Hadits ini dinilai palsu.
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datang kepadanya suafu perkara yang kuperintahkan atau

kularang, ia berkata, 'Aku tidak tahu. Apa yang kami
temukan dalam Al Qur'an, maka ifulah yang kami ikuti'."
1&

Rasulullah *b telah menutup jalan bagi manusia untuk

menolak perintahnya, karena Allah mewajibkan mereka

untuk mengikuti perintahnya.

Tanya: Berikan kepadaku penjelasan tentang hal yS disepakati

oleh ulama, atau sebagian besar dari mereka, bahwa

Sunnah bersama dengan Al Qur'an menunjukkan

maksud dari makna khususnya, meskipun secara teksual

ia bersifat umum.

Jawab: Ya. Mungkin Anda tidak mendengar penjelasan saya

dalam kitabku ini.

Tanya: Kalau begifu, ,rlangr sebagiannya!

Jawab: Allah @ berfirman, "Diharamkan atas kamu (mengawini)

ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-

saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu
yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang
perempuan; anak-anak perempuan dai saudara-
saudaramu tnng laki-laki; anak-anak perempuan dari
saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu Wng
men5rusui kanu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu
istimu (mertua); anak-anak istimu yang dalam
pemeliharaanmu dari isbi yang telah kamu campuri,
tetapi jika kamu belum campur dengan isbimu ifu (dan
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sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu

mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isti-istri anak

kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam

perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali

yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan

(diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang

bersuami, kecuali budak-budak wng kamu miliki (Allah &
telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas

kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian. "

(Qs. An-Nisaa' [4]: 23-24)

Allah & telah menyebutkan siapa saja yang haram

dinikahi, kemudian Allah @ berfirman, "Dan dihalalkan

bagi kamu selain yang demikian. " Rasulullah S lalu

bersabda,

\'1 t+ktrf; / O/

""-dt

0 0 'i) ,l-a2EL)-. L Y
/ o/ .l z o /

WGr
"ndak boleh memadu seorang wanita dengan bibinya

dari jalur ayah, dan tidak pula seorang wanita dengan

bibinya dari jalur i$u.'tr'65

155 gg. Al Bukhari (pembahasan, Nikah, bab: l-arangan Memadu Istri

dengan Bibinya, 9/64, no.5108, 5108) dari jalur Abdullah dari Ashim dari fuy-

Sya'bi dari Jabir dengan redaksi yang serupa; dan dari ialur AMullah bin Yusuf

dari Malik dari Abu Zanad dari A'raj dari Abu Hurairah r$ dengan redalsi yang

sempa; dan Muslim (pembahasan: Nikah, bab: Keharaman Memadu Istoi dengan

Bibinya, 2/1028, no. 1408) dari jalur Abdullah bin Musallamah Al Qa'nabi dari

Malik.
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Saya tidak menemukan seorang pun yang menolak untuk
mengikutinya.

Hal ini mengandung dua indikasi, yaifu:

Pertama, indikasi bahwa Sunnah Rasulullah @ sama

sekali tidak bertentangan dengan Al Qur'an, tetapi
menjelaskan hal yang umum dan halyang khusus. .

Kedua, indikasi bahwa para ulama menerima berita
perorangan dalam hal ini. Dalam hal ini kami tidak
menemukan seorang pun yang meriwayatkan hadits ini
dari jalur yang shahih dari Nabi S, kecuali Abu

Hurairah.155

Tanya: Apakah menumtmu hadits ini memiliki kemungkinan
bertentangan dengan sebagian makna teksfual ayat?

Jawab: Tidak, dan tidak pula hadits lain.

Tanya: Apa makna firman Allah, "Diharamkan atas kamu
(mengawini) ibu-ibumu. " Di sini Allah & menjelaskan
pengharaman, setelah itu Allah & berfirman, 'Dan

dihalalkan bagi kamu selain yang demikian. "

166 Pemyataan Asy-Syafi'i ini menunjukkan bahwa jalur-jalur riwayat yang
shahih dari hadits ini dari selain hadits Abu Hurairah tidak sampai kepadanya.
akan tetapi, hadits ini diriwayatkan secara shahih dari Jabir. Ia diriwayatkan oleh
Ahmad, Al Bulrhari dan At-Tirmidzi sebagaimana dijelaskan dalam Nail Al Authar
(6/285,286).la mengutip dari Ibnu AMil Barr, bahwa ia berkata, "sebagian ahli
Hadits mengira bahwa tidak ada yang meriwayatkan hadits ini selain Abu
Hurairah-maksudnya melalui jalur riwayat yang shahih. Seolah-olah hadlts Asy-
Sya'bi darl Jabir tidak shahih, dan ia menilai shahih hadits yang dari Abu Hurairah.
Padahal kedua hadits tersebut sama-sama shahih."
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Jawab: Allah & menyebutkan keharaman wanita-wanita untuk

dinikahi dalam kondisi apa puD, seperti ibu, anak

perempuan, saudari, bibi dari jalur ayah dan ibu, serta

anak-anak perempuan saudara dan saudari. Setelah ifu

Allah @ menyebutkan siapa yang diharamkan-Nya dalam

kondisi apa pun karena faktor nasab dan persusuan.

Setelah itu Allah S menyebutkan siapa yang diharamkan-

Nya memadu diantaranya, padahal pada mulanya masing-

masing boleh dinikahi secara terpisah waktunya. Allah &
berfirman, "Dan dihalalkan bagt kamu selain Jnng
demikian." Maksudnya adalah sesuai kondisi yang

karenanya Allah menghalalkannya. Tidakkah Anda

berpikir bahwa firman Allah, "Dan dihalalkan bagi kamu

selain yang demikian, " menunjukkan siapa lrang

dihalalkan menikahinya? Ia tidak menunjukkan adanya

seorang wanita yang halal tanpa pemikahan yang sah,

dan tidak pula menunjukkan kebolehan menikah dengan

istri kelima, memadu dua wanita bersaudara dalam safu

pemikahan, dan hal-hallain yang dilarang.

Saya beri contoh tentang kewajiban dalam wudhu yang

ditetapkan Allah, dan teladan Nabi S dalam mengusap

sepafu kulit. Mayoritas ulama sepakat dalam menerima

pen[lusapan sepahr hrlit.

Tanya: Apakah mengusap sepafu kulit bertentangan dengan

suatu ayat Al Qur'an?

Jawab: Tidak ada satu Sunnah pun yang bertentangan dengan Al

Qur'an.

Tanya: Apa alasannya?
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Jawab: Allah & berfirman, 'Hai orang-orang yang beriman,

apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah

mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah

kepalamu dan ftasuh) kakimu sampai dengan kedua mata

kaki." (Qs. Al Maa'idah [5]: 6) Oleh karena itu, Sunnah

menunjukkan bahwa jika orang yang dalam keadaan suci

dan belum berhadats, hendak mengerjakan shalat, maka

tdak ada kewajiban ini baginya. Sunnah juga

menunjukkan bahwa ker,rnjiban membasuh kedua kaki

hanya berlaku bagi orang yang berwudhu dan tidak
memakai sepatu kulit yang dipakainya dalam keadaan

suci secara sempuma.

Saya beri contoh lain tentang pengharaman Nabi S
terhadap binatang buas yang bertaring. Allah &
berfirman,

4 y,t :tx_ *G & qAttyaJ( C#< S
A3g )_b 

-A t Lj:i 6i 5 "-,J4 3K J,

* e'fr ;fi".2 ;'i A,ri eafi jE)
@u3je43fi,6si

"Katakanlah, 'Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang
kepadaku, sesuafu yang diharamkan bagi

orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan
ifu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi,
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karena semua ifu kotor atau binatang yang

disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang

dalam keadaan terpaka sedang dia tidak

menginginkannya dan fidak (pula) melampaui batas, maka

sesungguhnya Tuhanmu Maha Penganpun lagi Maha

Penyayang'. "(Qs. AI An'aam [5]: 145)

Setelah itu Allah & menyebutkan apa saja yang

diharamkannya.

Apa maksudnya?

Maksudnya adalah: Katakanlah, aku tidak menemukan di

dalam wahyu yang diberikan kepadaku sesuafu yang

diharamkan di antara makanan yang biasa kalian makan,

selain bangkai dan yang disebutkan sesudahnya. Makanan

yang tidak kalian konsumsi itu karena kalian tidak

menganggapnya termasuk makanan yang baik. Jadi,

Allah tidak mengharamkan makanan yang kalian anggap

halal itu selain yang disebutkan Allah dan yang

ditunjukkan Sunnah, bahwa Allah mengharamkannya bagi

kalian. Di antara yang diharamkan-Nya ifu ada pula yang

kalian haramkan, sesuai dengan firman-Nya,

$fia4;i?,q$)tr{bs
"Dan menghalalkan bagi mereka segala tnng baik dan

menghanmkan bagi mereka segala Wng buruk. " (Qs. Al

A'raaf l7l L57)

cliJi;;i'€ii^ibV
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"Padahal Anah W telah menghalalkan jual-beli dan

mengharamkan iba."(Qs. Al Baqarah l2lt 275)

ii Sy g{y 14{ Fg y[;:ru.i

"&';,r|c;<oiG.-<rk
"Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu

dengan lakn yang batil, kecuali dengan jalan pemiagaan

yang berlaku dengan suka sama-suka di antam kamu."
(Qs. An-Nisaa' [4]: 29)

Setelah itu Rasulullah S menghammkan beberapa jenis

jual beli, seperti jual beli dinar dengan dirham secara

tempo, dan lain-lain. Lalu umat Islam pun
mengharamkannya karena pengharaman Rasulullah #.
Jadi, hal ini dan yang lain tidak bertentangan dengan AI

Qur'an.

Tanya: Jelaskan maksudnya kepadaku dengan penjelasan yang

lebih singkat dan padat daripada penjelasan tersebut.

Jawab: Di dalam Al Qur'an terdapat indikasi bahwa Allah &
telah memosisikan Rasul-Nya sebagai penjelasan maksud

Allah, dan mewajibkan hamba-hamba-Nya untuk
mengikuti perintahnya. Dalam hal ini, jika Allah Bi
berfirman, "Padahal Allah W telah menghalalkan jual beli

dan mengharamkan riba," maka maksudnya adalah Allah
menghalalkan jual beli apabila tidak dalam bentuk yang

dilarang Allah dalam Kitab-Nya atau melalui lisan Nabi-
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Nya. Demikian pula firman Allah, "Dan dihalalkan bagi

kamu selain yang demikian. " Maksudnya adalah

dihalalkan dengan cara yang benar sesuai Kitab, yaihr

dengan pemikahan dan kepemilikan hambasahaya.

Bukan Allah menghalalkannya dalam kondisi apa pun.

Inilah gaya bahasa fuab.

Seandainya suatu Sunnah yang dipegang oleh orang yang

tidak memahami kedudukan Sunnah bagi Kitab itu boleh

ditinggalkan, maka mengusap sepatu kulit dalam wudhu

boleh ditinggalkan; setiap hansaksi yang bisa disebut jual

beli dibolehkan; halal memadu antara seorang wanita

dengan bibinya dari jalur ibu dan agah; boleh memakan

setiap binatang buas yang bertaring; dan lainlain.

Tentu saja boleh mengatakan bahwa pada mulanya

Nabi S menetapkan seorang pencuri yang hasil

curiannya belum mencapai senilai seperempat dinar, tidak

dipotong tangannya. Lalu setelah beliau menerima surah

Al Maa'idah (5) ayat 38), "liki-laki yang mencuri dan

perempuan yang mencui, potonglah tangan

., " orang yang dikatakan mencuri dikenai

hukum potong tangan.

Tenfu saja boleh mengatakan bahwa pada mulanya

Nabi S menetapkan rajam hanya pada pelaku zina yang

telah menikah, dan setelah menerima surah An-Nuur (24)

ayat 2, "Perempuan Wng berzina dan laki4aki yang

betzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari kduanya

serafus kali dera..., "pelaku zina yang belum menikah dan
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yang sudah menikah sama-sama didera, dan tidak berlaku

rajam bagi yang kedua.

Tenfu saja boleh mengatakan bahwa pada mulanya
Rasulullah $ mengharamkan jual beli, lalu setelah turun
ayat, *Padahal Allah @ telah menghalalkan jual beli dan

mengharamkan riba," semua jual beli hukumnya halal.

Riba adalah seseorang yang memiliki piutang kepada

orang lain, lalu ia memberi pilihan antara membayar

segera atau menunda dengan penambahan nilai piutang.

Masih banyak lagi halyang senrpa.

Barangsiapa berpendapat demikian, maka ia telah
mendisfungsikan sebagian besar Sunnah Rasulullah $.
Pendapat ini timbul dari kebodohan orang yang

mengatakannya.

Tanya: Benar.

Jawab: Sunnah Rasulullah S itu seperti yang saya jelaskan.

Barangsiapa menentang penjelasanku mengenainya,

maka ia telah merangkap antara ketidaktahuan tentang

Sunnah dan kekeliruan bicara tentang hal yang tidak
diketahuinya.

Tanya: Sebutkan Sunnah yang di-nasakh dengan Sunnah selain

yang ini!

Jawab: Sunnah-Sunnah yang nasikh (menghapus) dan mansukh
(dihapus) banyak jumlahnya dan terpilah-pilah di setiap
temanya. Kalau saya mengulangnya maka terlalu panjang

lebar.
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Tanya: Kalau begitu, cukup sebagian saja. Jelaskan secara

ringkas dan jelas.

Jawab: Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Abu

Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari Abdullah

bin Waqid, dari Abdullah bin Umar, ia berkata,

|sZ. ,t:-tt*>st ?+ "ifi ;f ;ut J";:, ,#
'f rj

f
t-49

olo
(sJI J.

OJ-?

'j;J-
4!

t

,oif
Ik
t

J)

,^23 ,u)A

'Jti k'r(
ot:

-r=-l
Jt -rt

, toz
J+e4lll Ju

,
t. ,/ t o /ifilg9 r.}-r-e,*.r

/a

r5'J
Or

fij

i-li .rtf

0 J^+a> ai:6t
I

I ad
:UUt cgr^). U)

)G)

o ,o/

.P

&\id

uiU :'[:e' l)"

o

6
i to.

,A

fs;\t'r;t i
/

. -4.)Oz'

"1t
d

c
(

13(
t

a I I

oJ z,
d
'!t

u :ir J";:r'Jt- ,i?)\i o"r'irZ"

w o I ,z,z z. 
t. 

o I ,A.

et"t^"b{ OJrib-

6r

jl
Jtt J-r) (

0

t1)
jz

f4 AlJ J_r) ( )uc
O / / Cl / o! z

,u#
I I IJui 'r11. t;-t;2t

345



AlUmm

"Jt if^:t &i"u"€q tiy,^;ur J";:,

fi:i;:, fll* ,;+\i !;* *;
.o ) 6...tSirlS

"Rasulullah S melarang makan daging Kurban setelah

tiga hari." Abdullah bin Abu Bakar berkata, "Lalu aku

mengutarakan hal itu kepada Amrah, dan ia pun berkata,
'Dia benar. Aku mendengar Aisyah berkata, "Orang-

orang badui datang ke Makkah saat Hari Raya Kurban
pada zaman Nabi @, Ialu Nabi S bersabda, 'simpanlah

daging Kurban untuk tiga hai, dan sedekahkanlah

sisanya'. "Aisyah berkata, 'Setelah ifu ada yang bertanya,
"Ya Rasulullah, orang-orang memanfaatkan daging

Kurban mereka. Mereka mengambil lemaknya dan
menggunakan kulihrya untuk kantong air". Rasulullah #
bersabda, "Mengapa tidak?" Atau kalimat senada. Mereka

menjawab, "Ya Rasulullah, bukankah engkau melarang

menyimpan daging Kurban lebih dari tiga hari?"
Rasulullah ,s bersabda, "AkLt melarang kalian hanya demi

kepentingan orang-orang yang datang ke kota selama

Hari Kurban. Tenfu saja kalian boleh memakannya,

menyedekahkannya, dan menyimpannya." 757

167 9R,. Malik dalam Al Muwaththa ' (pembahasan: Hewan Kurban, bab:
Menyimpan Hewan Kurban, 2/484, no. 7) dari jalur Malik dari Abdullah bin Abu
Bakar dari Abdullah bin Waqid dari Amrah binti Abdurrahman dari Aisyah; dan
Muslim (pembahasan: Hewan Kurban, bab: l-arangan Memakan Daging Kurban
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hnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhi,

dari Abu Ljbaidullah 168 (maula Ibnu Azhar), ia berkata,

"Aku menyaksikan ldulAdha bersama Ali bin Abu Thalib,

lalu aku mendengamya berkata, 'Janganlah salah seorang

dari kalian memakan daging Kurbannya setelah tiga

1'ruti'."169

Seorang yang tsiqah mengabarkan kepada kami dari

Ma'mar, dari Az'Ztrhi, dari Abu Ubaid, dari Ali, ia

berkata, "Rasulullah S bersabda, Janganlah salah

seorang dai kalian memakan daging Kurbannya setelah

tiga harl."17o

hnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari hrahim bin

Maisarah, ia berkata, "Aku mendengar Anas bin Malik berkata,

'Kami menyembelih hewan Kurban sedemikian banyaknya,

Masya'allah. Kemudian kami menjadikan sisanya untuk bekal ke

3ur1r-1r'."171

Sesudah Tiga Hari di Awal Islam, dan Penjelasan Mengenai Penghapusannln,

3/156L, no. 1971) dari jalur Ishaq bin lbrahim AI Hanzhali dari Rauh dari Malik.
168 Dia adalah Sa'd bin ubaid Az-Zuhri. Ia termasuk ahli Qira'ah dan

periwayat yarg tsiqah.
169 gp. Al Bukhari (pembahasan: Heuran Kurban, bab: Hewan Kurtan yang

Boleh Dimakan dan yang Boleh DisimpNt,l/26, no. 5573) dari lalur Hibban bin

Musa dari Abdullah dari Yunus dari Az-Zului dari Abu [Jbaid mantan sahaya hnu
Azhar dari Ali darl Rasulullah 8; dan Muslim (pembahasan' Hevuan Kurban, bab:

Larangan Memakan Daging Kurban Sesudah Tiga Hari di Awal Islam, dan

Penjelasan Mengenai Penghapusannya, 3/1560) dari lalur Abdul Jabbar bin Ala'
dari Sufyan dari Az-Zuhri dari Abu Ubaid.

L7o 1961.

171 93. Ibnu Abi Syaibah dalam .4/ Mushannal (pembahasan: Haji, bab:

Orang yang Menjadikan Daging Kurban sebagai Bel<al, 4/58) dari lbnu Uyainah.
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Hadits-hadits tersebut menyatukan beberapa makna. Hadits

Ali (tentang larangan menyimpan daging Kurban lebih dari tiga

hari) dan hadits Abdullah bin Waqid, sama-sama dari Nabi S.
Kedua hadits tersebut mengindikasikan bahwa AIi mendengar

larangan dari Nabi, dan larangan itu sampai ke telinga Abdullah

bin Waqid. Juga mengindikasikan bahwa keringanan dari Nabi @
belum sampai kepada Ali dan Abdullah bin Waqid. Seandainya

keringanan tersebut sampai kepada keduanya, maka keduanya

pasti tidak meriwayatkan larangan tersebut, karena ia telah di-

nasakh. Keduanya justru meninggalkan keringanan tersebut,

padahal keringanan tersebut telah me-nasakh larangan. Jadi,

nasikh dan mansukh harus diketahui secara bersama-sama. Oleh

karena ifu, masing-masing yang berbeda pendapat menyampaikan

halyang diketahuinya.

Demikianlah, orang yang mendengar suafu berita dari
Rasulullah $, atau membuktikan kebenarannya dari beliau, hams

mengucapkan apa yang didengamya dari beliau, agar ia

mengetahui yang lain.

Aisyah menuturkan dari Nabi S tentang larangan

menyimpan daging Kurban lebih dari tiga hari. lalu Aisyah

menuturkan keringanan terhadap larangan tersebut, bahwa
Rasulullah @ mehrang menyimpan daging Kurban lebih dari tiga

hari hanya demi orang-orang yang datang ke kota Makkah. Jadi,

hadits yang sempuma, yang tercatat awal dan akhirnya serta sebab

pengharaman dan penghalalannya, adalah hadits Aisyah Gu dari

Nabi @, dan setiap orang yang mengetahuinya wajib condong

kepadanya. Hadits ini termasuk hadits yang paling terang dalam

menjelaskan nasikh dan mansukh dalam Sunnah.
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Hal ini menunjukkan bahwa sebagian hadits tersebut

bersifat khusus, sehingga sebagiannya saja yang tercatat, bagian

awalnya saja, atau bagian akhirnya saja, lalu masing-masing

menyampaikan hal yang dicatatnya.

Jadi, keringanan sesudahnya dalam hal menyimpan daging

Kurban, memakannya, dan menyedekahkannya, hanya untuk

salah safu dari dua pengertian lantaran perbedaan dua kondisi.

Ketika ada banyak orang yang datang ke Makkah, berlakulah

larangan menyimpan daging Kurban lebih dari tiga hari. Lalu saat

tidak banyak orang yang datang ke Makkah, berlakulah keringanan

memakannya, menjadikannya bekal, menyimpannya, dan

menyedekahkannya. Bahkan dimungkinkan larangan menyimpan

daging Kurban lebih dari tiga hari di'nasal<h untuk kondisi apa

pun. Jadi, seseorang boleh menyimpan sebagian daging hewan

Kurbannya sekehendak hatinya, dan menyedekahkannya

sekehendak hatinya.

A. Hadits yang Me'nasakh dan yang Di-nasakh

Pertama, Muhammad bin Isma'il bin Abu Fudaik

mengabarkan kepada kami dari hnu Abi Dzi'b, dari Al Maqburi,

dari AMurrahman bin Abu Sa'id, dari Abu Sa'id Al Khudri, ia

berkata:

J-, Olt '"G; 
;>'+St ,p ,O:-t3At ?'; l':;

ar ,S"rs u;, lis'E l;llt',^'qrb. 7;dt

349



AlUmm

{@
t1)2i p)l luu

-ti ?all

;;G,i,i
'4":'5i^i 64\

"lt J';:, Grj

fs fu4i

,A;;-ik * W>,;|;G?ui

/Oa///

e J;; oi JJ u))

<,,./ / ,2 /-

u?u>-gt
d t

ct)

-t o'!) y ./ _/r(4+)c
tj)/';' Oa.

,t^J ?$i
a! ,ti(i t^\23

d o a o

{;;} ,a o t.l

F

Al

-b

t ($s

f

Y'*

ilu

5

,tA-'t U.ts tjiy,iJiqt ?oi'"i ,:dk
o

o

"Kami terhalang untuk shalat pada perang Khandaq hingga

sesudah Maghrib menjelang malam, sampai akhimya kami

mendapatkan perlindungan dari Allah, sebagaimana firman-Nya
(surah Al Ahzaab [33] ayat 251, Dan Allah menghindarkan orang-

orang mukmin dari peperangan. Dan adalah Allah Maha Kuat lagi
Maha Perkasa'. Rasulullah t;s lalu memanggil Bilal dan

menyumhnya mengumandangkan iqamah shalat Zhuhur, lalu

beliau mengerjakan shalat Zhuhur secara sempuma, sebagaimana

beliau mengerjakannya pada wakfunya. Lalu Bilal

mengumandangkan iqamah untuk shalat Ashar, dan beliau pun
mengerjakan shalat Ashar demikian. Lalu Bilal mengumandangkan

iqamah untuk shalat Maghrib, dan beliau pun mengerjakan shalat

Maghrib demikian. Lalu Bilal mengumandangkan iqamah untuk
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shalat Isya, dan beliau pun mengerjakan shalat Isya demikian
juga'." Abu Sa'id berkata, "Hal itu terjadi sebelum difurunkannya

tata cara shalat khauf dalam firman Allah, 'Maka shalatlah sambil

berjalan atau berkendaraan'. "(Qs. Al Baqarah l2l:2391tzz

Ketika Abu Sa'id menggambarkan shalat Nabi S pada

perang Khandaq sebelum turun ayat tentang shalat khauf (dalam

kondisi takut), "Maka shalatlah sambil berjalan atau

berkendaraan, " kami menjadikannya sebagai dalil bahwa beliau

belum pemah melakukan shalat khauf kecuali sesudah perang

Khandaq, karena Abu Sa'id terlibat di dalamnya. Ia mengisahkan

penundaan beberapa waktu shalat hingga keluar dari waktu

umurnya, dan mengisahkan bahwa hal itu terjadi sebelum furun

ayat tentang shalat khauf.

Jadi, shalat khauf tidak boleh ditunda sama sekali dari

waktunya apabila dalam keadaan mukim, atau dari waktu jamak

apabila dalam keadaan bepergian, baik karena ada rasa takut

maupun karena ada sebab lainnya. Sebaliknya, shalat khauf
dikerjakan sebagaimana Rasulullah $ mengerjakannya.

Riwayat yang kami pegang dalam tata cara shalat khauf
adalah riwayat Malik. Ia mengabarkan kepada kami dari Yazid bin

Ruman, dari Shalih bin Khawwat, dari orang yang shalat khauf
bersama Rasulullah S saat perang Dzafu Riqa', ia berkata, "Satu

kelompok berbaris (shalat) bersama beliau), dan kelompok yang

lain berdiri menghadap musuh. lalu beliau mengimami shalat

kelompok yang bersama beliau safu rakaat. Lalu beliau tetap

berdiri, sedangkan kelompok tersebut menyempumakan shalat

sendiri. Lalu mereka bubar dan berbaris menghadap musuh.

L72 7uk1ir1i 6adits telah disebud<an sebelumngn.
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Kemudian kelompok yang lain datang, dan beliau pun mengimami
mereka pada rakaat yang tersisa dari shalat beliau. Lalu beliau

tetap duduk, dan mereka melanjutkan (sisa rakaatnya) sendiri, lalu

beliau memimpin salam rrl"rnLu. " 173

Aku diberitahu oleh orang yang mendengar Abdullah bin
Umar bin Hafsh, ia meriwayatkan dari saudaranya yang bemama

Ubaidullah bin Umar, dari Qasim bin Muhammad, dari Shalih bin
Khawwat, dari ayahnya Khawwat bin Jubair, dari Nabi S, tentang

hadits yang serupa dengan hadits Yazid bin Ruman. 174

Diriwayatkan pula dari Nabi $ bahwa beliau shalat khauf
tidak seperti yang dituturkan Malik.

Kami berpegang pada riwayat ini, karena paling mendekati
penjelasan AI Qur'an, dan lebih kuat dalam memperdaya musuh.

Kami telah menulis hal ini, berikut perbedaan pendapat di
dalamnya dan penjelasan argumennya di dalam Kitab Ash-Shalah.

Kami tidak menyebutkan siapa-siapa yang berbeda pendapat

dengan kami dalam masalah hadits-hadits ini, karena apa yang

kami perselisihkan itu telah dibahas pada kitab masing-masing.

Kedua, Allah S berfirman,

'V3":r.,,"U "H4 u irfii 6,r- riiS
*Hic6fu-.6itqby'?";L353*

L73 7r11rni 6adits telah disebutkan sebelumnya.
fi a 7u1r1i,ii 6adits telah disebutkan sebelumnya.
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'Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keii,

hendaHah ada empat orang saksi di anbra kamu (yan7

menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi

persaksian, maka mereka (wanita-wanita itu) dalam

rumah sampai mereka menemui aialnya, atau sampai Allah

memberi jalan yang lain kepadanya. Dan terhadap dua orang yang

melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman

kepada kemudian jika bertobat dan

memperbaiki dii, maka biarkanlah mereka.--. "(Qs. An-Nisaa' [4]:

15-15)

Menurut ayat ini, hadd bagi kedua pelaku zina adalah

kurungan dan hukuman fisik, sampai akhimya Allah menuntnkan

kepada Rasul-Nya haddzina. Allah @ berfirman,

b

i*'ivcly.3
,z 7.t
iilrr

,i 1,

"Perempuan yang berzina dan lakilaki yang berzina, maka

demlah tiaptiap seorang dari keduanya serafus kali dera. "(Qs. An-

Nuur [24]: 2)

Sementara itu, mengenai hambasahaya, Allah @ berfirman,
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"Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin,

kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka

atas mereka separuh hukuman dai hukuman wmnita-wanita

merdeka yang bersuami. "(Qs. An-Nisaa' l4l:25)

Jadi, hukuman kumngan bagi para pelaku zina di-nasakh

lalu digantikan dengan hadd.

Firman Allah mengenai hambasahaya, *Maka atas mereka

separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang
bersuami... " menunjukkan pembedaan Allah antam hadd bagi
hambasahaya dengan orang merdeka dalam zina, dan ketenfuan

separuh ifu tidak berlaku kecuali terhadap dera, karena dera ifu
memiliki bilangan. Ia tidak berlaku pada rajam, .karena rajam

adalah melenyapkan jiwa tanpa harus terikat dengan hitungan.

Bisa jadi jiwa telah lenyap dengan satu kali lemparan, dan bisa jadi

harus dengan seribu lemparan atau lebih. Jadi, tidak ada ukuran
separuh untuk sesuafu yang bilangannya tidak definitif, dan tidak
ada pula ukuran separuh bagi jiwa karena tidak mungkin merajam

untuk melenyapkan separuh jiwa.

Firman Allah dalam surah An-Nuur, "Perempuan yang
berzina dan laktlaki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang
dari keduanya serafus kali dera... " memiliki dua kemungkinan
makna: berlaku unfuk semua pelaku zina yang merdeka, atau

hanya berlaku pada sebagian dari mereka. Jadi, kami berargumen
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dengan Sunnah Rasulullah ffi tentang orang yang dikenai

hukuman dera seratus kali.

Abdul Wahhab mengabarkan kepada kami dari Yunus bin

lIbaid, dari Hasan, dari Ubadah bin Shamit, bahwa Rasulullah $
bersabda,

'"t{ i,r ';L c v.9 1-\; c C,9 1-\;
o_
le

t f... / J o o/. /

\+lly l,fLo ?--pJ f

,o. 9. ,o.t ,

v ii- f, '5)I :)**.,
I

,
t{

.: ;IrAaiL"
l/

!o 6l

fJ ) t
"Ambillah (keteapan) dariku. Ambillah (ketetapan) daiku.

Allah telah memberikan jalan keluar bagi mereka. Zina perjaka dan

perawan dihukum serafus kali dera dan pengasingan selana

setahun. Sementara zina dua orang yang telah menikah dihukum

serafus kali dera dan raiam.'175

Jadi, sabda Rasulullah p$, *Allah telah memberikan jalan

keluar bagi mereka "menunjukkan bahwa ini adalah hadd pertama

bagi pelaku zina, karena Allah & berfirman,

W"&*'{'J:i*fL;$'Li;{;;-&
'sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Atlah

memberi jalan yang lain . "(Qs. An-Nisaa' [4]r 15)

Kemudian Rasulullah $ merajam Ma'iz dan istri Al Aslami,

bukan mendera keduanya. Jadi, Sunnah Rasulullah S

t7 s 7uk1ir1i hadits telah disebutkan sebelumnya.
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menunjukkan bahwa dera bagi dua pelaku zina yang sudah

menikah telah mansukh (dihapus). Tidak ada perbedaan di antara
orang-orang yang merdeka dalam masalah zina selain stafus

ihshan melalui pemikahan.

Sabda Nabi, 'Allah W telah memberikan jalan keluar bagi

mereka. Zina perjaka dan perawan dihukum serafus kali dera dan
pengasingan selama setahun" menunjukkan bahwa yang pertama

kali di-nasakh adalah hukuman penjara bagi kedua pelaku zina,

dan keduanya dikenat hadd setelah sebelumnya dipenjara. Selain
itu, setiap hadd yang dikenakan Rasulullah S pada dua pelaku

zina tidak terjadi kecuali sesudahnya, karena ini adalah hadd
pertama bagi dua pelaku zina.

Malik mengabarkan kepada kami dari hnu Syihab, dari
LJbaidullah bin Abdullah bin Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid,
keduanya berkata,

^ 
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"Ada dua orang laki{aki mengadukan perkara kepada

Rasulullah S, salah safunya berkata, 'Ya Rasulullah! putuskan

perkara kami dengan AI Qur'an!' Satunya lagi -yang lebih

pandai- berkata, 'Benar, ya Rasulullah! Putuskan perkara kami

dengan Al Qur'an, dan 2inkan aku unfuk bicara'. Beliau bersabda,

'Bicaralahl.' Ia berkata, 'Anakku adalah pekerja sewaan pada orang

ini, lalu anakku berzina dengan istrinya. Aku diberitahu bahwa

anakku terkena hukuman rajam, maka aku menebusnya dengan

serahrs kambing dan seorang budak wanita milikku. [-alu aku

bertanya kepada orang-orang yang berilmu, mereka pun

mengabarkan kepadaku bahwa anakku terkena hukuman dera

serafus kali dan pengasingan selama setahun, sedangkan rajam
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hanya untuk istrinya'. Rasulullah S lalu bersabda, 'Demi Tuhan

yang menguasai jiwaku, aku pasti memufuskan perkara kalian
berdua dengan Al Qur'an. Adapun kambing dan budak
perempuan milikmu, harus dikembalikan kepadamui Beliau
kemudian mendera anaknya sebanyak serafus kali dan
mengasingkannya selama setahun, serta menyuruh Unais Al
Aslami mendatangkan istri majikan ifu. Jika ia mengaku maka
beliau akan merajamnya. Perempuan ifu pun mengaku, sehingga

beliau merajamny u-" 17 6

Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Umar,
ia berkata, "Nabi $ merajam dua orang Yahudi yang berzinu."777

Jadi, diriwayatkan secara shahih bahwa dera seratus kali
dan pengasingan selama setahun dikenakan pada pelaku zina yang
belum menikah, sedangkan rajam dikenakan pada pelaku zina
yang telah menikah.

176 gp. Malik dalam Al Muwaththa ' (pembahasan: Sanksi pidana, bab:
Rajam, 2/8221dari jalur Malik dari hnu Syihab dari ubaidullah bin Abdullah bin
Utbah bin Mas'ud dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al Juhani; Al Bukhari
(pembahasan: Sumpah dan Nadzar, bab: Cara Sumpah Nabi $, Ll/532, no.
6633) dari jalur Ismail dari Malik; dan Muslim (pembahasan: sanksi pidana, bab:
Orang yang Mengaku Berzina, 3/7324, no. 1697, 1598) dari jalur eutaibah bin
said dari laits dan Muhammad bin Rumh dari Lauts dari hnu syihab dan
setenrsnya.,

l(ata urn.i dalam hadits di atas berarti pekerja upahan.
r7z 111i. Malik dalam Al Muwaththa ' (pembahasan: Sanksi pidana, bab:

Rajam, 2/879) dari jalur Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar; Al Bukhari
(pembahasan: Sanlsi Pidana, bab: Hukum Orang Kafir Dzimmi yang Berzina,
72/172, no. 6841) dari jalur Ismail bin AMullah dari Malik dari Nafi' dari Abdullah
bin Umar; dan Muslim (pembahasan: Sanksi Pidana, bab: Rajam Atas Orang
Yahudi yang Berzina, 3/7326, no. 1699) dari jalur Zuhair bin Harb dan Ismail dari
Ayyub dan AMullah dari Malik.
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Jika dera dimaksudkan untuk yang telah menikah, maka

dera ifu telah di-nasakh dengan adanya rajam. Jadi, dera bukan

dimaksudkan unfuk mereka, melainkan unfuk para pelaku zina

yang belum menikah. Rajam terhadap dua pelaku zina yang telah

menikah diterapkan sesudah turun ayat tentang dera, sesuai yang

dikabarkan Rasulullah i$ dari Allah. Menurut kami, inilah makna

yang paling mendekati maksud Al Qur'an. Wallahu a'lam.

Malik mengabarkan kepada kami dari hnu Syihab, dari

Anas bin Malik, ia berkata,
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"Nabi i$ menunggangi seekor kuda, lalu beliau jafuh

terbanting darinya sehingga kaki beliau yang kanan terkilir. Beliau
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pun shalat sambil duduk, sedangkan kami shalat di belakang beliau

dengan duduk. Ketika selesai shalat, beliau bersabda, 'lmam ifu
untuk diikuti. Bila ia shalat sambil berdiri, maka shalatlah sambil
berdiri. Bila ia ruku, maka rukulah kalian. Jika ia bangkit dari ruku,
maka bangkitlah dari ruku. Bila ia berkata, 'Sami'allaahu liman
hamidah 6nah Maha Mendengar orang yarlg memuji-Nya)', maka

ucapkanlah, 'Rabbana wa lakal hamd (ya Tuhan kami, segala puji
bagi-Mu)'. Jika ia shalat sambil duduk, maka shalatlah kalian
sambil duduk t"-uu. "178

Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah,
dari ayahnya, dari Aisyah @, ia berkata,

zlz .l= o' ^ ' \, t, r z a
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178 H3. Malik dalam Al Muonththa ' (pembahasan: Shalat Jama,ah, bab,
Shalatnya Imam sambil Duduk, 3/7326, no. 16) dari jalur Malik dari hnu Syihab
dari Anas bin Malik; Al Bukhari (pembahasan' Adzan, bab: Imam Dijadikan unturk
Diikuti, 2/204, no. 411) dari jalur AMullah bin Yusuf dari Malik; dan Muslim
(pembahasan: Shalat, bab, Makmum Mengikuti Imam, 7/308, no.411) dari jalur
Yahya bin Yahya, Qutaibah bin Said, Abu Bakar bin Abu Syaibah, Amr An-Naqid,
Zuhair bin Harb dan Abu Kuraib dari Sufuan bin Uyainah dari Az-Zuhri dari Anas
bin Malik dengan redaksi yang serupa; dan dari jalur Ibnu Abi Amr dari Ma'n bin
Isa dari Malik.
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"Rasulullah S shalat di rumahnya aufu- keadaan

mengeluh sakit. Beliau lalu shalat sambil duduk, sementara

beberapa orang shalat di belakang beliau sambil berdiri. Beliau pun

memberi isyarat kepada mereka unfuk duduk. Ketika beliau selesai

shalat, beliau bersaMa, 'Imam ifu unfuk diikuti. Jika ia ruku maka

rukutah kalian, jita ia bangkit maka bnskitlah kalian, dan iika ia

shaht sambil duduk maka shatattah kalian sambil duduk'-'779

Hadits ini (Aisyah) senada dengan hadits riwayat Anas,

hanya saja hadits riwayat Anas lebih rinci dan jelas dari hadits ini

(Ais!,ah).

Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyram bin Urwah,

dari ayahnya, ia berkata,

Gt" *i #L ii'r J:" ir 
'J;3Li

,.r6u k eb ;3z/
A41t/
;,rr *V irll J;t {t

o

(: J$,*;
t ?il;u

/z

J\ Jz )9

'jAG 
ck,

179 HR. Malik dalam N Muwaththa ' (pembahasan' Shalat Jama'ah, bab:

Shalatnya Imam sambil Duduk, 7/735, no. 16) dari lalur Malik; Al Buhhari

(pembahasan: Adzan, bab, Imam Dijadikan untuk Diikuti, 2/203, no. 688) dari

jalur Auullah bin Yusuf dari Malik; dan Muslim (pembahasan: Shalat, bab:

Makmum Mengikuti Imam, 1,/309, no. 4L2l dari Abu Bakar bin Abu syaibah dan

Abdah bin Sulaiman dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah 4,'
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"Rasulullah $ keluar rumah (ke masjid) dalam keadaan

sakit. Beliau mendapati Abu Bakar sedang mengimami shalat
orang-orang. Abu Bakar pun mundur, namun Rasuruilah S
memberi isyarat agar Abu Bakar tetap pada tempakrya.
Rasulullah S lalu duduk di samping Abu Bakar. Abu Bakar shalat
mengikuti shalatnya Rasulullah S, sementara orang-orang shalat
mengikuti shalakrya Abu Bakar. " 180

180 gp. Malik dalam Al Muwaththa' (pembahasan: Shalat Jama,ah, bab:
Shalatnya Imam Sambil Duduk, 7/736, no. 18) dari jalur Malik dari Hisyam bin
Urwah dari agrahnya; dan Al Bukhari (pembahasan: Adzan, bab: orang yang
Berdiri di Samping Imam karena Suatu Alasan, Z/L95, no. 6g3) dari jalur
zakaiya bin Yahya, dari Ibnu Numair, dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari
Aisyah cp dengan redaksi lrang serupa; dan Musrim (pembahasan: shalat, bab:
Menggantikan Imam Jika Berhalangan Karena sakit atau Bepergian, L/314, no.
418) dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib dari lbnu Numair.

As-Suyuthi dalam syanhtrya mengatakan, "rbnu Abdil Barr berkata, ,Tidak

ada perbedaan dari Malik mengenai terputusnya sanad hadits ini, namun ada
sekelompok periwaynt yang menyambung sanadnya dari Hisyam dari ayahnya dari
Aisyah @,. Di antara mereka adalah Hammad bin Saramah, Ibnu Numair dan Abu
usamah. saya katakan, riwayat dari jalur Ibnu Numair dilansir oleh Al Bukhari,
Muslim dan hnu Majah. sedangkan riwaynt dari jalur Hammad bin salamah
dilansir oleh Al Bukhari dalam Al Ltmm."
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lbrahim An-Nakha'i meriwayatkan dari Aswad bin Yazid,

dari Aisyah 4,, dari Rasulullah g dan Abu Bakar ig,, semisal

hadits Urwah,
I,/ t

,tb- ,ks K irt ,lis-oVs ,rV
61t
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I

e e

t0
tltAiiry f),iuitrY,*;

'Nabi $ shalat sambil duduk, sementara Abu Bakar shalat

sambil berdiri. Ia shalat mengikuti shalakrya Nabi $, sementara

orang-orang shalat mengikuti shalatrya 66u 3u1iut."181

Yahya bin Hassan mengabarkan kepada kami, dari

Hammad bin Salamah, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari

Aisyah: sama seperti hadits Malik. Di dalamnya ia berkata,

"Nabi $ shalat sambil duduk, sedangkan Abu Bakar shalat di

belakang beliau sambil berdiri. Sedangkan orang-orang shalat di

belakang Abu Bakar sambil !gvdiri."l82

Nabi $ shalat pada waktu sakit menjelang wafat sambil

duduk, sementara orang-orang shalat sambil berdiri di belakang

beliau. Kami pun menjadikannya sebagai dalil bahwa perintah

beliau kepada orang-orang untuk shalat sambil duduk saat beliau

jatuh dari kuda terjadi sebelum beliau sakit menjelang wafat. Jadi,

Barangkali yang ia maksud dengan l<ata Al Umm di sini adalah kitab .4r-

Risalah karena memang l,rtab k-Risalah merupakan bagian dari kitab Al Umm.
181 HR. Al Bukhari (pembahasan: Adzan, bab: Ketentuan bagi Orang yang

Sakit Dalam Shalat Jama'ah (7/22'1,, no. 664)dari jalur A'masy dari Ibrahim; dan

Muslim (dalam bahasan dan kitab yang sama, l/373'314, no. 95/418l,dari jalur

A'masy.
L82 7u1*15r1i6adits telah disebutkan sebelumnyra.

,
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shalatnya beliau (sambil duduk) sewaktu sakit menjelang wafat,
sementara orang-orang shalat shalat sambil berdiri, menjadi nasikh
(penghapus) terhadap ketentuan bahwa makmum harus duduk
mengikuti duduknya imam.

Dalil Sunnah dan ijma para ulama menunjukkan bahwa

shalat harus dengan berdiri jika seseorang mampu melakukannya,

dan boleh dengan duduk apabila ia tidak mampu. Namun orang
yang mampu berdiri dalam shalat sendiri tidak boleh shalat sambil

duduk.

Sunnah Nabi S menjelaskan bahwa pada waktu sakit

beliau shalat sambil duduk, sementara orang-orang di belakangnya
shalat sambil berdiri, dan Sunnah Nabi 6S ini me-nasakh Sunnah

beliau yang pertama. Sunnah ini juga sejalan dengan Sunnah

beliau unfuk orang yang sehat dan sakit, serta ijma ulama, bahwa

masing-masing imam dan makmum mengerjakan shalat fardhunya

sesuai keadaannya, seperti orang yang sakit shalat sambil duduk di
belakang imam yang sehat yang shalat sambilberdiri.

Sebagian orang keliru memahami dan berkata, "Jangan ada
yang mengimami shalat sambil duduk sepeninggal Nabi #." Ia

berargumen dengan hadits yang diriwayatkan secara terpufus

sanadnya dari seorang perawi yang tidak diterima riwayatnya.

Sebuah hadits tidak bisa dijadikan argumen jika bersumber dari
riwayahrya. Di dalam hadits ini disebutkan,

.t)); qp.LiAT.,
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"Janganlah ada yang mengimami shalat sambil duduk

sepeninggalku." 183

Ada banyak nasikh dan mansukh di dalam Sunnah yang

sempa dengan yang ini. Hal ini bisa menjadi indikasi bagi kasus-

kasus yang semakna dengannya. Ia juga memiliki banyak padanan

dalam Al Qur'an. Kami telah menjelaskan sebagiannya dalam

kitab kami ini, sementara yang lain dijelaskan secara terinci dalam

,Ahkam Al Qur'an wa As-Sunnah.

Tanya: Sebutkan beragam hadits yang tidak mengandung indikasi

tentang nasikh dan mansukh, serta argumen mengenai

pendapat yang Anda pegang.

Jawab: Sebelumnya saya telah menjelaskan 184 bahwa

Rasulullah S mengerjakan shalat khauf saat perang

183 9u616 ini sangat lemah, diriwaptkan oleh Ad-Daruquthni dari jalur Jabir

Al Ju'fi dari Asy-Sya'bi dari Nabi $ se@ra terangkat sanadnya. Hadits ini juga

diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam s*u63l80)dari jalur Ad-Daruquthni. Kemudian

ia meriwayatkan dari Rabi', ia berkata: Asy-Spfi'i berkata, "Ulama yrang

berargumen dengan hadits ini tahu bahwa hadits ini tidak mengandung hujjah dan

bahwa ia Udak valid karena terputus sanadnya. Juga karena ia diriwayatkan dari

seseorang yang riwayatnya tidak disukai oleh para periwayat hadits." Yang

dimaksud Asy-Syafi'i adalah Jabir Al Ju'fi karena statusnyra dha'if iiddan (lemah

sekali).

Al Hafizh Al Iraqi dalam Tharh At-Tatsrib (2/340) menyebutkan bahwa ia

juga meriwayatkan dari Abdul Malik bin Habib dari periwayat yang mengabarinya

dari Mujahid dari Asy-Sya'bi. Mujahid ini statusnya dha'if. Dalam sanad yang

disandarkan padanya terdapat periwayat yang tidak disebutkan namanya karena ia

tidak kuat untuk dUadikan berargumen.
le Maksudnya adalah hadits Shalih bin Khawwat dari sahabat png

mengerlakan shalat dalam keadaan takut bersama Rasulullah $ sewaktu Perang

Dzahrr-Riqa'. Yang di sini bukan redaksi hadits, melainkan perkataan Asy-Syaf i

sebagai ringkasan hadits.
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Dzah-r Riqa'. Beliau membariskan satu kelompok untuk
shalat, sementara kelompok lain tidak shalat sambil
menghadap ke musuh. [-alu beliau mengimami shalat

kelompok yang bersama beliau dalam safu rakaat, lalu
mereka menyempurnakan shalat mereka sendiri. Setelah

selesai shalat, mereka berdiri menghadap musuh. lalu
datanglah kelompok kedua, dan beliau mengimami shalat

sisanya. Setelah ifu beliau tetap duduk sampai mereka
menyelesaikan rakaat shalat mereka, dan setelah itu
beliau memimpin salam mereka.

hnu Umar meriwayatkan dari Nabi S, bahwa beliau

mengimami shalat khauf secara berbeda dari shalat ini
dalam beberapa perkaranya. Ia berkata, "Beliau

mengimami shalat sahr kelompok dalam satu rakaat,
sementara kelompok yang lain berada di antara beliau
dengan musuh. Setelah kelompok pertama yang di
belakang beliau selesai shalat, mereka mengambil posisi
antara beliau dengan musuh. I alu datanglah kelompok
kedua yang belum shalat, dan beliau pun mengimami
shalat mereka sejumlah rakaat yang tersisa, lalu beliau
salam. Setelah itu mereka bubar dan menyelesaikan shalat
bersama-sama. 185

185 Sebelumnya telah disampaikan hadits lbnu Umar tetapi tidak disertai
pengutipan redaksinya. sedangkan yang di sini bukan meriwayatkan redaksi
hadits, melainkan kalimat dari Asy-Syafi'i sebagai periwayatan dengan maknanya_
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Abu Agryasy Az-Zuraqi 186 meriwayatkan bahwa ketika

Nabi S berada dihari (perang) Usfan187, sedangkan

Khalid bin Walid berada di antara beliau dan Kiblat. Beliau

membariskan orang-orang yang ikut bersamanya, Ialu

beliau ruku, dan mereka ptur ruku bersama-sama. Lalu

beliau sujud, dan safu kelompok sujud bersamanya,

sementara kelompok lain menjaganya. Ketika ia bangun

dari sujud, sujudlah kelompok yang menjaganya. Lalu

mereka berdiri mengikuti shalatnya.

Jabir juga meriwayatkan hadits yang semakna. 188

Diriwayatkan pula hadits yang tidak shahih dan

bertentangan dengannya secara keseluruhan. 189

Tanya: Apa alasan Anda berpegang pada riwayat tentang

shalatrp Nabi S saat perang Dzatu Riqa', bukan yang

lain?

186 Abu Ag4psy ini adalah s€oftrng sahabat Anshar, ikut serta dalam Perang

Uhud dan sesudahngra. Ada perbedaan pendapat mengenai nama aslinya, dan ia

lebih dikenal dengan kunjahtsa.
187 Sebuah tempat berjarak dn mafialah (l marhalah = M.352 m) dari

Makkah di jalur menuju Madinah. Ljh. Simh lbnu l{atsirlgld. IV, hlm. 81-83}.
188 Hadirc dari Jabir diriwayatkan oleh AsySyaf i dalam Al Llmm dari hnu

Uyainah dari Abu Zubair dari Jabir sesudah hadits Ay47"asy Az-Zunqi. Ia tidak

menyebutkan redaksi hadits Jabir dalam pengutipan tersebut dalam bahasan

tentang shalat dalam keadaan takut: Jika musuh berada di arah kiblat. fuy-Syafi'i
mengisyaratkan hadits ini dalam lkhtilaf Al Hadiabnpa sanad.

189 gp. Abu Daud (pembahasan: Shalat, bab: Shalat dalam Keadaan Takut,

2/28), dari jalur Said bin Manshur dari Jarir bin AMul Hamid dari Manshur dari

Mujahid dari Abu Ay5r'asy Az-Zuraqi dengan redaksi yang serupa; dan An-Nasa'i
(pembahasan: Shalat dalam Keadaan Takut, 3/L76-1781dari jalur Muhammad bin

Mutsanna dan Muhammad bin Basysyar dari Muhammad Ghandar dari Syu'bah

dari Manshur dari Mujahid dari Abu Ayyasy Az-Zrxaqi; dan dari jalur Amr bin Ali
dari Abdul Aziz bin Abdushshamad dari Manshur dari Mujahid dari Abu A547asy.
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Jawab: Saya berpegang pada hadits Abu Ayyasy dan Jabir
tentang shalat khauf jika terjadi sebab sempa dengan
sebab Nabi S mengerjakan shalat tersebut.

Tanya: Apa itu?

Jawab: Rasulullah S bersama 1400 orang, sementara Khalid
(pihak musuh) bersama 200 orang, dan jaraknya pun jauh
serta berada di padang pasir yang luas. Tidak ada
harapan unfuk menyerang beliau karena sedikitnya jumlah
orang yang bersama Khalid dan banyaknya jumlah orang
yang bersama Rasulullah ffi. Seandainya l(halid
menyerang dari arah depan, beliau pasti melihateya. Lagi
pula, beliau juga dijaga saat sujud, sehingga Khalid tidak
akan luput dari pengawasan.

Jika musuh sedikit dan jauh, serta tidak ada penghalang,
sebagaimana yang saya jelaskan, maka saya
memerintahkan shalat khauf demikian.

Tanya: Saya tahu riwayat tentang shalat Dzafu Riqa' tidak
bertentangan dengan riwayat ini karena perbedaan
kondisi. Lalu, apa alasan Anda tidak mengikuti hadits
hnu Umar?

Jawab: Hadits ini diriwayatkan oleh Khawwat bin Jubair dari
Nabi $. Sahl bin Abu Hatsmah mengatakan hal yang

mendekati maknanya. Dituturkan pula dari Ali bin Abu
Thalib r& bahwa ia shalat khauf pada malam Harir 190,

190 Malam Harir adalah salah satu malam dalam perang shiffin (perang
antara Ali dengan Mu'awiyah). Ia juga disebut hari Harir. Lihat perincian kisahnya
dalam Taikh Ath-Thabari (7/231 dan syarh Nahjil Bakghahkarya hnu Abi Hadid
(r/L83-2071.
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sebagaimana Khawwat bin Jubair meriwayatkan dari
Nabi $. Khawwat adalah sahabat senior yang telah

berumur.

Tanya: Adakah argumen yang lebih kuat daripada senioritas

Khawwat?

Jawab: Ada, yaitu kesesuaian penjelasan saya dengan maksud Al

Qur'an.

Tanya: Dimana letak kesesuaiannya dengan Al Qur'an?

Jawab: Allah S berfirman,

',iai&i J31i n;.LK$y'il;;5"#
13'f1 \k" i,g fiLy,l UA*vjS Aa #
ij6_ i .t!'4,s;;1" ;a; 1L45j,r
eii ";, ""i& 

;A3 r" irllVi JE, 13-:/i1

'bJ;K*'ii"F# ;" ofii i\f{
"{;t( oL #{3'&1;7'";'\ti|e

Pada masa jahiliynh juga terjadi peristiwa lain yang disebut "Hari Harir", yaitu

hari peperangan antara Bal<r bin Wa'il dengan bani Tamim.
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"Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka
(sahabatmu) lalu kamu hendak mendiikan shalat bersama-

sama mereka, maka hendaHah segolongan dari mereka
berdii (shala| besertamu dan menyandang senjata,

kemudian apabila mereka Aang shalat besertamu) sujud
(telah menyempumakan serakaat), maka hendaklah
mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi
musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang
belum bershalat, lalu bershalatlah mereka denganmu, dan
hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata.
Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap
senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu
kamu dengan sekaligus. Dan tidak ada dosa atasmu
meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat
sesuafu kesusahan karena hujan atau karena kamu
memang sakit; dan siap-siagalah kamu. " (es. An-Nisaa'

l4l: L02l

iyTlzt\r,:,.fi FYu t
',.F g'( iir$i -: [g

6:,;i z,

'Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka
dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya
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shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas

orang-orang yang beriman. "(Qs. An-Nisaa' [4]: 103)

Maksudnya, dirikanlah shalat sebagaimana kalian shalat di

selain kondisi takut.

Allah membedakan antara shalat dalam kondisi takut

dengan shalat dalam kondisi aman, untuk menjaga para

pemeluk agama-Nya agar tidak diserang musuh mereka

secara tiba-tiba tanpa persiapan. Setelah kami meneliti

hadits Khawwat bin Jubair dan hadits yang bertentangan

dengannya, kami menemukan hadits Khawwat bin Jubair

lebih memperhatikan kehati-hatian, serta paling

memungkinkan bagi kedua kelompok untuk saling

menjaga, karena kelompok yang shalat bersama imam

terlebih dahulu dijaga oleh kelompok yang di luar shalat.

Apabila yang berjaga ifu berada di luar shalat, maka ia

terlepas dari kewajiban-kewajiban shalat sehingga ia bisa

berdiri atau duduk, bergerak ke kanan dan ke kiri,

bertahan jika diserang, berbicara jika takut diserbu musuh,

serta menyerang jika ada kesempatan, tanpa terhalang

oleh hal-hal yang dikerjakan dalam shalat. Sementara itu,

imam bisa mempercepat shalatn5n jika ia

mengkhawatirkan serangan musuh sesuai aba-aba

penjaga.

Hak kedua kelompok tersebut sama karena kedua

kelompok shalat -sesuai hadits Khawwat itu- sarna

kedudukannya. Masing-masing kelompok menjaga yang

lain. Kelompok yang berjaga, berada di luar shalat,

sehingga kelompok pertama dan kelompok kedua saling
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memberi dan menerima hal yang sama. Kelompok
pertama menjaga kelompok kedua dalam keadaan di luar
shalat, dan ini mempakan keadilan di antara dua
kelompok.

Sementara itu, hadits yang bertentangan dengan hadits
Khawwat bin Jubair tidak mengedepankan kehati-hatian.

Kelompok yang pertama berjaga dalam posisi ruku, lalu

kelompok yang dijaga beranjak untuk menjaga sebelum

shalat selesai. Selanjutnya kelompok kedua shalat dengan

dijaga oleh kelompok pertama yang juga berada dalam
shalat. Setelah ifu mereka menyelesaikan shalat secara

bersama-sama tanpa ada yang berjaga, karena saat ifu
belum ada yang keluar dari shalat selain imam yang

sendirian dan tidak bisa melindungi. Jadi, ini bertentangan
dengan prinsip kehati-hatian dan kekuatan dalam siasat

perang.

Allah & memberitahu kita bahwa Dia membedakan

antara shalat dalam kondisi takut dengan shalat selainnya

demi kepentingan pengikut agama-Nya, agar mereka
tidak diserang oleh musuh tiba-tiba, dan dalam hal ini
kelompok pertama tidak mengurangi hak kelompok
kedua, begitu juga sebaliknya.

Saya temukan bahwa Allah @ menyebutkan shalahrya

imam dan kedua kelompok secara bersamaan, namun
Allah tidak menyebutkan kewajiban qadha bagi imam dan
seorang pun dari kedua kelompok tersebut. Hal itu
menunjukkan bahwa kondisi imam dan makmum sama,
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yaitu keluar dari shalat tanpa menanggung kewajiban

qadha.

Demikianlah hadits Khawwat dan hadits-hadits yang

bertentangan dengannya.

Tanya: Apakah hadits yang Anda tinggalkan memiliki aspek lain

yang tidak Anda jelaskan?

Jawab: Ya. Bisa jadi, ketika shalat dalam kondisi takut boleh

dikerjakan tanpa mengikuti tata cara shalat biasa (tidak

dalam kondisi takut), maka mereka boleh mengerjakannya

menumt cara yang mudah bagi mereka, dan sesuai

kondisi mereka serta musuh, selama mereka

menyempumakan bilangan rakaat. Sehingga shalat

mereka berlainan, dan itu sah bagi mereka.

B. Hadits yang Bertentangan

Tanya: Ada perbedaan pendapat dalam masalah tasyahud. hnu
Mas'ud meriwayatkan dari Nabi 6$, "Beliau S mengajari

mereka tasyahud sebagaimana beliau mengajari mereka

safu surah Al Qur'an."191

Pada awalnya beliau mengucapkan tiga kalimat, 'At-

tahi5tgnatu lillaah" (Segala penghormatan hang milik

Allah). [-alu, tasyahud mana yang Anda ambil?

1e1 61p. AI Bukhari (pembahasan: Adzan, bab: Tasyahud Akhir, 2/363, no.

831) dari jalur Abu Nu'aim dari A'masy dari Syafiq bin Salamah dari AMullah; dan

Muslim (pembahasan: Shalat, bab: Tasyahud dalam Shalat, l/3011 dari jalur Jarir

dari Manshur dari Abu Wa'il dari Abdullah.
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Jawab: Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari

Unvah, dari Abdurrahman bin Abdin Al Qari 192, bahwa

ia mendengar Umar bin Khaththab berkata (di atas

mimbar, mengajari tasyahud kepada orang-orang),
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"Katakanlah,'Segala penghormatan milik Allah. Segala

kesucian milik Allah. Segala kebaikan dan karunia milik
Allah. Semoga keselamatan, rahmat Allah, dan berkah-

Nya terlimpah kepadamu, wahai Nabi. Semoga

keselamatan terlimpah kepada kami dan hamba-hamba

Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain

Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah
hamba-Nya serta Rasul-Nya r- " 193

192 Nama Al Quri dinisbatkan kepada kabilah Qarah bin Dabsy. Mereka
dikenal ahli dalam melempar senjata.

193 gp. Malik dalam Al Muwaththa '(pembahasan: Shalat, bab: Tasyahud
dalam Shalat,l/9O,91) dari jalur Ibnu Syihab dari Upwah. Setelah menyebutkan
hadits ini, Az-Zala'i dalam .ly'asrlb Ar-Ra5nh (1/427, 422) mengatakan, "Sanad
hadits shahih."
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Inilah yang diajarkan kepada kami saat masih kecil oleh

para ulama ahli fikih pendahulu kami. Kemudian kami

mendengamya dengan bersanad, dan kami mendengar

pula riwayat yang berbeda darinya. Namun kami tidak

pemah mendengar satu sanad tentang tasyahud -baik
yang sempa maupun berbeda- yang lebih kuat dari

sanad tersebut, meskipun yang lain juga shahih.

Jadi, riwayat yang kami pegang adalah, Umar di atas

mimbar tidak mengajarkan di hadapan para sahabat

Nabi $ selain yang diajarkan Nabi $ kepada mereka.

Ketika kami menerima dari para sahabat kami hadits yang

dinilainya shahih dari Nabi $, kami pun condong

kepadanya, dan itulah yang terbaik unhrk kami lakukan.

Tangn: Bagaimana bunyr hadits tersebut?

Jawab: Seorang yang tsiqah (yaitu Yahya bin Hassan)

mengabarkan kepada kami dari l-aits bin Sa'd, dari Abu

Zubair Al Makki, dari Sa'id bin Jubair dan Thawus, dari

hnu Abbas, ia berkata,
,
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Tanya:

"Rasulullah $ mengajari kami tasyahud sebagaimana

beliau mengajari kami Al Qur'an. Beliau mengucapkan,
'Segala penghormatan yang diberkahi dan segala karunia

Wng baik adalah milik Allah. Semoga keselamatan,
rahmat Allah, dan berkah-Nya senantiasa terlimpah
kepadamu, wahai Nabi. Semoga keselamatan senantiasa

terlimpah kepada kami dan hamba-hamba Attah yang
shalih. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, dan
Muhammad adalah utusan Allah'.u L94

Bagaimana pandangan Anda terhadap riwayat yang
berbeda tentang tasyahud dari Nabi? hnu Mas'ud
meriwayatkan hadits yang berbeda dari hadits ini. Begitu
juga Abu Musa dan Jabir. Seluruhnya saling berbeda pada

194 gp. Muslim (pembahasan: Shalat, bab: Tasyahud dalam Shalat, l/8O2,
303, no. 403) dari jalur Qutaibah bin Said, laits, dan Muhammad bin Rumh Al
Muhajir dari Abu Zubair dari Said bin Jubair dan Thawus dari hnu Abbas; dan
Abu Daud (pembahasan: Shalat, bab: Tasyahud, 7/596-597, no.974) dari jalur
Qutaibah bin Said dan Laits.

setelah meriwayatkan hadits Ibnu Abbas ini, Asy-Syafi'i dalam Al [Jmm
(L/107], berkomentar, "saya banyak meriwayatkan hadits yang berbeda-beda
tentang tasyahud, namun hadits inilah yang paling saya sukai, karena yang paling
lengkap."

Dalam l<ttab lkhtilaf Al Hadits ia mengatakan, ..Saya berpegang pada
tasyahud yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas karena ia paling lengkap, dan di
dalamnya ada tambahan yang tidak ditemukan dalam riwayat lain, yaifu kalimat: a/
mubarakat (segala berkah). "
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sebagian lafazhnya. Bahkan Umar mengajarkan semua

yang berbeda dari riwayat mereka semua pada sebagian

lafazhnya. Begitu juga riwayat Aisyah. Dalam tasyahud

Ibnu Umar terdapat beberapa lafazh yang tidak dijumpai

pada lafazh yang lain. Terkadang sebagian lafazh

tasyahud lebih panjang daripada sebagian l6in. 1e5

Jawab: Perkara ini sudah jelas.

Tanya: Jelaskan kepadaku!

Jawab: Seluruhnya merupakan kalimat yang dimaksudkan untuk

mengagungkan Allah. Rasulullah,# y*S mengajarkan

kepada mereka. Barangkali beliau mengajari seseorang

lalu ia menghapalnya, dan mengajari yang lain lalu ia pun

menghapalnya. Biasanya, dalam periwayatan secara

hapalan, yang paling diperhatikan adalah tidak

berubahnya makna. Jadi, di dalamnya tidak ada

penambahan, pengurangan, dan perbedaan kalimat yang

bisa mengubah makna.

Barangkali Nabi S memperkenankan masing-masing dari

mereka membaca tasyahud sesuai yang dihapalnya,

195 gu6i15 tentang Tasyahud Ibnu Mas'ud, Umar dan hnu Abbas "& telah

disebutkan sebelumnya dalam bab ini.

Tasyahud Ibnu Mas'ud telah diriwayatkan tadi.

Tasyahud Abu Musa diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, dan Ibnu Majah-

Tasyahud Jabir diriwayatkan An-Nasa'i dan Ibnu Majah.

Tasyahud Umar telah diriwayatkan tadi.

Tasyahud Aisyah dan hnu Umar -terdapat dalam Al Muwaththa' (7/ 173'

114) diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Qasim bin Muhammad,

dari Aisyah, dan dari Nafi, dari hnu Umar. Kedua sanad ini tidak diperselisihkan

ke-shahihannya.
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Tanya:

Jawab:

Tanya:

Jawab:

a/o
t.Li.lt

/ O zz j Jo/
t.}t-o.-r,

karena ia tidak mengandung makna yang mengubah
sesuafu dari hukumnya. Barangkali orang yang riwayat
dan tasyahudnya berbeda telah bersikap longgar,
sehingga mereka mengucapkan tasyahud sesuai hapalan
mereka, sesuai yang terilhamkan dalam hati mereka, dan
sesuai yang diperkenankan unfuk mereka.

Apakah Anda menemukan dalil yang membolehkan cara-

cara menerima pesan seperti yang Anda jelaskan?

Ya.

Apa itu?

Malik mengabarkan kepada kami dari hnu Syihab, dari
Unvah, dari Abdurrahman bin Abdul Qari, ia berkata,
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Aku mendengar Umar bin Khaththab berkata: Aku

mendengar Hisyam bin Hakim bin Hazzam membaca

surah Al Furqaan tidak seperti cara yang aku baca,

padahal Nabi yang membacakannya kepadaku- Aku

nyaris menegur dan memarahinya, namun aku biarkan

sampai ia selesai. Aku kemudian memanggilnya dengan

memegang serbannya dan membawanya menemui

Nabi $. Aku berkata, "Ya Rasulullah! Aku mendengar

orang ini membaca surah Al Furqaan tidak seperti yang

engkau bacakan kepadaku?" Rasulullah S bersabda

kepada Hisyam, "Bacalah!' Hisyam pun membaca

dengan bacaan yang tadi kudengar. Rasulullah # lalu

bersabda, "Demikianlah surah ini difurunkan " Beliau lalu

bersabda kepadanya, "Bacalahl" Aku pun membacanya.

Beliau lalu bersabda, "Demikianlah surah ini difurunkan.

Sesungguhnya Al Qur'an diturunkan dalam tuiuh huruf

(cara pembacaan), maka bacalah sesuai baaan yang

mudah (bagimu)."796

196 gp. Malik dalam Al Muwaththa '(pembahasan: Al Qur'an, bab: Riwayat

tentang Al Qur'an, 1/201, no. 5) dari jalur Malik dari lbnu Syihab dari Urwah bin

.6 .z '3:]u e9 ,.>
2J

//t
/o/ t/ r Of
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I
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Rasa belas kasih Allah kepada hamba-hamba-Nya telah
membuat Allah menumnkan Kitab-Nya dalam tujuh huruf
(cara baca), karena Allah tahu hapalan itu bisa hilang.
Tujuan Allah dalam hal ini adalah memberi toleransi
kepada mereka dalam pembacaan Al eur'an, meskipun
berbeda lafazhnya, selama perbedaan mereka tidak
mengubah makna. Bila hal itu yang berlaku pada Al
Qur'an, maka perbedaan lafazh sangat mungkin terjadi
pada selainnya, selama tidak mengubah maknanya.

Setiap sesuafu tidak diafur secara baku, maka lafazh di
dalamnya boleh saja berbeda, selama tidak mengubah
maknanya.

Seorang tabi'in berkata, "Aku telah menemui beberapa
sahabat Rasulullah S. Mereka sepakat pada makna
namun mereka berbeda-beda dalam lafazh. lalu aku
bertanya kepada sebagian mereka, mereka pun
menjawab, 'Tidak apa-apa, selama tidak mengubah
makna'."

Tanya: Memang benar bahwa inti tasyahud adalah
mengagungkan Allah. Saya benar-benar berharap semua
ini merupakan bentuk kelonggaran di dalam tasyahud,
dan perbedaan di dalamnya hanya dari segi lafazh seperti
yang Anda jelaskan. Hal semacam ini -seperti yang Anda
jelaskan- mungkin terjadi pada shalat khauf. sekiranya ia

Zubair dari Abdurrahman bin Abd Al eari; Al Bukhari (pembahasan: perseteman,
bab: Ucapan Seteru Terkait L-awannya, S/89, no.2419) danjalur Malik; dan
Muslim (pembahasan: Shalatnya para Musafir dan Shalat eashar, l/560, no. 4g,
no. 270/818) dari jalur Malik.

380



AlUmm

telah mengerjakan shalat secara sempuma sesuai cara

manapun yang diriwayatkan dari Nabi i$, maka shalatnya

sah, karena Allah membedakan antara shalat khauf

dengan shalat yang lain. Tetapi, bagaimana Anda

condong memilih hadits riwayat Ibnu Abbas (dari Nabi #)
tentang tasyahud, bukan hadits yang lain?

Jawab: Menurut saya maknanya paling luas, dan saya

mendengamya dari Ibnu Abbas secara shahih, sehingga

bagi saya ia yang paling luas cakupan maknanya dan

paling banyak lafazhnya dari yang lain. Oleh karena itu,

saya berpegang pada hadits ini, tanpa mencela orang

yang berpegang pada hadits lain yang memang shahih

dari Rasulullah $.

C. Bentuk Lain dari Hadits yang Bertentangan

Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Sa'id Al Khudri,

bahwa Rasulullah S bersabda,

\),J+ )'4 Vf ,.+'Jt{ '+it fy! Y
,/////
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'Janganlah kalian beriual beli emas dengan emas kecuali

dengan kadar dan mutu yang frma, dan janganlah kalian
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melebihkan yang satu atas yang lain. Dan janganlah kalian berjual
beli perak dengan perak kecuali dengan kadar dan mufu yang
sama, dan lbnganlah kalian melebihkan yang safu abs yang lain.
Dan janganlah kalian menjual sesuatu yang tidak ada dengan
sesuafu 5nng telah tersedia.'197

Malik mengabarkan kepada kami dari Musa bin Abu Hatim,
dari Sa'id bin Yasar, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah S
bersabda,

Ci:;. J:, v 9;fuu)i:r:nt: ,6_'nu. )t _'ttr
*Dinar dijualbelikan dengan dinar, dan dirham dengan

dirham. Tidak boleh ada kelebihan di antara kduan9,2.'tsa

Malik dari Humaid bin eais, dari Mujahid, dari hnu Umar,
ia berkata,

J:, Y cfA):rJL; !r';[t1 fJnu, )C-":t
t

Kil 6in,,:lL ti; W t*,t#.

197 HR. Malik dalam Al Muqnththa ' (pembahasan: Jual-Beli, bab: Jual-beli
Emas dengan Emas dalam Bentuk lantakan dan Mata UanS e/632, 633) dari
lalur Malik dari Nafi'; Al Bukhari (pembahasan: Jual-Beli, bab; Menjual perak
dengan Perak, 4/4M, no. zLTTl dari jalur Malik; dan Muslim (pembahasan:
Musaqah, bab: Riba, 3/7208, no. TS/7584) dari jalur Malik.

198 HR. Malik dalam Al Muwaththa ' (pembahasan: Jual-beli, bab: Menjual
Emas dengan Perak dalam Bentuk Lantakan dan Mata Uang,2/632, no. 29) dari
jalur Malik dari Musa brn Abu Tamim; dan Muslim (pembahasan, Musaqah, bab:
Pertukaran Mata Uang dan Penjualan Emas dengan perak secara Tunai, 3/12\2,
no. 85/1588) dari jalur Malik.
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"Dinar dijualbelikan dengan dinar, dan dirham dengan

dirham. Tidak boleh ada kelebihan di antara keduanya. Ini

merupakan peh:ah Nabi kita kepada kami, dan petuah kami

kepada Luliur',."199

Utsman bin Affan dan Ubadah bin Shamit meriwayatkan

dari Rasulullah s tentang larangan melebihkan dalam jual beli

emas dengan emas secara Lu',ui. 200

Hadits-hadits inilah yang kami pegang, dan makna yang

terkandung dalam hadits ini dipegang oleh para tokoh sahabat

Rasulullah 6s serta mayoritas pemberi fatwa di berbagai negara.

r99 Status hadits shahih jiddan- Meskipun demikian, saya udak

menemukannya dalam Al Muwaththa 

" 
dan ia juga tidak diriwayatkan oleh Ahmad

dalatn Musnadnya. Ia hanya meriwayatkan dari Ibnu Umar hadits-hadits lain

tentang riba. Demikian pula, Ibnu Hajar dalam At-At-Talkhish dan Al Haitsami

dalam Majma' Az-Zawa 'riy' hanya mengisyaratkan hadits-hadits lain dari Ibnu

Umar.

HR. Malik dalam At Muwaththa 'dalam bahasan dan bab yang sama (2/633,

no. 31) dari jalur Malik.
2m Hadits Utsman rg, diriwayatkan oleh Malik dalam Al Muwaththa'(2/633,

no. 32) dari jalur Malik, bahwa hadib ini sampai kepadanya dari kakeknya yaihr

Malik bin Abu Amir, bahwa Utsman bin Affan berkata: Rasulullah $ bersabda

kepadaku, 'Janganlah kalian menjual satu dinar dengan dua dinar, dan iangan pula

satu dirham dengan dua dirham!" Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim

(pembahasan, Musaqah, bab: Riba, 3/1209, no.78/1585) dari jalur Ibnu Wahb

dari Mak4rramah dari ayahnyra dari Sulaiman bin Yasar dari Malik bin Abu Amir-

sedangkan hadits ubadah bin Shamit diriwayatkan oleh Muslim

(pembahasan, Musaqah, bab: Penukaran Emas dengan Perak secara Tunai,

2/12L0,1211) dari beberapa jalur. Di antaranya adalah jalur Sufuan dari Khalid AI

Ha&dza' dari Abu Qilabah dari Abu Asy'ats dari Ubadah bin Shamit, ia berkata:

Rasulullah $ bersa$a, "Emas dengan emas, pemk dengan perak, secara senrpd'

seam ama, dan funai dengan funar. "(Hadits)
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Sementara ifu, Sufuan bin Uyainah mengabarkan kepada
kami bahwa ia mendengar Ubaidullah bin Abu yazid berkata: Aku
mendengar Ibnu Abbas berkata: usamah bin Zaid mengabarkan
kepadaku bahwa Nabi $ bersabda,

afrr t;3,t C1

"Riba hanya ada pada nasi'ah (iual beli secam tempo dan
ada kmbahan)." 201

Hadits ini menjadi pegangan hnu Abbas dan sejumlah
sahabahya di Makkah, dan selain mereka.

Tanya: Apakah hadits ini bertentangan dengan hadits-hadits
sebelumnya?

Jawab: Mungkin bertentangan, dan mungkin tidak.

Tanya: Mengapa dimungkinkan ia sejalan dengan hadits-hadits
sebelumnya?

Jawab: Karena bisa jadi Usamah mendengar Rasulullah $
ditanya tentang jual beli yang ada kelebihan pada salah
safunya dan secara hrnai, dengan barang yang berteda,
seperti emas dengan perak, atau kurma dengan gandum,

201 HR. Muslim (pembahasan, Musaqah, bab: penjualan Makanan Secara
Sama, 3/1277, 1218) dari beberapa jalur riwayat. Di antaranya adalah jalur sufi
dari ubaidullah bin Abu Yazid bahwa ia mendengar hnu Abbas berkata: usamah
bin Zaid mengabariku, bahwa Nabi S bersaMa, "Riba itu hanjn terjadi dalam
nasi'ah. "; dan Al Humaidi dalam Musnad Al Humaidi (l/249, no. 545) dari jalur
sufun. Al Humaidi berkomentar, "Kalau tidak salah, Sufuan mengangkat
sanadnya kepada Rasulullah $. Ketika ia ditanyra tentang hal itu, ia menjawab,
"Terkadang saya berhati-hati karena khawatir terjadi perubahan. Adapun soal
stafusnya sebagai riwayat marfu', riwayat ini memang marfu'.,,
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atau jual beli dengan barang yang berbeda jenis- Lalu

beliau menjawab, "Riba hanya ada pada iual beli

nasi'ah. " Atau, bisa jadi pertanyaan telah ada

sebelumnya, dan Usamah hanya mengetahui jawabannya,

sehingga ia hanya meriwayatkan jawaban beliau sama

tanpa mencatat pertanyaannya, atau meragukannya.

Dikarenakan haditsnya ini tidak mengandung unsur yang

menafikan hal ini dari hadits Usamah, maka

dimungkinkan ia sejalan dengan hadits-hadits sebelumnya.

Tanya:Mengapa dimungkinkan hadits tersebut bertentangan

dengan hadits-hadits sebelumnYa?

Jawab: Karena lbnu Abbas yang meriwayatkannya itu berpegang

pada hadits lain. Ia berkata, "Tidak ada riba pada jualbeli

tunai. Riba hanya ada pada jual beli nasi'ah."

Tanya: Jika hadits-hadits sebelumnya itu bertentangan, maka apa

alasan Anda meninggalkan hadits ini lalu berpegang pada

hadits lain?

Jawab: Setiap perawi yang meriwayatkan hadits secara berbeda

dari hadits Usamah -meskipun tidak lebih populer dalam

hapalan hadits daripada Usamah- tidak memiliki

kekurangan dalam menghapal hadits- Bahkan Utsman bin

Affan dan Ubadah bin Shamit lebih senior dan lebih lama

bersahabat dengan Rasulullah S daripada Usamah.

Adapurn Abu Hurairah, mempakan sahabat yang paling

tua dan perawi hadits yang paling kuat hapalannya pada

zamannya.

OIeh karena hadits dua orang itu secara umum lebih baik

dari segi hapalan dan lebih selamat dari kekeliruan
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daripada hadits satu orang (ahafl, maka hadits mayoritas
yang diriwayatkan lima perawi dan lebih kuat hapalannya
akan lebih baik untuk dijadikan pegangan daripada hadits
satu orang. 202

202 N Hafizh Ibnu Hajar (daram Fath At Bai, jd. IV, hrm. 31g-3190)
menjelaskan, " shirf adalah menyerahkan (menjual) emas dan mengambil (dibeli
dengan) perak, atau sebaliknya. Ia memiliki dua syarat: pertama,tidak boleh secara
tempo, baik berbeda maupun sama jenis barangnya. Inilah yang disepakati. Kedua,
tidak boleh ada kelebihan pada salah satu jenisnya. Ini adalah pendapat mayoritas.
Pada mulanya Ibnu umar berpendapat secara berbeda, namun ia mengoreksi
pendapatnya. Ibnu Abbas juga demikian, tetapi ada perbedaan riwayat mengenai
Ibnu Abbas, apakah ia mengoreksi pendapatnya? Namun Hakim meriwayatkan
dari jalur Hayyan Al Adwi: Aku bertanya kepada Abu Mujlis tentang shirf,latu ia
menjawab, Ibnu Abbas pemah membolehkannya, selama sama jenis dan (dibayar)
tunai. Ia (hnu Abbas) berkata: Riba hanya berlaku pada nasi.ah,.

Abu Sa'id lalu menemuinya dan menyebutkan kisah dan hadits yang di
dalamnya dijelaskan: jual beli yang diperbolehkan adalah kurma dengan kurma,
gandum dengan gandum, emas dengan emas, dan perak dengan perak, secara
tunai dan sama mutu serta takarannya. Barangsiapa menambahkan maka ifulah
riba. Ibnu Abbas lalu berkata, 'Aku memohon ampun dan bertobat kepada Allah'.
Akhimya ia melarang shirl secara keras.

Ulama menyepakati kqhahihan hadits Usamah, dan mereka berselisih dalam
mempertemukan antara hadits usamah dengan hadits Abu sa,id. seorang ulama
mengatakan bahwa hadits Abu sa'id mansukh, tetapi nasakh tidak bisa ditetapkan
berdasarkan kemungkinan. sebuah pendapat mengatakan bahwa maksud ucapan
Nabi $, 'Tidak ada riba' adalah riba yang sangat merugikan dan dilarang, serta
diancam siksaan yang berat. Ini seperti perkataan orang Arab, 'Tidak ada orang
alim di negeri ini selain Zaid'. Padahal ada juga orang alim selainnya. Namun yang
dimaksud di sini adalah tidak ada arim yang sempurna, bukan ia tidak ada sama
sekali. selain itu, keharaman riba fadhl Q<elebthan).ditiadakan dari hadits Usamah
secara implisit, sehingga hadits Abu Sa'id leblh didahulukan daripada hadits
tersebut karena indikasinya eksplisit. Selain itu, hadits usamah dipahami sebagai
larangan terhadap riba yang paling besar sebagaimana telah dijelaskan. Allah
Mahatahu."
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D. Bentuk Lain Riwayat-Riwayat yang Dianggap

Bertentangan

Sufuan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari

Muhammad bin Ajlan, dari Ashim bin Umar bin Qatadah, dari

Mahmud bin Labid, dari Rafi bin Khadij, bahwa Rasulullah S
bersaMa,

&i "ri i*, &f u; Li ;;u, I r'jLi

€r"r\
'Kerlakankh shalat Subuh saat pagi sedikit ,"** *u,nnu

ifu tebih baar pahalanya. Atau, lebih membesarkan pahalamu-'2o3

Sufuan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhi, dari

Urwah, dari Aisyah, ia berkata, "Mereka (para wanita-wanita

mukminah) shalat Subuh bersama Nabi $. Setelah itu mereka

bubar sambil menutupi diri dengan jubah mereka. Tidak seorang

pun yang mengenali mereka karena langit masih gelap-"zo4

203 911. At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, bab: Riwayat tentang Shalat

Shubuh Saat l-angit telah Menguning, L/289, no. 154) dari jalur Hannad dari

AMah bin sutaiman dari Muhammad bin Ishaq dari fuhim bin Umar bin Qatadah

dari Mahmud bin l-abid dari Rafi'bin Khadij.

At-Tlrmidzi berkata, "Syu'bah dan At-Tsauri meriwayatkan hadits ini dari

Muhamrnad bin Ishaq." Ia juga berkata, "Hadits ini juga diriwayatkan oleh

Muhamrnad btn Allan dari Ashim bin Umar bin Qatadah." Ia menambahkan,

"Dalam bab ini terdapat riwayat dari Abu Barzah Al Aslami, Jabir dan bilal." Abu

Isa be*ata, "Hadits Rafi' bin Khadij statusnya hasan-shahih-"

FIR. An-Nasa'i (pembahasan: Waktu-Waktu Shalat, bab' Isfar, L/272, no'

548) dari jalur Ubaidullah bin said dari Yahya dari Ibnu Ajlan dari Ashim.

204 HR. Al Bul*rari (pembahasan: waktu-waktu shalat, bab' waktu shalat

Fajar,2/65, no. 578) dari jalur Yahya bin Bukair dari laits dari Uqail dari Ibnu
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Shalatnya Nabi S saat cahaya pagi nampak juga
diriwayatkan oleh sahl bin Sa'd,205 Zaid bin Tsabit,2o6 dan para
sahabat Rasulullah '# lainnya. Hadits ini semakna dengan hadits
Aisyah.

Tanya: Kami melihat bahwa sebaiknya kita shalat subuh pada
waktu fajar, dengan bersandar pada hadits Rafi bin
Khadii, dan menurutku inilah yang terbaik. Namun Anda
melihat bahwa jika ada dua hadits yang bertentangan,
maka kita boleh berpegang pada sarah safunya, dan kami
menganggap hadits ini bertentangan dengan hadits
Aisyah.

Jawab: seandainya ia bertentangan dengan hadits Aisyah, maka
kami dan Anda wajib berpegang pada hadits Aisyah,
bukan yang lain, karena prinsip kita dalam membangun
hukum adalah, jika ada beberapa hadits yang
bertentangan, maka kita hanya berpegang pada salah

Syihab; Muslim (pembahasan: Masjid dan Tempat-Tempat Shalat, bab: Anjuran
Takbir Shalat shubuh Di Awal waktu, yaitu Taghlis, serta penjelasan tentang
Ukuran Bacaan Di dalamnya, L/MS, M6, no. 230, 645) dari jalur Sufun bin
Uyainah; dan At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, bab: Riwayat tentang Taghris,
l/287, no. 153) dari jalur eutaibah dari Malik bin Anas dari yahya bin said dari
Amrah dari Aisyah 6,.

205 gg. Al Bukhari (pembahasan: waktu-waktu shalat, bab; waktu shalat
Fajar, 7/1'97, no- 5771dari lalur Sulaiman dari Abu Hazim dari sahl bin sa,d, ia
berkata, "Aku makan sahur bersama keluargaku, kemudian aku secara pergi unfuk
shalat Shubuh bersama Rasulullah $."

206 lbid-, dari jalur Hammam dari eatadah dari Anas, bahwa Zaid bin Tsabit
menceritakan kepadanya bahwa para sahabat makan sahur bersama Nabi.$,
kemudian mereka berdiri untuk shalat." Aku bertanya, ,.Berapa jarak antara
keduanya?" Ia menjawab, "seukuran pembacaan rima puruh atau enam puruh
a!at."
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satunya, kecuali ada sebab yang menunjukkan bahwa

yang kita pegang lebih kuat daripada yang kita tinggalkan.

Tanya: Apa sebab tersebut?

Jawab: Salah satu hadits itu lebih mendekati makna Al Qur'an.
Jika ia lebih mendekati makna Al Qur'an, maka terdapat

argumen di dalamnya.

Tanya: Memang demikian pendapat kami.

Jawab: Jika tidak ada nash Kitab yang menjelaskannya, maka

yang paling baik untuk kita jadikan pegangan adalah yang

paling shahih. Tolok ukumya adalah orang yang

meriwayatkannya itu lebih memahami sanad, lebih

masyhur ilmunya, dan lebih menghapalnya. Atau hadits

yang kita jadikan pegangan itu diriwayatkan dari dua jalur

riwayat atau lebih, sementara hadits yang kita tinggalkan

itu diriwayatkan dari safu jalur riwayat, sehingga riwayat

mayoritas lebih dihapal daripada riwayat yang lebih

sedikit. Atau, hadits yang kita jadikan pegangan itu lebih

mendekati makna Al Qur'an, atau lebih mendekati

Sunnah Rasulullah S lainnya. Atau hadits tersebut

diketahui secara luas oleh ulama, atau ia lebih shahih

dalam qiyas, atau ia menjadi pegangan mayoritas sahabat

Rasulullah S.
Tanya: Demikianlah pendapat kami dan ulama lain.

Jawab: Hadits Aisyah adalah yang paling mendekati makna Al

Qur'an, karena Allah @ berfirman, "Peliharalah segala

shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wustha." (Qs. Al

Baqarah l2l:238)
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Apabila wakfu telah tiba, maka yang paling tepat disebut
menjaga shalat adalah yang segera mengerjakan
shalatnya. lagipula, Aisyah adalah perawi yang paling
masyhur dari segi keterpercayaan dan hapalannya- Ia pun
didukung oleh dua perawi yang seluruhnya meriwayatkan
dari Nabi $ hadits yang semakna dengan hadits Aisyah.
Mereka adalah Zaid bin Tsabit dan sahl bin sa'd. Hadits
ini juga paling mendekati makna Sunnah-Sunnah Nabi S
yang lain, yaitu hadits Rafi bin Khadij.

Tangn: Sunnah yang mana?

Jawab: Rasulullah $ bersabda,

Awal unktu adalah ridha Hlah, dan akhir waktu adalah
anpunan 411u15.'2o7

Rasulullah $ tidak mengutamakan apa pun daripada
ridha Allah. Maaf itu ada dua kemungkinan, yaitu maaf

207 HR- At-Tirmidzi (pembahasan: sharat, bab: Keutamaan di Awal waktu,
L/321, no. l72l dari jalur Ahmad bin Mani' dari ya'qub bin walid AI Madani dari
Abdullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu umar, ia berkata: Rasulullah S bersabda,
"waktu awal dai shatat adalah rtdha Alrah, sedangkan waktu akhir adalah
ampunan Allah. " At-Tirmidzi menilainya gharib. hnu Abbas meriwayatkan dari
Nabi S dengan redaksi yang serupa. At-Tirmidzi berkata, ..Dalam 

bab ini terdapat
riwayrat dari AIi, Ibnu Umar, Aisyah dan hnu Mas'ud,g."

Ya'qub bin walid Al Madani dinilai pendusta oleh Ahmad dan selainnya. Lih.
At-Taqrib no. 7835.

Ad-Daruquthni meriwayatkan hadits dari dua jalur ini, dan dari dua jalur yang
lain dari Jarir bin Abdullah dan Abu Mahdzurah, tetapi masing-masing tidak
terlepas dari kelemahan. Lih. As-Sunan (l/249,2501.

yt'*;>I} ,lntLrr+) ?jt J:rf
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terhadap ketidaksempumaan dan toleransi. Bila maaf

pada akhir waktu berarti toleransi, maka keutamaan ada

pada awal waktu, karena beliau tidak diperintahkan unhrk

meninggalkan keutamaan itu, meskipun di sisi lain

terdapat toleransi. 208

Tanya: Apa maksud Anda?

Jawab: Kita tidak diperintahkan meninggalkan awal waktu, tetapi

kita boleh shalat pada awal waktu dan pada waktu lain,

maka keutamaan ada pada mendahulukan shalat,

sementara menunda shalat hingga wakfu akhir

merupakan kekurangan yang tidak bisa ditolerir.

Rasulullah $$ telah menjelaskan apa yang kami katakan

ini, dan beliau ditanya, "Amal apa yang paling utama?"

Beliau menjawab,

w3 r3i it'i;lrA

L-u

"shalat pada awal wakfunya.'2o9

208 Maksudnya, seorang mukallaf ditunfut mengerjakan suatu perkara, namun

ia diberi kelonggaran untuk mengeriakan perkara lain. Namun, mukallaf yang

diberi kelonggaran itu tetap ditunfut untuk menge4akan perkara pertama, karena

ia tidak diperintahkan untuk meninggalkan hrntutan tersebut, melainkan hanp
dipe6olehkan. Sebagaimana dalam contoh di sini, ia ditunh.rt untuk shalat pada

awal waktu, namun ia diberi kelonggaran untuk menunda shalat hingga akhir

waktu. Jadi, ia tidak diperintahkan meninggalkan shalat pada awalwaktu.
2ct9 HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, bab: Keutamaan di Waktu Awal,

7/3L9,320, no. 170) dari jalur Abu Ammar bin Husain bin Huraits dari Fadhl bin

Musa dari Abdullah bin Umar Al Umari dari Qasim bin Ghannam dari bibinya yaitu

Ummu Farwah, salah seorang sahabat wanita yang ikut membaiat Rasulullah $,
dengan redaksi yang sempa. Abu Isa berkata, "Hadits Ummu Farwah tidak

diriwayatkan kecuali dari jalur Abdullah bin Umar Al Umari, sedangkan ia bukan
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Beliau tidak pernah meninggalkan sumber keutamaan,
dan tidak pemah memerintahkan manusia kecuali
keutamaan. Inilah yang dipahami semua ulama, bahwa
mendahulukan shalat pada awal waktunya pasti lebih
utama, karena manusia sering terhalang oleh kesibukan,
lupa, dan penyakit.

Hal ini paling mendekati makna Al Qur'an.

Tanlna: Ya.,g mana?

Jawab: Allah @ berfirman, "Peliharalah segah shalat(mu), dan
(peliharalah) shalat wustha." (Qs. Al Baqarah [2]: 2381.

Barangsiapa mendahulukan shalatnya pada awal wakfu,
maka ia lebih pafut disebut memelihara shalat, daripada
orang yang menundanya dari awalwakfu.

Dalam perkara wajib dan sunah, manusia diperintahkan
unfuk menyegerakannya selama ia mampu, karena
manusia sering terhalang oleh kesibukan, lupa, dan

periwayat yang kuat menumt para ahli Hadits. Mereka simpang siur dalam menilai
hadits ini darinya, dan sebenarnya ia periwayat yang jujur. Namun ia dikomentari
secara negatif oleh Yahya bin Said dari segi hafalannya."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dalam Al Mustadnk
(pembahasan: shalat, bab: waktu-waktu shalat, l/788|, dari jalur Hasan bin
Mukarram dan Bundar dari utsman bin umar dari Malik bin Mighwal dari Walid
bin Aizar dari Abu Amr Asy-Syaibani dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: Aku
bertanya kepada Rasulullah S, "Amal apa yang paling utama?" Beliau menjawab,
"Shalat di avnl waktunya." Al Hakim berkata, "Redaksi ini shahih karena

terjadinya kesamaan dua periwayat tsiqah, yaifu Bundar bin Basysyar dan Hasan
bin Mukarram atas riwayat keduanya dari Utsman bin umar. Hadits ini shahih
menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim tetapi keduanya tidak melansimya. Hadits
ini memiliki riwaynt-riwayat lain yang mendukung." Penilaian Al Hakim ini
disepakati oleh Adz-Dzahabi.
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penyakit. Hal ini bukan sesuahr yang tidak dipahami oleh

akal.

Riwayat tentang mendahulukan shalat Subuh pada awal

wakfunya bersumber dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali

bin Abu Thalib, Ibnu Mas'ud, Abu Musa Asy-Asy'ari,

Anas bin Malik, dan selain mereka.

Tanya: Abu Bakar, LJmar, dan Utsman masuk shalat Subuh saat

pagi masih gelap, dan selesai shalat Subuh saat pagi

sudah terang karena memanjangkan bacaan (shalat).

Bagaimana pendapat Anda?

Jawab: Terkadang mereka memanjangkan bacaan, dan terkadang

memperpendeknya. Yang menjadi patokan adalah waktu

memasuki shalat, bukan waktu selesai shalat. Mereka

semua memasuki shalat saat pagi masih gelap.

Rasulullah S pun selesai dari shalat saat pagi masih

gelap. Jadi, Anda bertentangan dengan hadits yang justru

sebaiknya Anda jadikan pegangan, yaitu hadits shahih

dari Rasulullah S. Anda pun bertentangan dengan

mereka, lalu Anda berkata, "Seseorang memasuki shalat

Subuh saat sudah terang, dan keluar darinya saat sudah

terang, dengan memperpendek bacaan." Jadi, Anda

bertentangan dengan mereka dalam hal memasuki shalat

dan panjangnya bacaan yang menjadi argumentasi Anda.

Di dalam hadits-hadits dari sebagian mereka disebutkan

bahwa beliau keluar dari shalat saat pagi masih gelap.

Tanya: Apakah Anda menganggap khabar Rafi bertentangan

dengan khabar Nsyah?

Jawab: Tidak.

393



AlUmm

Tanya: Apa alasannya?

Jawab: Ketika Rasulullah S menganjurkan para sahabat untuk
mendahulukan shalat dan memberitakan keutamaannya,
bisa jadi para sahabat yang dianjurkan ifu adalah orang-
orang yang ingin mendahulukan shalat sebelum waktu
fajar akhir. Oleh karena ifu, beliau bersabda, "Kerjakan

shalat Subuh saat pagi sudah terang. "Maksudnya adalah
saat fajar terakhir telah tampak melintang.

Tanya: Apakah hadits ini mengandung makna lain?

Jawab: Ya. Ia mengandung arti yang Anda katakan, antara yang
kami dan Anda katakan, serta setiap makna yang bisa
disebut isfaar.

Tanya: Lalu, apa yang menjadikan pemahaman Anda lebih baik
daripada pemahaman kami?

Jawab: Karena takwil yang saya jelaskan, dan karena Nabi S
bersabda,

)G"ilt i;i trk €r$ CG )(p tli
fr.;)l

zl,

Y', ,lila t -iJ - L)/ -
tl1.

tJ
tl9. t

cLe .x,sJ )e
a

.?Ut ?-*,-,;l}lr J"5 ""r;r
"Keduanya adalah fuj* Adapun yang ,.O* ekor

serigala, tidak membolehkan dan tidak mengharamkan
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sesuafu, sedangkan fajar yang melintang membolehkan

shalat dan mengharamkan plft4r." 21o

Maksudnya haram makan bagi orang yang ingin puasa.

E. Bentuk L^ain Riwayat-Riwayat yang Dianggap
Bertentangan

Sufuan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhn, dari Atha
bin Yazid Al-Laits, dari Abu Ayy,rb Al Anshari, bahwa Nabi S
bersaMa,

3:t ,a:ys 6")'J't \) ,is;lt Uq*; y

:,+$ ";) ic'rfi; ')'t ,,'-r5? "St) ,J'i.
I"+ i Lrhrt; uL-f ,i&t, 6-

t.
,A

l .2zo a,-*sdJJ
oa.r

"Janganlah kalian menghadap Kiblat dan jangan

membelakanginya saat membuang air besar atau air kecil,

tetapi menghadaplah ke Timur atau Baraf. " Abu Ayyub

berkata, "Kami pergi ke Syam dan mendapati tempat-

210 gg. Ibnu Abi Syaibah dalam .4./ Mushannaf (pembahasan: Puasa, bab;

Penjelasan tentang Fqar, 3/271dari jalur Waki' dari Ibnu Abi Dzi'b dari Khalid
dari Tsauban dengan redaksi yang serupa. Di dalam sanadnya terdapat Samurah
bin Jundab dan Abu Musa.

l\ata 96'],1 dengan kasmh pada huruf sin berarti serigala. Pendapat lain
mengatakan artinya singa.
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tempat membuang hajat dibangun dengan menghadap

Kiblat, maka kami menghadap ke arah lain dan memohon

ampunan kepada 411u1',. "21 1

Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari

Muhammad bin Yahya bin Habban, dari pamannya Wasi' bin

Habban, dari Abdullah bin Umar, ia berkata,

r5rtG ,*'o"ij"#
)e ,;r"j"-*fiLy

JUi ,6,*Al c4{ ,^i}lli J,{,:;
ooloz
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{.o t o.rol 7, }. ',o', .
\;:.*, ;ri J * alll J_f l

.*a.
"Orang-orang berkata, 'Jika kamu duduk unfuk membuang

hajat, maka janganlah menghadap Kiblat dan Baitul

Maqdis'. Aku pemah naik ke atap mmahku, lalu aku

melihat dari jauh Rasulullah S membuang hajat di atas dua

bata dengan menghadap Baitul Maqdis."21z

211 gp. AI Bukhari (pembahasan: Shalat, bab: Kiblatnya Penduduk Madinah,

Slnm dan Maroko, l/L46, no. 394) dari jalur Ali bin Abdullah dari Sufyan; dan

Muslim (pembahasan: Bersuci, bab: Istinja', 1/224, no- 59/2641dari jalur Zuhair

bin Harb dan Ibnu Numair dari Sufyan bin Uyainah, dan dari Yahya bin Yahya dari

Sufynn bin Uyainah.
2L211F.. Malik dalam Al Muwaththa ' (pembahasan: Kiblat, bab= Keringanan

untuk Menghadap Kiblat Saat Buang Air Kecil dan Besar, l/193,194, no. 3) dari
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Rasulullah S bermaksud melatih adab orang-orang Arab

yang hidup pada zamannya, karena kebanyakan dari mereka tidak

memiliki tempat buang hajat di rumahnya. Jadi, adab beliau ini

rnemiliki dua kemungkinan:

Pertama, mereka biasa pergi ke padang pasir unfuk

membuang hajat. Oleh karena itu, beliau memerintahkan mereka

untuk tidak menghadap atau membelakangi Kiblat. Itu karena

luasnya padang pasir, ringannya biaya bagi mereka, dan luasnya

lokasi unhrk membuat hajat. Dengan demikian mereka bisa

menghindar dari menghadap atau membelakangi Kiblat saat

membuang air kecil atau air besar. Mereka juga tidak memiliki

tempat yang memungkinkan untuk menghadap atau

membelakangi Kiblat, sehingga lebih baik mereka menghindari hal

tersebut.

Sering kali orang yang membuang hajat dalam kondisi

tanpa penufup dari tempat shalat itu terlihat auratnya dari depan

apabila ia menghadap Kiblat. Oleh karena ifu, mereka

diperintahkan untuk menghormati Kiblat Allah dan menufup aurat

agar tidak terlihat dari tempat shalat jika orang yang shalat bisa

melihat mereka. Makna inilah yang paling mendekati ajaran-ajaran

Nabi $.

jalur Yahya bin Said dari Muhammad bin Yahya bin Habban; Al Bukhari
(pembahasan: Wudhu, bab, Membuang Air Besar di atas Dua Bata, 1/297, no.
145) dari jalur Malik dari Yahya; dan Muslim (pembahasan: Bersuci, bab: Istinja',
7/224, 224, no. 6L/266) dari jalur Abdullah bin Musallamah bin Qa'nab dari
Sulaiman bin Bilal dari Yahya bin Said.
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Kedua, Nabi @ melarang mereka menghadap Kiblat saat

berada di padang pasir unfuk membuang hajat kecil dan besar,

agar seseorang tidak buang hajat kecil dan besar di arah Kiblat,

sehingga menimbulkan rasa jijik dan mengganggu orang yang

shalat.

Bisa jadi Abu Ayyub mendengar penuturan dari Nabi $
secara garis besar sehingga ia menerapkannya secara umum pada

tempat buang hajat di padang pasir dan di rumah. Ia tidak

membedakan tempat buang hajat di nrmah yang menjadi sarana

membuang hajat dalam kondisi tertenfu dengan menghadap Kiblat

atau membelakanginya, karena yang membuang hajat di dalamnya

memakai penutup. Jadi, ia menuturkan hadits secara garis besar,

sebagaimana ia mendengarnya secara garis besar.

Demikianlah seyogianya orang yang mendengarkan hadits,

menerapkannya secara umum dan garis besar, sampai ia

menemukan sebuah indikasi unfuk membedakan antara yang satu

dengan yang lain.

Ibnu Umar menuturkan bahwa Nabi S membuang hajat

dengan menghadap Baihrl Maqdis, salah satu dari dua Kiblat,

padahal apabila beliau menghadapi Baitul Maqdis maka beliau

membelakangi Ka'bah, maka dalam hal ini Ibnu Umar mengkritik

orang yang melarang menghadap atau membelakangi Ka'bah

untuk buang hajat, dan berpendapat bahwa tidak sepatutnya

seseorang menghindari sesuahr yang telah dilakukan oleh

Rasulullah S.
Kelihatannya lbnu Umar tidak pemah mendengar perintah

Rasulullah @ tentang buang hajat di padang pasir. Namun ia

membedakan antara buang hajat di padang pasir dengan di
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mmah, dan ia pun melarang menghadap Kiblat di padang pasir,

dan membolehkannya di rumah. Jadi, sebenarnya ia telah

mengatakan apa yang didengar dan dilihatnya, serta membuat
perbedaan sesuai petunjuk dari Rasulullah $ tentang perbedaan

tersebut, karena memang ada perbedaan antara kondisi padang

pasir dengan rumah.

Hal ini mengandung penjelasan bahwa setiap orang yang

mendengar suatu pesan dari Rasulullah #, yang diterima dan

dipegangnya, tidak boleh membedakan antara hal-hal yang tidak
diketahui, kecuali dengan petunjuk dari Rasulullah $ tentang

perbedaan di antara keduanya.

Ada banyak kasus dalam hadits yang serupa dengan kasus

ini, dan penjelasan kami ini telah cukup.

F. Bentuk Lain Riwayat-Riwayat yang Dianggap
Bertentangan

Sufuan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-

Ztrhri, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari hnu Abbas, dia

berkata: Sha'b bin Jatstsamah mengabarkan kepadaku:

,t ,tfut
1 o. l,to t tu, tet,. / / lt61 "* ,fu,r4 ? tTfo 9 ,.t,cfrrti)
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Aku pemah mendengar Nabi ffi ditanya tentang orang-

orang musyrik penduduk suafu kampung yang diserang pada
malam hari, dan wanita serta anak-anak furut terbunuh. Nabi @
lalu bersabda, "Mereka (wanita dan anak-anak ifu) termasuk

kelompok mereka." Amr bin Dinar menambahkan redaksi dari Az-

Zuhi, "Mereka termasuk kelompok orang fua mereka."2l3

Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zt"hn, dat''

Ibnu Ka'ab bin 14u1iL214, dari pamannya, io berkata,
"Sesungguhnya ketika Nabi S mengirim pasukan menuju hnu
Abi Huqaiq, beliau melarang membunuh wanita dan anak-

*uL."215

Jadi, Sufuan berpendapat bahwa ucapan Nabi $, "Wanita

dan anak-anak termasuk kelompok orang fua mereka,"
merupakan benfuk pembolehan membunuh anak-anak, dan hadits
Ibnu Abu Huqaiq it't menasakl>nya. Ia menyatakan, "Apabila Az-

Zuhn meriwayatkan hadits Sha'b bin Jatstsamah, maka ia selalu

menyusulinya dengan hadits lbnu Ka'ab."

213 gp. Al Bukhari (pembahasan: Jihad dan Ekspedisi Militer, bab:
Penangkapan Anak-Anak dan Keluarga dari Penduduk Negeri yang Diserang,
2/307, no. 3012, 3013) dari jalur Sufuan; dan Mtslim (pembahasan: Jihad dan
Ekspedisi Militer, bab: Kebolehan Membunuh Perempuan dan Anak-Anak dalam
Serangan Malam Tanpa Sengaja (3/7364,1365) dari jalur lbnu Uyainah, dari jalur

Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-Zuhri, dan dari jalur Amr bin Dinar dari hnu
Syihab.

2t4 Mungkin Ibnu Ka'ab bin Malik dimaksud adalah Abdullah atau
Abdurrahman. Keduanya sama€ama tsiqah dan menjadi sumber riwayat Az-h)hn.
Bagaimanapun, sanad hadits ini shahih.

215 gg. Al Humaidi dalam Musnadtya (2/385,386, no. 874) dari jalur
Sufun bin Uyainah.
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Hadits Sha'b bin Jatstsamah te4adi saat Nabi S umrah.

Jika yang dimaksud adalah umrah beliau yang pertama, maka

menurut sebuah keterangan, perintah penyerbuan terhadap hnu
Abi Huqaiq terjadi sebelumnya. Sementara ihr keterangan lain

menyebutkan pada tahun yang sama. Jika yang dimaksud adalah

umrah beliau yang terakhir, maka hadits Sha'b bin Jatstsamah

terjadi sesudah perintah penyertuan terhadap hnu Abi Huqaiq,

tanpa diragukan lagi.

Kami tidak pemah menemukan Rasulullah S memberi

kelonggaran dalam membunuh wanita dan anak-anak, lalu beliau

melarangnya. Menurut kami, larangan beliau membunuh wanita

dan anak-anak maksudnya adalah jangan sengaja membunuh

mereka, karena mereka bisa dikenali di antara orang-orang yang

beliau perintahkan untuk dibunuh. Adapun arti ucapan Nabi S,
"Wanita dan anak itu termasuk orang fua mereka"

adalah, anak-anak itu memiliki dua sifat, yaifu tidak memiliki
hukum iman yang membuat darahnya terlindungi, serta tidak

memiliki hukum domisili di negeri Islam (dzimmil yang

membuafurya terlindung dari penyerbuan.

Izin dari Rasulullah # yang membolehkan penyerangan

pada malam hari dan pengepungan terhadap suatu pemukiman,

seperti terhadap bani Mushthaliq, menunjukkan bahwa apabila
serangan dan pengepungan ifu atas instnrksi Rasulullah $, maka

tidak seorang pun -dari yang menyerang dan mengepung ifu-
dibolehkan menolak membunuh wanita dan anak-anak. Oleh

karena ifu, gugurlah berbagai kesalahan, kaffarat, denda, dm diyat

dari orang yang membunuh mereka, karena ia dibolehkan
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mengepung dan menyerang. Lagipula, mereka tidak memiliki

kehormatan yang dimiliki oleh orang Islam.

Tetapi ia juga tidak boleh membunuh mereka secara

sengaja apabila mereka bisa dikenali dan dibedakan. Nabi $
rnelarang membunuh anak-anak karena mereka belum sempat

menjadi kafir, dan melarang membunuh wanita karena tidak
memiliki kekuatan perang, dan bahwa mereka bersama anak-anak

bisa dijadikan budak sehingga menjadi kekuatan bagi para

pengikut agama Allah.

Tanya: Jelaskan halini dengan cara lain!

Jawab: Penjelasan ini sudah cukup

memahaminya.

Tanya: Apakah Anda menemukan

menguatkannya?

Jawab: Ya. Allah $ berfirman,

bagi

sah-r

orang yang

ayat yang

,Z Z/
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"Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh

seorang mukmin (yan7 lain), kecuali karena tersalah (tidak

sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang muknin

karena tersalah (hendaHah) ia memerdekakan seorang

hambasahaya yang beriman serta membayar diyat yang

diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh ifu), kecuafi

jika mereka (keluarga terbunuh) bersdekah. Jika ia (si

terbunuh) dai kaum tnng memusuhimu, padahal ia

mukmin, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan

hambasahaSn yang mulsnin. Dan jika ia (si terbunuh) dad

kaum (kaftd yang ada perjanjian (damat) antara mereka

dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) memba5nr

diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh)

serta memerdekakan hambasahaln yang mukmin.

Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaHah

ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berfurut-furut

sebagai cara tobat kepada Allah. Dan adalah Allah Maha

Mengetahui lagi Maha Bijaksana. "(Qs. An-Nisaa' [4]: 92)

Dalam kasus pembunuhan terhadap seorang mukmin

dengan secara tidak sengaja, AIIah mewajibkan memba5ar

diSnt dan membebaskan seorang budak. Dalam kasus

pembunuhan terhadap seorang yang terikat perjanjian

AlUmm
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damai (dzimm), Allah juga mewajibkan diyat (denda

akibat pembunuhan) dan pembebasan budak. Asalkan
keduanya termasuk orang yang dilindungi darahnya
karena faktor iman, perjanjian, dan domisili secara

bersamaan. Jadi, membunuh seorang mukmin yang

tinggal di negeri yang tidak terlindungi hanya dikenai
kaffarat, bukan diyut, karena ia hanya terlindungi

darahnya dengan faktor iman. Dikarenakan anak-anak
dan wanita kaum musyrik tidak terlindungi nyawa mereka
dengan faktor iman dan domisili, maka pada mereka tidak
berlaku denda, tebusan, dipt, dan kaffara|.2L6

Tanya: Sebutkan beberapa bentuk hadits yang bagi sebagian

orang tampak bertentangan!

Jawab: Malik mengabarkan kepada kami dari Shafiruan bin
Sulaim, dari Atha bin Yasar, dari Abu Sa'id Al Khudri,
bahwa Rasulullah S bersabda,

F'Jg'oG 4,, ^,,)*,:t i;,k
'Mandi pada hari Jum'at adalah wajib bagi setiap orang

yang telah bermimpi halig61."ztz

216 3u6 ini dari awal alenia sampai di sini dikutip oleh Al Hazimi dalam An-
Nasikh wal Mansukh hal. 77 l-77 2).

217 pp. Malik dalam At Muwaththa' (pembahasan: Jum'at, bab: Amalan
dalam Mandi Hari Jum'at, 1/702, no. 4) dari jalur shafwan bin Sulaim dari Atha
bin Yasar dari Abu Said; AI Buldrari (pembahasan: Adzan, bab: wudhunya Anak-
Anak,2/401, no. 858) dari jalur Ali bin Abdullah dari Sufuan dari Shafwan; dan
Muslim (pembahasan: Jum'at, bab: Kewajiban Mandi Jum'at bagi Setiap Laki-laki
Baligh, 2/580, no. 5/846) dari jalur Malik dari Shafir.ran.
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hnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhn,

dari Salib, dari ayahnya, bahwa Nabi E$ bersabda,

"..1jiiu':";t "Lo 
t.. o /

;-s..j, 9b) ,'ll/v/

'Barangsiapa di antara kalian mendatangi shalat Jum'at,

maka ia hendaknya **4i." 2L8

Sabda Nabi S, "Mandi pada hai Jum'at adalah wajib,"

dan perintah beliau untuk mandi, mengandung dua

kemungkinan makna. Makna tekstual dari keduanya

adalah keurajiban mandi pada hari Jum'at. Jadi, bersuci

untuk shalat Jum'at tidak sah kecuali dengan mandi,

sebagaimana bersuci saat junub tidak sah kecuali dengan

mandi. Tetapi, kanrajiban ini bisa diartikan sebagai

pilihan, akhlak, dan kebersihan.

Malik mengabarkan kepada kami dari Az-Zvhi, dari

Salim, ia berkata, "Seorang sahabat Nabi 6$ masuk

masjid pada hari Jum'at saat Umar bin Khaththab sedang

khutbah. Umar lalu bertanya, 'Jam berapa ini?' Orang ihr

menjawab, 'Ya Aminrl Mukminin, aku baru pulang dari

pasar, lalu aku mendengar adzan sehingga aku hanya

sempat berwudhu'. Umar berkata, 'Wudhu juga cukup!

218 HR. Muslim (pembahasan: Jum'at, 2/579, no- 2/844;l dari lalur Laits

dari lbnu Syihab, dan dari jalur lbnu Jtraij dari hnu Syihab; dan AI Bukhari
(pembahasan: Jum'at, bab: Keutamaan Mandi hari Jum'at, l/475, no. 877) dari
jalur AMullah bin Yusuf dari Malik dari Naff' dari AMullah bin Umar dari

Rasulullah #.
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Kamu tahu bahwa

rsanii?"'219

Rasulullah S memerintahkan

Seorang yang tsiqah mengabarkan kepada kami dari

Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, semisal

hadits Malik. Hadits ini menyebut nama sahabat yang

masuk masjid tanpa mandi adalah Utsman bin Affan. 220

Umar meriwayatkan dari Rasulullah r5$ bahwa beliau

menyuruh mandi, dan Umar pun tahu bahwa Utsman
mengetahui perintah mandi Rasulullah S tersebut.

Setelah ihr, Umar mengingatkan Utsman tentang perintah

Nabi $, dan Utsman pun tahu hal itu. Seandainya

seseorang mengira bahwa Utsman lupa, maka Umar

sudah mengingatkannya sebelum shalat. Disebabkan

Utsman tidak meninggalkan shalat unfuk mandi, dan

Umar pun tidak menyuruhnya keluar untuk mandi, maka

hal itu menunjukkan bahwa keduanya mengetahui
perintah Rasulullah ffi unfuk mandi hanyalah bersifat

himbauan, karena Umar tidak mungkin meninggalkan

219 HR. Malik dalam Al Muwaththa ' (pembahasan: Jum'at, bab: Amalan
dalam Mandi Hari Jum'at, I/LOL,102, no. 3) dari jalur Salim bin AMullah dari
Umar-seperti ini terputus sanadnya; Al Bukhari (pembahasan: Jum'at, bab:

Keutamaan Mandi Hari Jum'at, 2/430, no. 878) dari jalur Abdullah bin
Muhammad bin Asma' dari Juwairiyyah dari Malik dari Az-Zuhri dari Salim darl
Ibnu Umar dari Umar dengan redaksi yang sempa; dan Muslim (pembahasan:

Jum'at, 2/580, no. 3/845) dari jalur Harmalah bin Yahya dari Ibnu Wahb dari
Yunus dari Ibnu Syihab dari Salim dari ayahnya bahwa Umar... dengan redaksi
yang serupa.

220 11P... Abdurrazzaq dalam Mushannaf+rya ((pembahasan: Jum'at, bab,

Mandi pada Hari Jum'at, Memakai Wanrangian dan Siwak, 3/195) dari Ma'mar
drl Az-hhn Penyebutan nama Utsman berasal dari ucapan Ma'mar dalam
riwayat ini. Allah Mahatahu.
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perintah Rasulullah S untuk mandi, dan begitu juga

Utsman.

Ketika kita tahu hadits tersebut menerangkan Utsman

yang tidak mandi serta menyebutkan perintah mandi,

maka hal itu menunjukkan bahwa perintah tersebut hanya

bersifat himbauan.

Ulama Bashrah meriwayatkan bahwa Nabi S bersabda,

$.JAL
t, L-f J 4's''i w a;Lir ? o,)

1aVya/C

'Jii 
J:riu

"Barangsiapa berwtdhu pada hari Jum'at, maka itu
cukup dan merupakan sebuah nikmat. Banngsiapa

mandi, maka mandi itu Lbih buik."221

221 117. Abu Daud (pernbahasan: Bersuci, bab: Keringanan untuk Tidak

Mandi pada Hari Jum'at, 7/257, no. 354) dari jalur Abu Walid Ath-Thayalisi dari

Hammam dari Qatadah dari Hasan dari Samumh, ia berkata: Rasulullah $
bersabda: dengan redaksi yang serupa; dan At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, bab:

Riwayat tentang Wudhu pada Hari Jum'at, 2/357, no. 4971dari jalur Muhammad

bin Mutsanna dari Said bin Sufyan Al Jahdari dari S$.t'bah dari Qatadah. At-

Tirrnidd berkata, "Dalam bab ini terdapat riwagnt dari Abu Hurairah, Aisyah dan

Anas. Hadits riwayat Samurah statusnya hasan."

Hadits ini diriwayatkan oleh sebagian sahabat Qatadah dari Qatadah dari

Hasan dari Samurah bin Jundab; dan sebagian yang lain meriwayatkannya dari

Qatadah dari Hasan dari Nabi S secara murcal.

Ia berkata, "Hadits inilah yang diprakUkkan para ulama dari kalangan sahabat

Nabi $ dan generasi sesudah mereka. Mereka lebih memilih mandi pada hari

Jum'at, tetapi mereka berpendapat bahwa wudhu pada hari Jum'at sudah

mencukupi."
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Sufuan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari

Yahya, dari Amrah, dari Aisyah, ia berkata, "Orang-orang

bekerja hingga mandi keringat, lalu mereka pergi dalam

keadaan seperti ifu, maka dikatakan kepada mereka,
' Mandilah t*u1iun' .' 222

G. Larangan terhadap Sesuafu yang Ditunjukkan oleh
Hadits Lain

Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Zinad dan

Muhammad bin Yahya bin Habban, dari A'raj, dari Abu Hurairah,
bahwa Rasulullah S bersabda,

,
OrO/

\*5.t-
t"€L,b

I

I

o I

I YA-; b
'Janganlah salah seorang dari kalian meminang pinangan

saudaranya. "223

222 119. AI Bukhari (pembahasan: Jum'at, bab: Waktu Jum'at saat Matahari
Tergelincir, 7/287, no. 903) dari jalur Abdan dari Abdullah dari Yahya bin Said
bahwa ia bertanya kepada Amrah mengenai mandi pada hari Jum'at, lalu ia
menjawab, "Aisyah 

'4u, berkata..." dengan redaksi yang serupa; dan Muslim
(pembahasan: Jum'at, bab: Kewajiban Mandi pada Hari Jum'at bagi Setiap [aki-
laki Baligh, 2/581, no. 7/847\ dari jalur Muhammad bin Rumh dari l-aits dari
Yahya bin Said dengan redaksi yang serupa.

223 11F.. Malik dalam Al Muwaththa ' (pembahasan: Nikah, bab: Riwayat
tentang Pinangan, 2/523, no. 1) dari jalur Muhammad bin Yahya bin Habban dari
A'raj dari Abu Hurairah; AI Bukhari (pembahasan: Nikah, bab: Tidak Boleh
Meminang Pinangan Saudaranya Sampai Saudaranya ifu Menikahinya atau
Meninggalkannya, 3/373, no. 5144) dari jalur Yahya bin Bukair dari laits dari
Ja'far bin Rabi'ah dari A'mj dari Abu Hurairah dengan redaksi yang serupa,
dengan tambahan redaksi, "Sampai saudaranya ihJ menikahi atau
meninggalkann5m. "
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Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Umar,

dari Nabi $, beliau bersabda,

o c

I

to I o.'
P

o.t

{h, J. €L I

I Y4.;

"Janganlah salah seorang dai kalian meminang pinangan

saudaranya.'224

Diriwayatkan satu hadits dari Rasulullah $ yang

menunjukkan bahwa larangan seseorang meminang pinangan

saudaranya itu dipahami menumt satu pengertian tertenhr.

Seandainya tidak ada riwayat ini, maka secara teksfual hadits

tersebut menunjukkan bahwa keharaman seseorang meminang

pinangan saudaranya adalah sejak ia memulai pinangan sampai ia

meninggalkannya.

Sabda Nabi S, 'Janganlah salah seorang dari kalian

meminang pinangan saudaranya" dimungkinkan sebagai jawaban

yang memiliki maksud tertenfu sesuai konteks hadits. Namun

orang yang meriwayatkannya tidak mendengar penyebab

Rasulullah $ bersabda demikian, sehingga kedua perawi itu hanya

menyampaikan sebagiannya, tidak sebagian yang lain, atau

meragukan sebagiannya dan tidak berkomentar tentang hal yang

diragukannya.

224 119. Malik dalam Al Muwaththa ' (bahasan dan bab yang sama, no. 2)

dari jalur Malik dari Nafi'; Al Bukhari (bahasan dan bab yang sama) dari jalur Makki

bin Ibrahim dari lbnu Juraij dari Nafi' dari Ibnu Umar; dan Muslim (pembahasan'

Nikah, bab: Keharaman Meminang Pinangan Saudara, 2/7032, no- 50/7472')

dari jalur Zuhair bin Harb dan Muhammad bin Mutsanna dari Yahya Al Qaththan

dari Yahya dari Ubaidullah dari Nafi'.
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Jadi, Nabi @ ditanya tentang seorang laki-laki yang

meminang seorang wanita, lalu wanita tersebut menerimanya dan

memberinya izin untuk menikahinya. Wanita itu lalu dilamar laki-

Iaki lain yang menurutnya lebih baik daripada laki-laki pertama,

sehingga wanita tersebut membatalkan resfunya kepada laki-laki
pertama. Oleh karena ifu, Nabi S melarang melamar wanita jika

dalam kondisi demikian. Bisa jadi wanita itu membatalkan restu

terhadap laki{aki pertama, namun laki-laki kedua pun tidak jadi

menikahinya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi wanita dan

peminang pertama.

Tanya:

Jawab:

Tanya:

Jawab:

,-LV li!

Mengapa Anda condong untuk mengatakan bahwa
larangan Nabi S bagi seseorang unfuk meminang

pinangan saudaranya ifu dipahami menurut safu

pengertian tertenhr, bukan pengertian yang lain?

Dengan dalil dari Rasulullah S.
Mana dalilnya?

Ada. Malik mengabarkan kepada kami, dari Yazid maula

Aswad bin Sufyan, dari Abu Salamah bin Abdurrahman,
dari Fathimah binti Qais, ia berkata,

- o 1 t , - 1/ z1z A,rX,rf 
"lt J;, G;G t$b (s"s:Li

(:*,Ui,u:
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"Suamiku menceraiku, ma,ka Rasulullah $ menyuruhku

iddah di rumah hnu Ummi Maktum. Beliau bersaMa,
'I{alau kamu sudah halal (selesai iddah) maka beribhu

aku'. Ketika aku sudah halal, aku berkata kepada

Rasulullah S, 'Mu'awiyah bin Abu Sufyan dan Abu Jahm

melamarku'. Rasulullah 6$ lalu bersabda, 'Abu Jahm tidak

pemah meletakkan tongkatnya dai pundakn5n,2zs

Mu'awiyah miskin tak berharta. Oleh karena

itu, menikahlah dengan Usamah bin Zaid'. Aku pun

menikah dengannya. Allah memberikan kebaikan

kepadanya, dan aku bahagia bersamanya."226

225 pt6u dua makna yang masyhur. Pertama, ia banyak bepergian. Kedua, ia

banyak memukul wanita.

An-Nawawi mengunggulkan makna yang terakhir karena ia disebutkan secara

tegas dalam riwayat Muslim, "I-aki-laki pemukul."
226 y1g. Malik dalam Al Muwaththa ' (pembahasan: Thalak, bab: Riwayat

mengenai Nafkah bagi Istri yang Dithalak,2/580,581, no. 6T dan jalur AMullah
bin Yazid; dan Muslim (pembahasan' Thalak, bab' Istri yang Dithalak Tiga Kali

tidak Memperoleh Nafuah,2/lLl4, no.36/7480) dari jalur Abdullah bin Yazid.

ooI t //.y*-P loz
(l A-g)

41't



Al lJntm

Inilah dasar pendapat kami: Sunnah Rasulullah S
mengenai lamaran beliau terhadap Fathimah unhrk
Usamah setelah ia memberitahu Rasulullah S bahwa

Mu'awiyah dan Abu Jahm melamamya. Sunnah ini
menunjukkan dua hal,

Pertama, Nabi S tahu bahwa keduanya tidak melamar

secara bersamaan, melainkan lamaran salah safunya
terjadi sesudah lamaran yang lain. Nabi S tidak

melarangnya dan tidak mengatakan kepada Fathimah
bahwa salah satu dari keduanya tidak boleh melamamya
sebelum yang lain meninggalkan lamarannya. Tetapi
justru beliau melamamya untuk Usamah bin Zaid sesudah

keduanya melamar. Kami menjadikannya sebagai indikasi
bahwa Fathimah tidak menyukai keduanya. Seandainya ia
menyukai salah sahrnya, maka beliau pasti men5ruruhnya

menikah dengan laki-laki yang disukainya. Berita
Fathimah kepada Rasulullah S tentang orang yang

melamamya adalah khabar tentang sesuatu yang tidak
diterimanya. Barangkali ini adalah permintaan saran
kepada Rasulullah S, dan ia tidak mungkin meminta
saran ketika telah memberi resfu kepada salah safunya.

Kedua, ketika Nabi S melamar Fathimah binti eais
unfuk Usamah, kami menyimpulkan bahwa kondisi saat
Rasulullah S melamamya berbeda dengan kondisi saat
Rasulullah @ melarang lamaran. Lagipula, tidak ada

kondisi yang membedakan antara lamaran keduanya
(Mu'awiyah dan Abu Jahm) sehingga yang satu boleh
melamar dan yang lain tidak, kecuali si wanita
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mengizinkan wali unfuk menikahkannya. Jadi, calon

suaminya -jika wali itu menikahkannya- boleh

memaksanya menikah, dan si wali juga boleh memaksa,

lalu wanita itu pun halal bagi suaminya. Sebelum itu,

walinya tidak berhak menikahkannya sampai wanita

tersebut mengizinkan. Jadi, sama saja, baik wanita ifu rela

maupun tidak.

Tanya: Apakah menumtmu kondisi wanita saat memberi restu

berbeda dengan kondisinya saat tidak memberi restu?

Jawab: Ya, benar. Seandainya seorang wanita dilamar lalu ia
mencaci dan membenci orang yang melamamya,

kemudian laki-laki tersebut mengulangi lamarannya, dan

wanita itu Udak mencacinya, fidak menampakkan

kebencian, tetapi juga tidak menyetujui, maka kondisi saat

ia tidak mencaci berbeda dengan kondisi saat ia
mencacinya. Kondisi yang kedua ini lebih mendekati sikap

rela. Setelah itu kondisinya berubah-ubah, karena ia akan

menimbang-nimbang sebelum memberi resfu. Jadi,

sebagian kondisi itu lebih dekat dengan sikap ridha

daripada kondisi yang lain.

Tidak ada arti yang benar dalam hal ini selain yang telah

saya jelaskan, yaitu bahwa Nabi S melarang melamar

wanita yang telah memberi izin kepada walinya untuk

menikahkannya, sampai kouuenangan wali itu udak

berlaku lagi. Jika kewenangan wali itu Udak berlaku, maka

kondisi pertama dan terakhir bagi wanita tersebut adalah

sama.
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H. Larangan terhadap Sesuafu yang Disebutkan secara
Lebih Jelas dari Sebelumnya

Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Umar,
bahwa Rasulullah S bersabda,

,eQ J; )@L.,q, yt) it

Jt
.rt;.')t H.\Lt;:frJ-/ (J. .

"Masing-masing dari dua orang yang berjual beli memiliki
hak pilih (antara jadi dan tidak) terhadap temannya selama

keduanya belum berpisah, kecuali jual beli khgar." zzt

Sufuan mengabarkan kepada kami dari Az-Zrhri, dari Said
bin Musayyab, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah $ bersabda,

E

I Y

"Janganlah seseorang menjual (sauafu) dengan
m engganggu penjualan sa udaranya." 228

227 119. Malik dalam Al Muvwththa '(pembahasan: Jual-beli, bab: Hak pilih

dalam Jual-beli,2/67L, no. 9) dari jalur Nafi'; Al Bukhari (pembahasan: Jual-beli,
bab: Kedua Pelaku Jual-beli Memiliki Hak Pilih selama Keduanya Belum berpisah,
4/385, no. 2111) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari pembeli; dan Muslim
(pembahasan: Jual-beli, bab: Berlakunya Khiyar Majelis bagi Dua Pelaku Jual-beli,
3/L763, no. 43/7531) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik.

228 11R.. Malik dalam Al Muwaththa ' (pembahasan: Jual-beli, bab: Tidak
Boleh Menawar Barang yang Ditawar saudaranya , 2/loo, no. 2l4o) dari jalur Ali
bin Abdullah dari Sufryan dari Az-Zuhri dari Said bin Musayrrib dari Abu Hurairah
dalam sebuah hadits yang panjang; dan Muslim (pembahasan: Nikah, bab:
Keharaman Merninang Pinangan Saudara Sampai Ia Mengizinkan atau
Meninggalkannya,2/LO33, no. 1511033, no. 52) dari jalur Sufuan bin Uyainah,
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Ini merupakan makna yang menjelaskan sabda

Rasulullah S, bahwa dua orang yang bertransaksi memiliki hak

pilih (antara jadi dan tidak) selama keduanya belum berpisah, dan

larangan beliau terhadap seseorang unhrk membeli sesuafu yang

hendak dibeli saudaranya itu adalah ketika keduanya berhansaksi

sebelum keduanya meninggalkan tempat transaksi.

Itu karena keduanya saling bertransaksi sampai keduanya

mengakadkan jual beli secara bersamaan. Jika keduanya

mengakadkan jual beli yang masing-masing pihak terikat dengan

akad tersebut, maka penjual tidak merugi jika pembeli menjual

barang dagangan, karena telah menjadi miliknya, dan transaksi

pun telah selesai. Tetapi, ketika keduanya masih punya hak pilih,

seperti seandainya pihak pembeli membeli sepotong pakaian

dengan harga sepuluh dinar, lalu datang orang lain yang menawari

barang sempa dengan harga sembilan dinar, maka besar

kemungkinan ia membatalkan jual beli yang pertama karena ia

memiliki hak pilih sebelum meninggalkan tempat jualbeli. Bisa jadi

ia membatalkan jual beli yang pertama, dan jual beli yang kedua

pun tidak tercapai, sehingga yang terakhir ini telah merugikan

penjualdan pembeli, atau salah sahr dari keduanya.

Inilah alasan Nabi S melarang seseorang menjual sesuatu

dengan mengganggu penjualan saudaranya. Tidak ada alasan

selain ini.

dari jalur lbnu Wahb dari Yunus dari hnu Syihab, dan dari jalur Abdurrazzaq dari

Ma'mar dari Az-Zuhri. Di dalamnya disebutkan, "Dan seseorang frdak boleh

menaikkan penawaran atas barangyang sedang ditawarsaudaranln. "(no. 53).
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Tanya: Seseorang menjual sepotong pakaian seharga sepuluh

dinar, dan jual beli ini mengikat keduanya sekalipun
keduanya belum meninggalkan tempat jual beli. L^alu ada
orang lain menjual pakaian yang lebih baik seharga satu

dinar. Seandainya demikian, maka apakah menurut Anda
hal itu tidak merugikan penjual pertama, karena telah
ditetapkan jual beli seharga sepuluh dinar yang tidak bisa

dibatalkan?

Jawab: Diriwayatkan dari Nabi $, beliau bersabda,

/
I

c

I
c

.4-;
lo ) z
? aa)?-r e'€L Y

Tanya:

"Janganlah salah seorang dari kalian menawar dengan
mengganggu tawaran saudaranya.'229

Seandainya hadits ini shahih, dan saya memang
menganggapnya tidak shahih, maka ifu serupa dengan
sabda Nabi S, 'Uanganlah salah seorang dari kalian
meminang pinangan saudaranya. " Maksudnya, janganlah

ia membuat penawaran dengan mengganggu penawaran

saudaranya jika ia rela terhadap jual beli dan mengizinkan
barang dagangannya dijual. Jadi, seandainya barang
dagangannya terjual, maka jual beli ih: mengikatnya.

Apa dalilnya?

229 HR. Al Bulfiari (pembahasan: Syarat-Syarat, bab: Syarat-syarat dalam
Talak, 3/277, no. 2727) dari jalur Muhammad bin Ar'arah dari Adiy bin Tsabit
dari Abu Hazim dari Abu Hurairah dengan redaksi yang serupa; dan Muslim
(pembahasan: Nikah, bab: Keharaman Meminang pinangan Saudaranya., no.
54/14731dari jalur Ismail bin Ja'far dari Ala' dari ayahnya dari Abu Hurairah dari
Rasulullah $ dengan redal<si yang serupa.
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Jawab: Rasulullah S menjual sesuatu kepada orang yang mau

membeli dengan harga lebih tinggi. 230 Menjual sesuatu

kepada seseorang dengan harga yang lebih tinggi

menunjukkan adanya orang yang membuat penawaran

kompetitif dengan penawaran saudaranya, tetapi si

penjual tidak menerima tawaran pertama sehingga ia

minta penambahan harga.

I. l^arangan terhadap Sesuafu yang Sebagian Aspeknya
Berbeda dengan Sebelumnya

Malik mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin

Yahya bin Habban, dari A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa

Rasulullah @ melarang shalat setelah Ashar sampai matahari

230 HR. Al Bukhari (pembahasan: Jual-beli, bab: Jual{eli dengan

Meningkatkan Penawaran, 2/L00, no. 724L\ dari jalur Atha bin Abu Rabah dari

Jabir bin Abdullah, bahwa seorang laki-laki menetapkan kemerdekaan bagi

budaknya yang jatuh saat ia mati kelak, namun ia dililit suatu kebutuhan. Nabi $
lantas mengambil budak itu dan bersabda, "Siapa lmng mau membelirya dariku. "

Budak itu dibeli oleh Nu'aim bin AMullah dengan harga sekian, dan beliau pun

menyerahkan budak itu kepadanya; dan Muslim (pernbahasan:7akat, bab: Nafkah

Dimulai dari Diri Sendiri, lalu Keluarga, lalu Kerabat (2/692, no. 4L/997) dan
jalur Abu Zubair dari Jabir dengan redaksi yang serupa.

Barangkali yang dimaksud oleh Imam Asy-Syafi'i adalah hadits Anas bahwa

ada seorang lald-laki Anshar menjumpai Nabi $, lalu beliau mengambil darinya

sebuah pelana dan gelar, lalu beliau bersabda, "Siapa yang mau membeli dua

barang ini?" Seseorang menjawab, 'Aku ambil dengan harga satu dirham." Beliau

bertanya, "Siapa yang mau membayar lebih dari sahr dirham?" Beliau bertanya

demikian dua atau tiga kali hingga seseomng berkata, "Aku akan mengambilnya

dengan harga dua dirham." Beliau pun memberikan barang ihr kepadanya." (HR.

Abu Daud, 2/292-293 no. 1641; At-Tirmidzi, 3/522, no. 1218 dengan

menilainya hasar; An-Nasa'i,7/259 no. 4508; dan hnu Majah 2/740-747 no.

2t98).
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terbenam, dan melarang shalat sesudah Subuh sampai matahari
1"1911." 231

Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi, dari hnu Umar,
bahwa Rasulullah $ bersabda,

"At L"*+ rra'€Li u1;'r.tz 7 " 
'a\""+\J

*Janganlah salah seorang menjaga

shalahya pada saat terbibSm matahai, dan jangan pula saat
terbenamn5m -u 2u1ruri. " 232

Malik mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Aslam, dari
Atha bin Yasar, dari Abdullah Ash-Shunabi1.,1233, bahwa
Rasulullah $ bersabda,

231 gp. Malik dalam Al Muoraththa' (pembahasan: Al eur.an, bab:
Larangan shalat sesudah shalat Shubuh dan Ashar, L/217, no. 48) dari jalur
Muhammad bin Yahya bin Habban dari A'rai; Al Bukhari (pembahasan: waktu-
waktu shalat, bab: Tidak Boleh Menepati shalat sebelum Terbenamnya Matahari,
2/73, no. 588) dari jalur Muhammad bin Salam dari Abdah dari Abdullah bin
Khabib dari Hafsh bin AMurrahim dari Abu Hurairah dengan redaksi yang serupa;
dan Muslim (pembahasan: shalatnya para Musafir, babr wakfu-urakfu yang
Dilarang Shalat, l/566, no. 285/825) dari jalur Malik.

232 gp- Al Bukhari (pembahasan: Waktur,'aktu Shalat, bab: larangan
Menepati Shalat Sebelum Terbenamnya Matahari, 2/73, no. 58S) dari jalur
Abdullah bin Yusuf dari Malik; dan Muslim (pembahasan: Shalatnya para Musafir,
bab: Waktu-waktu png Dilarang Shalat, 7/567, no. 289/828) dari jalur yahya
bin Yahya dari Malik.

233 4.-5urru1 Al Balqini berkata, "Perlu Anda tahu bahwa sekelompok ulama
pendahulu mengira Malik keliru terkait hadits ini lantaran mereka meyakini bahwa
Ash-Shunabihi dalam hadits ini adalah Abdurrahman bin Usailah Abu Abdultah.
Padahal AMurrahman bin usailah ini bersahabat dengan Abu Bakar diriwayatkan.
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*sesunggwhnya matahai terbit bersama dengan tanduk

syetan.2s4 Apabila matahari telah naik, maka tanduk itu
meninggakannya. Kemudian iika matahari ini tepat di atas,

maka tanduk itu menyertainya. Ketika matahari telah

bergeser, maka tanduk ifu meninggalkannya. Ketika

matahari mendekati terbenam, maka tanduk itu

menyertainya. Ketika matahari telah tenggelam, maka

tanduk itu meninggalkannya. Rasulullah ifu melarang shalat

pada wakfu-waktu'ersebut.'D35

Dugaan mereka keliru. Sebaliknya, orang ini bukan Abdurrahman bin Usailah, dan

bukan pula fuh-shunabihi bin A'sar Al Ahmasi. saya telah menjelaskan hal

tersebut secara tuntas dalam sebuah buku ringan yang berjudul Ath-Thanqah Al
Wadhihah fi Tabyin Ash-Shunabihah. "

2g Maksudnya adalah syetan membarengi matahari saat menjelang terbenam

dimana orang-orang kafir penyembah matahari sedang melakukan sembahyang.
235 HR. Malik dalam Al Muwaththa' (pembahasan: Al Qur'an, bab:

Larangan Shalat Sesudah Shalat shubuh dan Ashar, 7/219, dari jalur zaid bin

Aslam dari Atha bin Yasar dari Abdullah Ash-Shunabihi; An-Nasa'i (pembahasan:

Waktu-r,vaktu Shalat, bab' Saat-Saat Dilarang Shalat, 7/275, no. 559) dari jalur
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l-arangan shalat Rasulullah 6S pada waktu-waktu tersebut

mengandung dua pengertian:

Pertama, (ini yang paling umum), semua shalat, yaifu shalat

wajib yang tertinggal karena lupa atau tidur, serta shalat wajib
karena suafu alasan, haram dikerjakan pada waktu-wakfu tersebut.

ndak seorang pun boleh shalat pada waktu tersebut. Seandainya

ia mengerjakannya, maka shalat yang wajib baginya itu dianggap
belum difunaikan. Ifu sama seperti orcmg yang mendahulukan
pelaksanaan shalat sebelum wakhrnya, sehingga shalaturya tidak
sah.

Kdua, sebagian shalat, bukan sebagian yang lain.

Kami mendapati shalat ifu terbagi menjadi dua macam.

a. Shalat wajib yang wajib dikerjakan pada wakhrnya.
Seandainya ia meninggalkannya, maka ia wajib
mengqadhanya-

b. Shalat nafilah (sunah) untuk taqarub kepada Allah. Orang
yang terbiasa mengerjakan shalat nafilah boleh
meninggalkannya tanpa hams mengqadhanya.

Kami juga mendapati shalat wajib itu berbeda dari shalat

nafilah saat keduanya dikerjakan dalam perjalanan dengan

Qutaibah dari Malik; dan lbnu Majah (pembahasan: Pendirian Shalat dan sunnah
di Dalamnya, bab: Saat-saat Dimaknrhkannya shalat, 7/392, no. 1253) dari jalur
Ishaq bin Manshur dari Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Zaid bin Aslam dari Atha bin
Yasar dari Abu Abdullah Ash-Shunabihi. Al Bushiri dalam Mshbah ,az-Zujajah
mengatakan, "Sanad hadits terputus, tetapi para periwayatnya tsiqah."

Abu Abdullah Ash-shunabihi adalah Abdunahman bin usailah. Ia seorang
tabi'in yang datang ke Madinah pada lima hari sesudah Nabi S wafat. Ibnu Said
berkata, "la periwayat yang tsiqah." Al Ajli berkata, "Dia periwayat Syam, tabi'in
dan tsiqah." Namanya disebutkan Ibnu Hibban dalam Ats-Tsiqat

420



Al llmm

berkendaraan. Shalat wajib harus dikerjakan di atas tanah,

sedangkan shalat nafilah boleh dikerjakan dengan berkendara (di

atas atau di dalam kendaraan) dengan menghadap ke arah

manapun.

Shalat wajib juga berbeda dari shalat nafilah, baik saat

waktu mukim maupun saat dalam perjalanan. Orang yang sanggup

berdiri tidak boleh mengerjakan shalat wajib dengan duduk, tetapi

dalam shalat nafilah ia boleh duduk.

Ketika hadits tersebut mengandung dua makna, maka

ulama tidak boleh memahaminya dengan arti khusus, kecuali

berdasarkan Sunnah Rasulullah r$, atau ijma ulama yang tidak

mungkin menyepakati sesuatu yang bertentangan dengan Sunnah

Rasulullah S.
Demikian juga aturan pada hadits lain Rasulullah #. Ia

diartikan secara eksplisit dan umum, sampai ada pefunjuk atau

ijma umat Islam bahwa yang dimaksud adalah makna implisit dan

khusus, bukan eksplisit dan umum. Jadi, mereka memahaminya

sesuai petunjuk yang datang dari Rasulullah 6S, dan mereka

menaati beliau dalam dua perkara tersebut.

Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari

Atha bin Yasar, Busr bin Sa'id, serta Al fuaj, mereka

meriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah S bersabda,
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"Barangsiapa rnendapati safu rakaat shalat Subuh sebelum

matahari terbit, maka ia telah mendapati shalat Subuh.

Barangsiapa mendapati safu rakaat shalat Ashar sebelum

mabhart terbenam, maka ia telah mendapati shalat

4r1*. a36

Hadits tersebut menunjukkan bahwa orang !/ang telah

mengerjakan safu rakaat shalat Subuh sebelum matahari terbit dan

satu rakaat shalat Ashar sebelum matahari terbenam, mengerjakan

shalat pada waktu tahim (yang diharamkan). Itu karena ia

mengerjakan shalat setelah Subuh dan Ashar, dan bersamaan

dengan terbiforya matahari dan tenggelamnya matahari, padahal

shalat dilarang pada empat waktu tersebut.

Namun, ketika Rasulullah S menganggap orang yang

shalat pada wakhr-waktu itu telah melaksanakan shalat Subuh dan

Ashar, maka kami menyimpulkan bahwa larangan beliau untuk
shalat pada waktu-waktu tersebut hanya berlaku bagi shalat

nafilah. Seseorang tidak dianggap mengerjakan shalat jika ia
mengerjakannya pada waktu yang dilarang shalat.

236 gp. Malik dalam Al Muwaththa '(pembahasan: Waktu-waktu Shalat, bab:

Waktu-wakhr Shalat, 7/6, no. 5) dari jalur Zaid bin Aslam; Al Bukhari
(pembahasan: Waktu-waktu Shalat, bab: Orang yang Mendapati Shalat Fajar Sah_r

Raka'at, 2/67, no. 5791 danjalur AMullah bin Musallamah dari Malik; dan Muslim
(pembahasan: Masjid dan Tempat-tempat Shalat, bab: Barangsiapa yang
Mendapati Shalat Satu Raka'at, maka Ia Telah Mendapati Shalat Tersebut, T/424,
no. 163,2608) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik.
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Malik mengabarkan kepada kami dari Syihab, dari hnu
Musayyab, bahwa Rasulullah S bersabda,

?ur Lt) ,r^?i r;t tib$ ";y,* U U-z
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*Barangsiapa lupa shalat maka hendaknya mengerjakannya

saat ia mengingabtya, karena Allah berfrrman (surah Thaahaa [20]

ayat 14), 'Dan dirikanlah shalat unfuk mengingat Aliu'.'237

Anas bin Malik dan Imran bin Hushain meriwayatkan dari

Nabi S semisal makna hadits lbnu Musa5ryab, namun salah

safunya menambahkan,

"Atau tertidur sehingga meninggalkannya."

Rasulullah S bersabda, "Maka ia hendaknya

mengerjakannya apabila telah mengingatnya. " 234

237 HR. Malik dalam Al Muwaththa '(pembahasan: Waktu-waktu Shalat, bab:

Tertidur hingga Meler,rratkan Shalat, 7/73-14, no. 25) dari jalur hnu Syihab;

Muslim (pembahasan: Masjid dan Tempat-tempat Shalat, bab: Qadha Shalat yang

Terlewatkan, 7/477. no.309/680) dari jalur Harmalah bin Yahya At-Tujaibi dari

Ibnu Wahb dari Yunus dari Ibnu Syihab dari Said bin Musagryib dari Abu Hurairah.
2s Hadits Anas,

HR. Al Bukhari (pembahasan, Waktu".uaktu Shalat, bab' Orang yang Lupa

akan Shalat Hendaklah Shalat Sewaktu Teringat, L/207, no. 597) dari jalur Abu
Nu'aim dan Musa bin Ismail dari Hammam dari Qatadah dari Anas darl Nabi $,
beliau bersabda, "Barangsiapa gng lupa akan suafu shalat, maka hendaHah ia

mengerjakan shalat ketika ia teringat; tidak ada kaffamh bagin5a selain itu. "

. / O/
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Beliau menjadikan waktu ingat shalat sebagai waktunya.

Beliau menginformasikan demikian ini dari Allah, dan beliau tidak

mengecualikan safu waktu yang seseorang tidak boleh

mengerjakan shalat setelah mengingatnya.

hnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Abu Zubair,

dari Abdullah bin Babah239, dari Jubair bin Muth'im, bahwa

Nabi S bersabda,
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"Wahai bani Abdul Manaf! Siapa di antara kalian yang
memegang wewenang atas urusan manusia, maka janganlah ia
mencegah seseorang yang thaunf dan shalat di Baifullah ini, kapan
pun ia mau, siang atau malam." 240

Muslim (pembahasan: Masjid dan Tempat-Tempat Shalat, bab: Qadha Shalat png
Terlaratkan, l/477, no. 314/684) dari lalur Haddab bin Khalid dari Hammam.

Hadits Imran bin Hushain:

HR. Al Bukhari (pembahasan: Biografi, bab: Tanda-Tanda Kenabian dalam
lslam, 2/520-521, no. 3571) dari jalur Abu Raja' dari Imran bin Hushain; dan
Muslim (pada bahasan dan bab !,ang sama, L/473, 474, no. 3ll/6811dari jalur
Sulaiman bin Mughimh dari Tsabit dari Abdullah bin Rabah dari Abu Qatadah dan
Imran bin Hushain; dan dari jalur Abu Raja' dari Imran bin Hushain (no.

3L2/6821.
239 656r11u1', ini adalah seorang tabi'in yang tshah.
240 gp. Abu Daud (pembahasan: Manasik, bab: Thawaf Sesudah Ashar,

2/499. 450, no. 18941 dari jalur Sufryan dari Abu Zubair; At-Tirmidzi
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Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari hnu Juraij,
dari Atha, dari Nabi S, hadits yang semakna. Namun di dalamnya

ia menambahkan, "Hai bani Abdul Muththalib! Hai bani Abdul
Manaf! " Iralu ia menyebutkan hadits selengkapnya. 241

Jadi, Jubair mengabarkan dari Nabi $ bahwa beliau

memerintahkan agar orang-orang dibolehkan thawaf dan shalat di

Baihrllah kapan pun ia mau. Hal ini menjelaskan bahwa yang

dilarang pada waktu-waktu tersebut adalah shalat yang tidak wajib.

Sedangkan shalat-shalat yang wajib tidak dilarang Rasulullah $.
Pada umumnya umat Islam menshalati jenazah mereka setelah

Ashar dan Subuh.

Umar bin Khaththab pemah thawaf sesudah Subuh. Lalu ia

melihat ke langit, namun belum melihat matahari terbit, sehingga

ia berkendara ke Dzu Thuwa, dan ketika matahari terbit ia

menambatkan kendaraannya lalu shalat. Atas dasar ihr, sebagian

sahabat kami berpendapat bahwa beliau melarang shalat thawaf

sesudah Ashar dan Subuh, sebagaimana ia melarang shalat lain

yang tidak wajlb.24z

(pembahasan: Haji, bab: Riwayat tentang Shalat Sesudah fuhar dan Sesudah

Shubuh bagi Orang yang Thawaf ,3/2L1, no. 868) dari jalur Sufyan bin Uyainah.

Abu Isa berkata, "Dalam bab ini terdapat riwayat dari Ibnu Abbas dan Abu Dzar."
Ia juga berkata, "Hadits Jubair hasan-shahih"; An-Nasa'i (pembahasan, Manasik,

bab: Kebolehan Thawaf di Setiap Waktu, 5/223, no. 2924); dan Ibnu Majah
(pernbahasan: Iqamat, bab: Riwayat tentang Keringanan untuk Shalat di Makkah di
Setiap Saat, l/398, no.7254).

241 gp, Abdurrazzaq dalam Mushannafnya (pembahasan, Manasik, bab:

Thawaf, 5/57, no. 9003) dari jalur hnu Juraij dari Atha dengan redaksi yang

serupa.
242 6i.u1l shalatnya Umar yang diisyaratkan di sini disebutkan dalam .4./

Muwaththa '(1/335)-
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Bila Umar boleh menunda shalat thawaf, maka ifu karena

hukumnya boleh. Seandainya ingin singgah di Dzu Thuwa untuk

suatu hajat, maka ihr pun boleh baginya. Tetapi Umar hanya

mendengar larangan tentang shalat tersebut secara garis besar,

sehingga beliau memukulAl Munkadir lantaran mengerjakan shalat

sesudah Ashar di Madinah. Umar belum mendengar hadits yang

menunjukkan bahwa Nabi S hanya melarang shalat dalam

pengertian yang kami jelaskan, sehingga ia merasa berkewajiban

untuk menghukum (dengan memukul)Al Munkadir.

Bagi orang yang mengetahui alasan Nabi S melarang

shalat dan membolehkannya, ia wajib melaksanakan ketenfuan
tersebut, seperti yang saya jelaskan dalam riwayat Ali dari Nabi $
tentang larangan menahan daging Kurban lebih dari tiga hari,

bahwa Ali mendengar larangan tersebut namun tidak mendengar

sebabnya.

Tanya: Apakah Abu Sa'id Al Khudri melakukan hal yang sama

dengan yang dilakukan Umar?

Jawab: Benar.

Tanya: Adakah sahabat lain yang melakukan seperti yang

dilakukan Umar bin Khththab dan Abu Sa'id Al Khudri?

Jawab: Ada, mereka adalah Ibnu Umar, hnu Abbas, Aisyah,

Hasan, Husain, dan lain-lain. hnu Umar pemah
mendengar larangan dari Nabi $.
Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin
Dinar, ia berkata, "Aku dan Atha bin Rabah melihat Ibnu
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Umar thawaf setelah Subuh dan shalat sebelum matahari

1"1611."243

Sufuan meriwayatkan dari Ammar Ad-Duhni 24, dari

Abu Syu'bah, bahwa Hasan dan Husain pemah thawaf

dan shalat sesudah 4.1rur. 245

Muslim dan Abdul Majid meriwayatkan dari Ibnu Juraij,

dari hnu Abi Mulaikah, ia berkata, "Aku melihat hnu
Abbas thawaf melakukan shalat sesudah 4r1',ur." 246

Kami menyebutkan perbedaan para sahabat Rasulullah #
dalam hal ini agar menjadi argumen bagi orang yang

mengetahuinya, bahwa perbedaan mereka mengenai

sesuatu yang telah disunahkan Rasulullah hanya terbatas

pada pengertian ini, atau karena Sunnah beliau tidak

sampai kepada sahabat yang melakukan hal berbeda,

atau mereka bertindak menurut tal$ril yang memang

terkandung dalam Sunnah, atau hal-hal serupa yang

243 gg. Al Baihaqi dalam As-Sunan Al Kubra (2/4621dari jalur Abdullah Al
Hafizh, Abu Zakarip bin Abu Ishaq dan selainnln dari Amr bin Dinar.

24 Nama Ad-Duhni dinisbatkan kepada sebuah anak suku yang berasal dari
Bujailah grang bemama Duhn bin Mu'awiyah sebagaimana dijelaskan dalam ,4./

Musytabk karya Adz-Dzahabi (hal. 2021. la adalah mantan sahaya mereka
sebagaimana diredaksikan oleh lbnu Sa'd dalam Ath-Thabaqat (6/237). Nama
aslinya adalah Ammar bin Mu'awiyah. Pendapat lain mengatakan Ammar bin Abu
Mu'awiyrah sebagaimana dijelaskan dalam Ibnu Sa'd dan Riial Ash-Shahihain.
Julukanngra adalah Abu Ammar, dan ia seorang periwayat yang tsiqah. Dalam
llJf;ab As-Sunan Al Kubraterhrlis A&-Dzahabi, dan itu mempakan salah tulis.

245 66* ini terdapat dalam As-Sunan Al Kubra karya Al Baihaqi (2/4631

dari jalur Asy-Syafi'i.
245 lbid.
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terkadang orang yang mengucapkannnya melihat adanya

tolerensi di dalamnya.

Apabila sesuatu telah diriwayatkan secara shahih dat',

Rasulullah S, maka sesuatu itu wajib bagi orang yang

mengetahuinya. Tidak ada hal lain yang menguatkan dan

melemahkannya. Allah tidak memberikan hak kepada
siapa pun bersama Rasulullah S unfuk membuat

perintah yang bertentangan dengan perintah beliau.

J. Bentuk [-ain dari l-arangan terhadap Sesuafu yang
Sebagian Aspeknya Berbeda dengan Sebelumnya

Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Umar,

ia berkata,

'llju At o, arr;t ,.b ,i at',)",i',L:lJ,J(.//.Y//

)r YlL. i'{J .l4J C

;.J
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"Rasulullah $ melarang muzaabanah. Mwaabanah adalah

jual beli kurma basah dengan kurma kering dalam takaran yang

sama, dan menjual anggur basah dengan anggur kering (kismis)

dalam takaran yang sama.' 247

247 HR. Malik dalam Al Muonththa ' (pembahasan: Jual-beli, bab: Riwayat
tentang Muzabanah dan Muhaqalah, 2/524, no. 23) dari jalur Nafi'; Al Bukhari
(pembahasan: Jual-beli, bab: Jual-beli Muzabanah, 4/449, no. 2185) dari jalur

AMullah bin Yusuf dari pembeli; dan Muslim (pembahasan: Jual-beli, bab:

Keharaman Menjual Kurma Basah dengan Kurma Kering Kecuali dalam Akad
fuiyah, 3/1777, no.72/L542) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik.
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Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Yazid
(maula Aswad bin Sufyan), bahwa Zaid Abu Agryasy mengabarinya

dari Sa'd bin Abu Waqqash, ia berkata,

lu
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"la mendengar Nabi S ditanya tentang membeli kurma

kering dengan kurma basah. Nabi $ lalu bertanya, 'Apakah

kurma basah akan berkurang timbangann5n jika sudah keringfl'

Mereka menjawab, 'Ya'. Beliau lalu melarangny6."248

Penafsiran muzaabanah dalam hadits tersebut dimungkinkan berstafus marfu,
atau berasal dari penjelasan sahabat. Namun Al Hafizh menguatkan bahwa ia

berstahrs marfu. I\alaupun ia berasal dari sahabat, maka ia lebih mengetahui
penafsiran kata ini daripada orang lain.

2'a HR. At-Tirmidzi (pembahasan' Jual-beli, bab: larangan Muhaqalah dan
Muzabanah, 3/519, no. L2241dari jalur Qutaibah dari Abdullah bin Yazid. Abu
Isa berkata, "Status hadits .6asar-shahih, dan hadits inilah yang dijadikan pegangan

para ulama. Ini merupakan pendapat Asy-Syafi'i dan para sahabat kami"; Abu
Daud (pembahasan: Jual-beli dan Sewa-menyewa, bab: Penjualan Kurma Kering
dan buah-buahan, 3/654, no. 3359) dari jalur Abdullah bin Musallamah dari
pembeli; dan Al Hakim dalam 24./ Mustadmk (2/38,39) dari jalur Al Asham dari
Rabi' dari fuy-Syafi'i dengan menilainya shahih karena kesepakatan para imam
riwayat atas keimaman Malik bin Anas, dan bahwa ia sangat akurat dalam setiap

hadits yang ia riwayatkan karena dalam riwayatnya tidak ditemukan selain hadits
shahih, khususnya hadits para periwayat Madinah. Juga karena para imam
tersebut mengikuti Malik dalam riwayatnya dari Abdullah bin Yazid. Sedangkan Al
Bukhari dan Muslim tidak melansimya karena khawatir akan tidak dikenalnya Zaid
Abu Ayyasy." Penilaian Al Hakim ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.
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Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi, dari hnu Umar,

dariZaid bin Tsabit, ia berkata,

W""Jiiit -U,',-*rnr 
j* oi

wO/

-fl
"Sesungguhnya Rasulullah S memberi keringanan kepada

pemilik ar$yahunhrk menjualnya dengan cara menaksimy6."249

Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari

Salim, dari ayahnya, dari Zaid bin Tsabit, ia berkata,

249 gp. Malik dalam Al Muumththa'(pembahasan: Juat-beli, bab: Jual-beli
Muzabanah dan Muhaqalah,2/624,23) dari jalur Nafi'; Al Bukhari (pernbahasan:

Jual-beli, bab' Jual-beli Mrrzanabah, 4/M9, no. 2185) dari jalur Abdullah bin
Yusuf darl Malik; dan Muslim (pembahasan: Jual-beli, bab: Kehamman Menjual
Kurma Basah dengan Kurma Kering Kecr.rali dalam fuiynh, 3/7771, no.
72/1542\ dari jalur Yuh1n bin Yahya dari Malik.

l\ata afiy;ah dalam An-NihaSnh dijelaskan, "Ada perbedaan mengenai
penafsirannya. Menurut sebuah pendapat, ketika Rasulullah,$ melarang
muzaabanah (pifu menjual kurma basah di pohonnya dengan kurma kering),

beliau memberi keringanan terhadap a$4ah (yaifu seseorang terdesak kebufuhan
terhadap kurma basah tetapi ia tidak memiliki pohon kurma, dan tidak punya uang
untuk membelinya. Ia hanyra memiliki kelebihan dari makanan pokoknya berupa
kurma kering. I-alu ia menemui pemilik pohon kurma dan berkata, 'Juallah

kepadaku buah dari safu atau dua pohon kurma ifu kepadaku dengan kurma
kering secara perkiraan takarannya'.). Jadi, Rasulullah # memberikan keringanan
selama kurang dari lima wasaq (1 wasag = 930 liter atau 652,8 kg. Ed). Kata

anj4ah sendiri diambil dari kata ana Wng berarti menuju. Bisa juga diambil dari

kata 'araa Wng berarti telanjang, seolah-olah oftmg yang memiliki ariph
telanjang atau tertebas dari pengharaman." (Lih. Ma'alim As-Sunan,3/79,80).

Sedangkan kata kharch dalam An-NihaSnh dijelaskan, "Akar maknanya
adalah mengim, dan yang dimaksud di sini adalah menakar dengan cara mengira-
ngira."

430



Al Umm

,rr? , 6 , 6 'd. e /t-l/l G,4) uJl dt

"sesungguhnya Nabi S -"-U.ri k.ri.,gulun terhadap

'ai54ta"fi. "25o

Pada mulanya jual beli kurma basah dengan kurma kering

dilarang Nabi S. Rasulullah S menjelaskan bahwa beliau

melarang karena beratnya berkurang apabila ia telah kering.

Nabi $ juga melarang jual beli kurma kering dengan kurma kering

kecuali dengan kualitas dan timbangan yang sama. Ketika Nabi $
mengamati berkurangnya timbangan kurma basah apabila telah

kering, maka jual beli ini selamanya tidak bisa sama timbangannya.

Jadi, larangan ini disebabkan dua alasan, yaifu selisih timbangan

dan muzaabanah (yaifu menjual barang yang diketahui

timbangannya dengan barang sejenis yang tidak diketahui

timbangannya).

Ketika Rasulullah $ memberi keringanan terhadap jual beli

bri5ryah (yaitu kurma basah dengan kurma kering dengan suafu

ukuran), maka 'ailyah tidak lebih sebagai keringanan terhadap

sesuatu yang dilarang. Hal ini hendaknya tidak ditafsirkan sebagai

pembolehan bagi bentuk jual beli yang lain, seperti muzaabanah

dan jual beli kurma basah dengan kurma kering. Hal ini termasuk

pernyataan umurn, namun dimaksudkan untuk cakupan khusus.

250 HR. Al Bukhari (pembahasan, Jual-beli, bab: Menjual Kismis dengan

Kismis serta Makanan dengan Makanan, 2/106, 107, no. 2172lr dan jalw

Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Nafi' dari Ibnu Umar dengan redaksi yang

senlpa; dan Muslim (pembahasan' Jual-beli, bab' Keharaman Menjual Kurma

Basah dengan Kurma Kering Kecuali dalam Ariyah,3/L168,1169, no. 59/75391

dari jalur laits dari Uqail dari lbnu Syihab, dan (no. 60/7539\ dari jalur Malik dari

Nafi' dengan redaksi yang serupa.
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K. Bentuk Lain dari Larangan terhadap Sesuafu yang
Sebagian Aspeknya Berbeda dengan Sebelumnya

Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami dari hnu Juraij,

dari Atha, dari Shafwan bin Mauhab2s1, bahwa ia mengabarinya-

dari Abdullah bin Muhammad bin Shaifi, dari Hakim binHuamzsz,
ia berkata,
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"Rasulullah $ bersabda kepadaku, 'Tidakkah aku

diberitahu -atau tidakkah sampai kepadaku, atau sebagaimana

2s1 Nama Mauhab dibaca fathah pada mim, sukun pada wawu, dan fathah
pada ha. Shafwan bin Mauhab dan Muhammad bin Shaili adalah dua periwayat
Hijaz. Keduanya disebutkan oleh hnu Hibban dalam Ats-Tsiqaf. Keduanya tidak
memiliki hadits dalam Kitab Enam selain hadits ini, yaitu hadits yang dilansir oleh
An-Nasa'i.

252 gu;.i* bin Hizam bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza adalah
keponakan Khadijah istri Nabi $. Ia termasuk bangsawan euraisy, dan
merupakan karib Nabi $ sebelum kerasulan. Ia sebenamya sangat mencintai
Nabi $ sebelum kenabian, tetapi keislamannya terlambat hingga pada tahun
Fathu Makkah. Ia adalah salah seorang ahli nasab dan sejarah bangsa euraisy. Ia
tidak menerima apa pun dari Abu Bakar, Umar, utsman dan Mu'awiyah. Ia wafat
pada tahun 54 H. di usia 120 tahun.
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Wng Atlah kehendaki- bahwa kamu meniual makanan?'Hakim

menjawab, 'Benar, ya Rasulullah'. Rasulullah $ lalu bersabda,

Janganlah kamu sekali-kali menjual makanan sebelum kamu

membelinya dan meneimanyei." 253

Sa'id mengabarkan kepada kami dari hnu Juraij, ia

berkata, "Atha juga mengabarkan kepadaku hal tersebut dari

Abdullah bin Ishmahzs, dad Hakim bin Hizam, bahwa ia

mendengamya dari Nabi 9." 255

Seorang yang tsiqah mengabarkan kepada kami dari Ayyub

bin Abu Tamimah, dari Yusuf bin Mahak, dari Hakim bin Hizam,

ia berkata,

253 HR. Al Humaidi (3/4031dari jalur Rauh bin Ubadah dari Ibnu Jum$ dari

Atha dari Shafwan bin Mauhab; dan An-Nasa'i (pembahasan: Jual$eli, bab:

Penjualan Makanan Sebelum Diterima, 7/286, no, 4601) dari lalur [brahim bin

Hasan dari Hajjaj bin Muhammad dari Ibnu Juraij dari Atha dari Shafwan bin

Mauhab secara ringkas.

Hadits ini memiliki riwayrat penguat dalam,4sh-Shahihain dari Ibnu Umar, Al

Bukhad (pembahasan: Jual-beli, bab' Penakaran bagi Penjual dan Pernberi,

4/3M, no. 2\261; dan Muslim (pembahasan: Jual-beli, bab' Tidak Sahnya Jual-

beli Sebelum Semh-Terima, 3/116]-, no. 35 / 1526'l -

2il Abduilah bin Ishmah Al Jus!,ami adalah periwayat Hijaz- Narnanya

disebutkan hnu Hibban dalam Ats-Tsiqaf. Namun hnu Hajar dalarn At-Tahdzib

berkata, 'Mmurut hnu Hazm dalam bahasan tentang jual-beli dari kitab ,4/

Muhalh, stahrsnya matruk (ditinssatkan). Penilaiannyn ihr disepakati oleh AMul

Haq dengan mengatakan stahrsnya dha'if iiddan " Ibnu Al Qath*nn ber{<ata, "la

tidak diketahui hal ihwalnSra.' semmtara syaikh kami mengatakan, "Saya tidak

mengetahui adanyn seorang imam krifik sanad yang berkomentar negatif

tentangryra. Batrkan lbnu Hibban menyebutkan namanya dalEtm Ab'Tsiqat-" la

tidak merniliki hadits dalam Kitab Enam selain hadits ini, yaihr pada riwa5at An-

Nasa'i.
zffi Takhnjhadits telah disebutkan sebelumnya.
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"Rasulullah #i melarangku menjual sesuatu yang tidak ada

Padaku."zso

Maksudnya menjual sesuafu yang bukan miliknya, dan

bukan sesuafu yang dijamin olehnya.

hnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi
Najih, dari Abdullah bin Katsir, dari Abu Minhal, dari Ibnu Abbas,

ia berkata,

odt, '.o'.1 . t o t, 1^ ,1, ), t1o!, . 'Fl G drl*,_ f$: irrpl 4rrl J-rs f,Gz''z
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-?-rt* b|: itEJ ilrr i;;,F e,1, lz-
"Rasulullah S tiba di Madinah saat orang-orang

berhansaksi secara salam (pembayaran dimuka sementara

penyerahan barang di kemudian hari. Ed) terhadap kurma dalam
setahun atau dua tahun. Rasulullah S lalu bersabda, 'Barangsiapa

bertansaksi secara salam, maka hendaknya melakukannya dalam

AlUmm

256 HR. Abu Daud (pembahasan' Jual-beli dan Serpa-menyewa, bab: Hukum
Seseorang yang Menjual Sesuahr png Bukan Milikoya, 3n68,769, no. 3503)
dari jalur Musaddad dari Abu Awanah dari Abu Bisyr dari Yusuf; dan At-Tirmidzi
(pembahasan: Jual-beli, bab: Makruhnln Menjual Sesuatu yang Bukan Milikmu,
3/525, no. 1233) dari jalur Qutaibah dari Hammad bin Zaid dari Ayyub dengan
menilain5ra hasan.
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takaran yang diketahui, timbangan yang diketahui, dan wakfu yang

diketahui'.'D57

Menurut hapalanku, kalimat terakhir adalah wa aialin

ma'luum (dan waktu yang diketahui), sementara perawi lain

menambahkan lafazh aw ilaa alalin ma'luum (atau hingga wakh-r

yang diketahui).

larangan Nabi S terhadap seseorang unfuk menjual "apa

yang tidak ada padanya" bisa diartikan menjual sesuatu yang tidak

ada di hadapannya dan tidak bisa dilihat penjual dan pembeli saat

transaksi. Bisa juga diartikan menjual sesuatu yang tidak

dimilikinya, sehingga tidak bisa disebutkan sifat-sifatnya dan

dijamin keberadaannya oleh penjual, serta tidak berada dalam

kepemilikannya, sehingga ia tidak bisa menyerahkan barang

tersebut kepada pembeli. Bisa juga diartikan selain dua arti

tersebut.

Ketika Rasutullah $ memerintahkan orang yang membayar

unfuk terlebih dahulu menetapkan timbangan, takaran, dan batas

wakfun5a, maka perintah ini mencakup jual beli terhadap sesuahr

yang tidak ada di hadapan seseorang dan tidak dimilikinya saat ia

bermaksud menjualnya. Dikarenakan barang itu dijamin oleh

penjual unfuk diserahkan saat tiba batas wakfunya, maka hal itu

menunjukkan bahwa yang dilarang Rasululluh # (dalam hadits

tadi) adalah menjual sesuahr yang tidak dimiliki oleh penjual. Bisa

257 HR. Al Bukhari (pembahasan: Salam, bab' Salam dengan Timbangan

Tertentu, 2/L24, no. 2240\ dari jalur Shadaqah dari hnu uyainah, dari jalur Ali

dari sufun, dan dari jalur Qutaibah dari sufun dari hnu Abi Najih (oo. 2241);

dan Mtrslim (pembahasan: Musaqah, bab: Salam, 3/1226, no.727/1604) dari

jalur Yahp bin Yahya dan Amr bin Naqid dari lbnu uyainah dari Ibnu Abi Najih.
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jadi, yang dilarang Nabi S adalah menjual sesuatu yang tidak ada

di tempat, baik dalam kepemilikan penjual maupun tidak, karena

bisa saja barang tersebut rusak atau berkurang sebelum pembeli

melihatnya.

Setiap pemyataan umum dan teksfual dalam Sunnah

Rasulullah S harus diterapkan sesuai cakupan umum dan makna

tekstualnya, sampai diketahui adanya hadits shahih dari

Rasulullah $ yang menunjukkan bahwa pemyataan umum

tersebut dimaksudkan unfuk makna khusus.

Ulama wajib menerapkan kedua khabar tersebut pada

konteks masing-masing selama mereka menemukan konteks

penerapan keduanya. Janganlah mereka menganggap kedua

hadits tersebut bertentangan, karena keduanya dimungkinkan

untuk diterapkan, yaitu ketika ada jalan unfuk menerapkannya

secara bersamaan, dan salah satu dari keduanya tidak lebih wajib

dari yang lain.

Kedua hadits tersebut tidak bisa dianggap bertentangan

selama masing-masing memiliki konteks unfuk diterapkan secara

bersama-sama. Yang disebut bertentangan adalah yang tidak bisa

dijalankan kecuali dengan menggugurkan yang lain, seperti hadits-

hadits tentang safu hal, hadits pertama menghalalkannya,

sedangkan hadits kedua mengharamkannya.

436



AlUrm

BAB VII

437



AlUmm

SIFAT LARANGAN ALLAH DAN
RASUL_T{YA

Tanya: Jelaskan kepadaku esensi larangan Allah dan Rasul-Nya!

Jawab: L-arangan Allah terbagi menjadi dua kategori:

Pertama, sesuafu yang dilarang itu diharamkan, dan ia
tidak menjadi halal kecuali karena alasan yang

menunjukkan Allah di dalam Kitab-Nya atau melalui lisan

NabiNya.

Apabila Rasulullah S melarang sesuatu, maka yang

dilarang hukumnya haram. Tidak ada arti lain dari
larangan tersebut selain pengharaman, kecuali larangan

tersebut dimaksudkan unfuk makna tertentu, sebagaimana

telah saya jelaskan.

Tanya: Jelaskan apa yang Anda bicarakan pertama kali ini
dengan mengajukan contoh yang menunjukkan hal yang

semakna dengannya!

Jawab: Semua wanita diharamkan kemaluannya, kecuali dengan
salah safu dari dua alasan: nikah dan kepemilikan
hambasahaya. Kedua alasan ini diizinkan Allah. [.alu
Rasulullah S menetapkan tata cara nikah yang membuat

halal kemaluan yang tadinya diharamkan. Beliau

menetapkan wali dan saksi-saksi, serta kerelaan dari
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mempelai wanita yang berstatus janda. Ketetapan beliau

mengenai kerelaan mempelai wanita tersebut menjadi

dalil bahwa pemikahan juga harus dengan kerelaan

mempelai pria. Tidak ada perbedaan di antara keduanya.

Apabila pemikahan telah mencakup empat hal, yaifu

kerelaan mempelai wanita yang berstatus janda, pria yang

dinikahkan, wali yang menikahkan wanita, dan saksi-

saksi, maka pemikahan sah, kecuali dalam kondisi-kondisi

yang akan saya jelaskan. Apabila pernikahan itu tidak

dilengkapi dengan salah satunya, maka pemikahan tidak

sah, karena tidak dijalankan sesuai ketetapan

Rasulullah # yu.,g menjadikan pemikahan sah.

Seandainya mempelai pria menyebutkan mahar, maka ifu

lebih kusukai. Namun pernikahan tidak rusak lantaran

tidak disebutkannya mahar, karena Allah & telah

menetapkan pernikahan dalam Kitab-Nya tanpa

menyebutkan mahar. Hal ini telah dijelaskan dalam kitab

1uirr. 258

Dalam hal ini, wanita terhormat dan wanita rendah sama

saja, karena masing-masing sama dalam hal halal dan

haram, hak dan kewajiban, serta hadd.

2s Dalam surah Al Baqarah Allah berfirman, "ndak ada kewajiban

membayar (mahal atas kamu, iika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu

bercampw dengan mereka dan sebelum kamu menenfukan mahamya. Dan

hendaklah kamu beikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka- Orang yang

mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya

(puta), yaitu pemberian menurut yang patut-"(Qs- Al Baqarah 12\ 236\
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Kondisi-kondisi diperbolehkannya nikah selama

terpenuhinya rukun-rukunnya itu terbatas pada kondisi-

kondisi yang pemikahan tidak dilarang di dalamnya- Jika
pemikahan diakadkan dengan adanya kondisi-kondisi ini,

maka pemikahan tersebut batal, karena adanya larangan

Allah di dalam Kitab-Nya dan melalui lisan Nabi-Nya

tentang larangan menikah pada kondisi-kondisi tertentu.

Misalnya, seorang laki-laki menikahi saudara perempuan

istrinya, padahal Allah & telah melarang memadu

keduanya. Atau seorang laki-laki menikah dengan istri

kelima, padahal Allah membatasinya dengan empat istri.
Nabi S menjelaskan bahwa pembatasan empat istri oleh

Allah mengindikasikan larangan untuk memadu istri lebih

dari empat. Atau seorang laki-laki menikah dengan bibi
istrinya, sedangkan Nabi @ telah melarang hal tersebut.

Atau seorang lakiJaki menikahi seorang perempuan pada

masa iddah<tga- Semua pemikahan tersebut tidak sah,

karena akadnya telah dilarang, dan hal ini tidak
diperselisihkan oleh seorang ulama pun.

Sama seperti Nabi $ melarang syigha?Sg, nikah

mut ah,26o dan menikahi mahramnya atau dinikahi
mahramnya.

x9 en-Nihalah dijelaskan, "syiglnr adalah bentuk pemikahan yang dikenal
pada zaman Jahili!,ah. Yaitu seorang laki-laki berkata kepada laki-laki lain,
'Nikahkan aku dengan saudarimu atau anakmu atau perempuan lrang kamu jadi

walinya, dan sebagai gantinya aku akan menikahkanmu dengan saudariku atau
anak perempuanku atau perempuan yang aku jadi walinya'. Di antara keduanya

tidak ada mahar. Kemaluan masing-masing perempuan ih.rlah yang menjadi
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Oleh karena ifu, kami membatalkan semua benfuk

pernikahan dalam kondisi-kondisi tersebut, dengan alasan

liang sama ketika kami membatalkan nikah yang dilarang

dan telah dijelaskan sebelumnya.

Sementara ifu, omng menerrtang pendapat kami dalam

masalah ini, dan hal itu telah dijelaskan dalam kitab lain.

Sama seperti kefika seorang laki-lak menikahi seorang

wanita tanpa izinnla, meskiptrn setelah ifu ia memberi

ii,Kt. Pemikahan demikian fidak sah, karena akad

terselenggara dalam keadaan terlamng-

Sama seperti larangan Rasulullah S terhadap iual beli

gharu (ada unsur penipuan di dalamnya), jual beli kurma

basah derrgan lnrrma kering kecuali dalarn 'arii4ah, serta

jual beli lainnya yang dilarang Rasulullah #. Itu karena

pada prinsipngra harta setiap orang diharamkan baE

orang lain kecuali dengan cara lpng menjadikannya halal.

Jual beli yang menrbuat harta menfadi halal itu adalah iual

beli yang Udak dilarang oleh Ras.rhrllah $- Jual beJi 5rang

dilarang Rasulullah I fidak menghalalkan harta

seseoftmg bag saudararqp @rang lain). Perbuatan

maksiat dalam b€ntuk irral b"li png dilarang iuga frdak

menghalalkan sesuatu 1rang haram, dan s€suafu ifu tdak

menjadi hahl kecuali dengan jual Mi 1nng bukan malrsiat-

Hal ini ternrasuk kategori pengebhuan urnutn-

kompensasi bagi rnasing-masing pihak. Ia disehrt g1rligilarlaaruu fiadanlra rnahar

dt antara keduanrla."
260 Nilsah mufah adahh nil6h hinga batas unltu tertentu-
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Tanya: Jelaskan perbuatan mubah namun seseorang dilarang

melakukannya, padahal larangan ini tidak seperti larangan

yang Anda sebutkan sebelumnya?

Jawab: Hal itu ins5m Allah seperti larangan Rasulullah S
terhadap seseorang unfuk memakai shamma267,262

261 66r', Ubaid menjelaskan, "Memakai pakaian hingga menutupi seluruh

tubuhnya, dan yang ada hanya lubang unfuk mengeluarkan tangan (baca: jubah).

Biasanp seseorang bertaring dalam kondisi seperti ini. Sedangkan menurut
penafsiran ahli fikih, maksudnya adalah memakai pakaian satu potong, tanpa
mengenakan yang lain, dengan cara mengangkat salah safu sisinya dan

menggantr.rngkannya pada pundak sehingga tampak auratnya. "

Abu Ubaid menambahkan, "Ahli fikih lebih mengetahui talsr/il dalam masalah

ini, dan ini adalah pemyataan yang paling benar." Uih. Gharib Al Hadits(l/277).
Dalam kitab Lrban Al Anb dijelaskan, "Barangsiapa berpegang pada

penafsiran ini, maka ia memakruhkan pakaian yang bisa menyingkap aurat.
Barangsiapa mengikuti penafsiran atrli bahasa, maka ia memakruhkan berselimut
dengan shama'(iubah) dengan menutupi seluruh fubuhnya karena dikhawatirkan
terlilit dan menutupi jalan napasnln hingga mati."

262 11P.. Al Bukhari (pembahasan: Pakaian, bab: Menutupi Tubuh dengan
Satu Potong Pakaian, 4/60, no.5821) dari jalur Ismail dari Malik dari Abu Zanad
dari A'raj dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah S melamng dua cara
berpakaian, yaifu seseorang membungkus tubuhnya dengan satu potong pakaian
tanpa ada celah darinp, dan seseorang melilitkan sahr potong pakaian pada

tubuhnya tanpa ada kelonggaran sedikit pun; dan dari lalur Muhammad dari
Makhlad dari Ibnu Juaij dari lbnu Syihab dari Ubaidullah bin Abdullah dari Abu
Sa'id Al Khudri Sb, bahwa Nabi $ melarang memakai shamma', dan melarang
seseorang membungkus fubuhnya dengan safu potong pakaian tanpa ada celah
darinla sedikit pun (no. 58221.

Dalam bab tentang pakaian shamma' ini ada riwayat lain darl lalur
Muhammad bin Basyqnr dari AMul wahhab dari Ubaidullah dari l(habib dari
Hafsh bin Ashim dari Abu Hurairah;9, ia berkata, "Nabi $ melamng mulamasah
dan munabadzah, melarang dua shalat yaihr shalat sesudah Fajar hingga matahari
naik dan shalat sesudah Ashar hingga matahari terbenam, serta melarang
seseorang membungkus tubuhngra dengan safu pakaian tanpa ada celah antara
dirinya dengan langit, serta melilitkan satu potong pakaian pada tubuhnya"; dan
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mengenakan pakaian safu potong sehingga bisa

memperlihatkan auratrya. Nabi $ iuga memerintahkan

seorang pelayan unfuk makan makanan yang ada di

depannya, dan melarangnya makan dari bagian tengah

piring.263

Diriwayatkan pula -meskipun tidak setegas sebelumnya-

bahwa beliau melarang seseomng makan dua kurma

sekaligus, menguliti kurrna, serta melarang musafir tidur

dan istirahat pada akhir malam di atas iul*- 2a

Muslim (pembahasan: Pakaian dan Perhiasan, bab, l-arangan Mmutupkan dan

Melilitkan Satu Potong Pakaian, 3/16f.ll dari jalur Qutaibah bin Said dari Malik

bin Arns dari Abu Zubair dari Jabir, bahwa Rasuhilah $ melarang seseorang

makan dengan tangan kirinya, Malan dengan safu sandal, melilitkan safu potong

pakaian pada tubuh, dan menuhrpkan satu potong palGian dengan menonjolkan

bagian kemaluannya.
253 HR. Al Bukhati (pembahasan= Makanan, bab: Membacakan Basmalah

pada Makanan dan Makan dengan Tangan Kanan, 3/34l, no. 5376) dari ialur Ali

bin Abdullah dari Sut/an dari Walid bin Katsir dari Wahb bin Kaisan dari Umar bin

Abu Sahmah, ia berkata, "Saat aku masih kecil, akrr berada dalam pengasuhan

Rasulullah #. Tanganku p€rnah mencomot rnakanan dari nampan, lalu beliau

bersabda kepadaku, "Nak, baabh tnrn Allah, nnkal\hh dengan bngen

kanatunu, dan nnt<antah rra,kar4n Sang ada di hilaprunu- " Seperti ihrlah cara

nnkanlu sesudah ifu"; dan Mrrslim t Minurnan, bab: Adab dan

Hukum MalGn dan Minurn, 3/1599,no.lO8/2O221dElrtFlur S4Bn bin t-bainah

dari Wahd.
M li.[|''. Al Bul&ari (pembatrasan, Kezhalirnan, bab: Jika Seseorang

Merglzlnkan Sesuatu kepada OnrB [ain, rnaka Hukumrqn Boleh, 2/793, no.

24551d?Iltjahg Hafsh bin Umar d-i q^r'bah dari Jabalatr, 'Saat karni b€rada di

Madinah bersama bebempa orang Iralq kami ditimpa paceklik hnu Zubair lantas

mernberi kami kurrna- Ketka Ibnu lJmar 4} lalat, ia b€r*ata, "Rasulullah #t
melarang s€seorang unfuk memakan kurrna dua h.rtir drn butir kecuali seseorang

di antara kalian mengizinkan saudaranlp." Hadi6 ini temlang dala1r;. Shahih Al
Bulrlnri wda nomor 248;9, 2490 dan 5446-
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Pakaian mubah bagi orang yang memakainya. Makanan

1fu mubah bagi orang yang memakannya, bahkan ia bisa

makan semaunya- Tanah pwr mubah jika tanah Allah
(masih milik umum) belum dikuasai oleh seorang manusia.

Manusia hanya dilarang melakukan sebagiannya, dan

diperintahkan unfuk melakukan apa-apa yang tidak
dilarang.

Riwayat menunjukkan bahwa memakai shama' dan
pakaian longgar dan terbuka itu dilarang Rasulullah &,
karena bisa memperlihatkan aurat yang sehamsnya

ditutrrpi dengan pakaian. Jadi, yang dilarang beliau adalah

membuka aurat, bukan memakai pakaian tersebut.

Sebaliknya, beliau memerintatrkan unfuk memakai
pakaian, sebagaimana beliau memerintahkan unfuk
menufup auiatnya-

Beliau memerintahkan kepada seorang pelayan agar
makan makanan yang ada di depannya, serta tidak
memakan dari bagian atas nampan, meskiptrn ia boleh

makan makanan yang ada di depannya dan semua

makanan. l-arangan beliau ini mempakan pelajamn

HadiS ini juga deh Muslim (pembahasan: Minuman, bab:
l-arangan seseorang lrang Makan Bersama sekelompok orang untuk Mernakan
Kurnn Dua Butr Dua Butir (3/761T dari jalur zuhair bin Harb dan Muhammad
bin Mutsanna dari AMurrahrrnn dari $t/an dari Jabalah; dan Al Haitsami dalam
Majma'Az-Zom r'7(pernbahasan: Makanan, bab: Merreriksa Kurma, 5/421 dan
Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah $ melarang unhrk memeriksa kurma." Al
Haibami berkata, "Hadits ini diriun5ratkan oleh Ath-Thabrani dalam Al Ausath.
Dalam sanadnSra terdapat Qais bin Rabi'- Ia dhitlai biqah oleh Syu'bah dan At-
Tsauri, tebpi dinilai lemah oleh Yahya Al Qaththan. Sedangkan para periwapt
selebihnp bryah."
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kesantunan dalam memakan makanan yang ada di

depannya, karena membuahya lebih baik di mata teman

makannya, serta lebih jauh dari cara makan yang buruk

dan serakah. Beliau memerintahkannya agar tidak makan

dari bagian tengahnya karena berkah diturunkan pada

bagian tengah makanan, beliau juga ingin agar pelayan

tersebut tetap diberkahi dengan furunnya berkah pada

bagian tengah makanan tersebut. Ia dibolehkan unhrk

memakan bagian tengahnya apabila ia telah makan

makanan di sekelilingnya.

Rasulullah S membolehkan pejalan kaki lewat di;alanan,

karena tidak ada manusia yang memilikinya dan berhak

menghalangi orang lain untuk lev.rat. Yang dilarang beliau

adalah satu sisi tertenhr yang sesuai dengan pandangan

beliau terhadapnya. Beliau bersabda, "Karena ialan ifu

menjadi tempat berlindungnSn serangga dan tempat

lewahya ular-ular. " Beliau melarang tidur di jalan sesuai

dengan pandangan beliau sendiri, bukan karena

perbuatan ini diharamkan. Tetapi terkadang hal itu
dilarang apabila jalannya sempit dan sering dilalui orang,

karena apabila ia tidur di jalan pada waktr.r tersebut (akhir

malam), maka ia menghalangi hak orang lain unhrk

melswati jalan itu.

Tanya: Apa perbedaan antara benhrk larangan{arangan ini

dengan benfuk yang Pertama?

Jawab: Orang yang telah yakin dengan argumen pasti akan tahu

bahwa Nabi S melarang perbuatan yang telah kami

jelaskan tadi. Orang yang melakukan perbuatan terlarang
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-padahal ia mengetahui larangan tersebut- berarti telah
bermaksiat, maka ia hendaknya memohon ampun kepada
Allah dan tidak mengulanginya.

Tanya: Orang ini berbuat maksiat, dan orang yang Anda
sebutkan dalam masalah pemikahan serta jual beli juga

berbuat maksiat. Bagaimana Anda membedakan kondisi

keduanya?

Jawab: Saya tidak membedakan dalam masalah maksiat, karena

saya menganggap keduanya telah berbuat maksiat.

Namun, sebagian maksiat lebih besar daripada sebagian

yang lain.

Tanya: Bagaimana Anda tidak mengharamkan cara berpakaian,
cara makan, dan cara memanfaatkan jalanan di atas

karena maksiatnya, sementara Anda mengharamkan
pemikahan dan jual beli yang dilelaskan sebelumnya?

Jawab: Y..,g pertama diperintahkan melakukan sesuafu yang

mubah (boleh) dan halal baginya, sehingga saya

menghalalkan apa yang halal baginya, dan
mengharamkan apa yang haram baginya. Apa yang

diharamkan baginya itu berbeda dengan apa yang

dihalalkan. Maksiatnya dalam perkara yang mubah trdak
membuat perkara mubah ifu menjadi haram dalam
kondisi apa pun, tetapi maksiat ifu yang diharamkan.

Tanln: Apa contohnya?

Jawab: Ada seorang laki{aki memiliki istri dan budak perempuan.
Ia dilarang menyefubuhi keduanya dalam keadaan haid
dan puasa. Seandainya ia melakukannya, maka
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persetubuhan tersebut fidak halal baginya dalam kedua

kondisi tersebut. Namun, keduanya tidak diharamkan

sarrra sekali di luar kondisi ifu, karena pada prinsipnya

kedua wanita itu mubah dan halal baginya.

Pada prinsipnya, harta seseorang diharamkan bagi orang

Iain, kecuali dengan mu'amalah (hansaksi)yang sah, yang

membuat harta itu halal baginya. Kemaluan wanita ifu

diharamkan, kecuali dengan pemikahan dan kepemilikan

sahaya yang menjadikannya mubah. Apabila dilakukan

akad nikah atau jual beli secara terlarang, maka yang

diharamkan itu tidak menjadi halal dengan jalan yang

diharamkan. Ia tetap pada keharamannya sebagaimana

dilakukan upaya yang dengannya Allah menghalalkannya

di dalam Kitab-Nya atau melalui lisan Nabi-Nya, atau

menurut ijma umat Islam, atau dengan hal yang semakna-

Sebelumnya saya telah membuat contoh tentang lamngan

yang tidak dimaksudkan untuk mengharamkan dengan

adanya datil-dalil. Jadi, saya tidak perlu mengulangnya.

Tanla: Apa itu ilmu? Apa kewajiban manusia dalam masalah

ilmu?

Jawab: Ilmu ada dua kategori, dan yang pertama adalah ilrnu

urnum, yang harus dilmasai oleh orang yang baligh dan

tidak lemah akal.

Tangra: Misalnya?

Jawab: Ilmu tentang shalat lima waktu, tentang puasa wajib bulan

Ramadhan, tentang berhaji ke Baihrllah jika ruunpu,

tentang zakat harta, tentang penghamman zina,

u7



AlUmm

membunuh, mencuri, dan minum khamer, serta hal-hal

lain yang semakna dengannya. Semua ifu dibebankan

kepada manusia, unhrk memahaminyla, mengamalkannya,

mengorbankan diri dan hartanya, serta menahan diri dari
hal-halyang diharamkan Allah kepada mereka-

Semua kategori ilmu tersebut ada secara nash dalam Al

Qur'an. Ia ada secara urnurn bagi umat Islam, dan

ditransfer kepada kalangan awarn dari kalangan awam
sebelumnya. Mereka menufurkannya dari Rasulullah $,
dan mereka tidak berselisih dalam penufuran dan

kewajibannya kepada mereka.

Inilah ilmu umum yang di dalamnya tidak mungkin terjadi
kekeliruan khabar dan tak\A/il, serta fidak ada

pertentangan di dalamnya.

Tanya: Apa kategori kedua?

Jawab: Yaitu cabang-cabang dari perkara fardhu yang

pengetahuannya cukup diwakili oleh sebagian orang,

hukum-hukurn yang dikhususkan, dan sebagainSra, yang

tidak dijelaskan oleh nash Al Qur'an, dan kebanyakan

diantaranya tdak diulas dalam Sunnah. Meskipun
sebagiannya dijelaskan oleh Sunnah, narnun ia
merupakan khabar khusus, bukan khabar umum, yang

diantaranya ada yang mengandung tal$ril dan dipahami
secara qlyas.

Tanya: Apakah ini wajib diketahui seperti ilmu sebelumryra,

sehingga seandainya seseorang mengetahui maka ia telah
melakukan perkara sunah, dan orcng yang

meninggalkannya tidak berdosa? Atau ia termazuk
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kategori ketiga lrang Anda kemukakan kepada kami

dalam bentuk khabar dan qiPs?

Jarrnb: Ia termasuk kategori ketiga-

Tanya: Jelaskan hal tersebut dan sebutkan argumennla! Apa

png harus diketahui, siapa yang hanrs mengetahui, dan

siapa yang digugurkan ka,vajibannya?

Jarpab: Ini merupakan tingkatan ilmu 5nng tidak bisa dicapai oleh

otang awarn, dan tdak semua oremg khustrs harus

mengetahuinya- Siapa di antara orang khuzus ifu yang

dimungkinkan mencapainya, maka mereka semua tidak

dipertenankan untuk mengabaikannya- Apabila ada

seoftrng dari kalangan khusus yang memiliki kapabilitas

unhrk melalnrkannya, maka oftIng lain tidak berdosa jika

meninggalkannya- Namun orang yang melakukannya ifu

lebih baik daripada oftmg yang mengabaikannya'

Tangn: Jelaskan dari sesi khabar atau yang semakna,

agar penielasan ini menjadi qiyas baginya!

Jaqrab: Allah mamjibkan jihad di dalam Kitab-Nya dan melalui

lisan NabFlrlya kemudian Allah menegaskan kelompok

iihad dalam firman-I$P,

e';5# AtiA ^;,it-
1 $J; 4i,W,2 5#-'-,4i frl <J1,

,E'i":t'*;Si- k *'Y ts{r Z#4

<r};A
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V;;:A g A -e#, Jlt A "o_r;;stS

@i=!:iI !6i j, 6f; I* i3_( " 
$iS;.

'Saungguhnya Allah & telah membeli dai orang-orang

mukmin, diri dan harA mereka dengan memberikan surga

untuk mereka. Mereka berpenng pada jalan Allah; lalu
mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji
yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al
Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya
(selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual
beli yang telah kamu lakukan ifu, dan ifulah kemenangan
yang besar. "(Qs- At-Taubah [9]: 111)

#lSt:'L V::i"
@ e#i-{-fir;5;()dr-

*Dan kaum musyrik ifu semuanya
sebagaimana mereka pun memerangi l<amu semuanya;
dan kebhuilah bahwa Allah beserta orang,orang Wng
bertakwa. "(Qs. AbTaubah [9]: 36)

L"'6ili ifi16f$,;!-ii ebt t'tg

'jL ) l,)..
?si-s

.l >l /,
-$r4s

"r,f(<+--;5

i'F6
-#'b36r;
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',y41\ Y;r;3',!:il\ \;,6ft GG by *;
@'L:r'3;'6i1fr 

,';W\k'
'Apabila sudah habis bulan-bulan Haram ifu, maka

bunuhtah orang-orang musyrikin itu di mana aia kanu
jumpai mereka, dan tangkaplah mereka- Kepunglah

mereka dan intailah di tempat pengintaian- Jika mereka

bertobat dan mendiikan shalat dan menunaikan zakat,

maka benlah kebebasan kepada mereka unfuk berjalan.

Sesungguhn5n Allah Maha Pengampun laqt Maha

Penyayang."(Qs. At-Taubah [9]' 5)

7:r r\ii r, A\,1 i (fr, <rti$ O-;l\U:;3

us\ i*5Ais| A;;5,i(9Y 6;?

;"'d-4\ \ri4';*{i4\;3 <,5i G

@6W{,{
"Perangilah orang-orang yang tidak beiman kepda Allah

dan tidak (pulu) kepada Hari Kemudian dan merela tidak

menghammkan apa yang telah diharamkan oleh Allah

dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agana Wng

benar (agama Atlah), (yaitu orang-orang)Wng diberikan Al
Kitab kepada mereka, sampai mereka memba5nr ilzy'ah
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dengan pfuh sdang merela dalam keadaan tunduk. "
(Qs. At-Taubah [9]: 29)

Abdul Aziz mengabarkan kepada kami dari Muhammad

bin Amr bin Alqamah, dari Abu Salamah, dari Abu
Hurairah, dia berkata: Rasulullah $ bersabda,

^acfirl YI aJ1 V t $r ;sf Jt)i \ttj'rt 4./
,fd

'tt,@G:r: tiv: ,; tkL ujo sp

:, *rt:;'r,i^
'Aku akan tents mememngi manusia sampai -;
mengucapkan, 'Tiada fuhan selain Nlah'. Apabila mereka
telah menguapkannya, maka mereka telah melindungi
danh dan harA mereka dariku kecuali dengan hak,
sementara mereka ada di bngan Allah-' 265

265 HR. Al Bukhari (pernbahasan: Iman, bab: Penjelasan tentang Stuah At-
Taubah agrat 5, \/94-95, no. 25) dari jalur Abdullah bin Muhammad Al Misnadi
dari Abu Rauh AI Harami bin Imarah dari q/u'bah dari waqid bin Muhamnnd dari
aphnya dari Ibnu Umar dari Rasulullah $ dengan redaksi yang sempa; dan
(pembahasan: Jitnd, bab: Ajakan Nabi kepada Manusia untuk Mernehrk Islam,
2/345, no. 29461dari ialur Abu Yarnan dad qlr'aib dari Az-zuhri dari said bin
Musayyib dari Abu Hurairah dengan redaksi lrang serupa; dan Mustim
(pembahasan: Iman, bab, Perintah Mememngi Manusia hingga Mqda
Mengucapkan $phadat, l/52, no. 33/2]^l dari jarlur lbnu Wahb dari yumrs dari
Ibnu sSrihab dari said bin Musagrib dari Abu Hwairah dmgan redaksi yang
serupa; dan dari jahrr Syu'bah dari waqid bin Muharnmad dari agahny"a dari hnu
Umar dengan redaksi lang serupa (no- 36/221.
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Allah S berfirman,

1#)i K JAr:4K(,\F(<r5\ 6"ri-

,tJJ\ tJ\6'1 JY;X16 fii ,W c

Oq:rt 4:Ai'tt \3=rb*i\ A qhi

"?b3, 1i4 {l@ Uiyl:+$i
1 5 "Hfi e; i ;i:4J tL{ (::is

@L+1 z-*:Pt|xfiir;S

t4,4<
o)).-.3)

"Hai oftng-orzng 5nng beriman, apakah sebabnya

apabila dikabkan kepda kamu, 'Bemngl<atlah (untuk

berpenng) pdu jalan Allah', kamu meftLsi, bemt dan

ingin tinggal di temptutu? Apakah karnu puas dengan

kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupn di akhint?

padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan

dengan kehidupn) di akhint hanyalah sdikit Jil<a kamu

tidak berangkat untuk berpenng, nisca5n Alhh menyika

l<amu dengan sil<sa yang pdih dan diganti-Nln kamu)

dengan kaum 5mng lain, dan l<amu frdak akan dapt
membei kemudhanbn kepda-I@ sdildt pun- Allah

Maha Kuas abs sqala sesuatu. "(Qs. ALTaubah [9]: 3&

3e)
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,r**7*5"H.ti\1i1fr$\h;6q'ue'*t

6,5; -K uL i* T {-:i; 7i,#,i

"Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ingan
atau pun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan

dirimu di ialan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik
bagimu jika kamu mengetahur. "(Qs. At-Taubah [9]: 41)

Ayat-ayat tersebut mengandung kemungkinan bahwa
jihad pada umumnya dan bergabung dengan pasukan

perang pada khususnya merupakan kewajiban bagi setiap

orang yang mampu. Tidak seorang ptrn dari mereka yang

boleh menghindar dari jihad dan perang, sebagaimana

shalat, haji, dan zakat, tidak seorang pun yang

berkewajiban itu digantikan oleh orang lain dalam
menjalankan kewajiban, karena amal seseorang fidak
dicatat unhfi orang lain.

Kemungkinan makna kewajibannya berbeda dengan

makna kewajiban shalat (fardhu 'ainl, karena

kewajibannya dimaksudkan sebagai kev.rajiban kifayah,

sehingga orang yang menjalankan ker,vajiban hfat/ah
dalam memerangi orang-orang musyrik berarti telah
melaksanakan perkara fardhu, memperoleh keutamaan
amal nafilah, serta membebaskan orang yang fidak
berjihad dari dosa.
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Allah & tidak menyamakan keduanya

berfirman,

AlUrum

Allah &

'iDar#(, )A\,$'* ttg;{,'r, i,uffi(

A.i;l, r-+4ili fri St'"$fr5 4;\, i'i,* O

ilWr" 6fr 'K\ t€, k fr;'r-)*rt JF ;*V
@r+;fi1g1yi#Eri

"TidaHah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak

furut berperang) yang tidak mempunyai udzur, dengan

orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harb dan

jiwa mereka. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad

dengan harta dan jiwan5n atas omng-orang yang duduk

safu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah

menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah

melebihkan oftng-orang yang berjihad atas omng Wng
duduk dengan pahala yang besar. " (Qs. An-Nisaa' [4lt

e5)

Secara teksfual, ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa

kewajiban jihad berlaku untuk umum.

Tan5a: Jelaskan dalil bahwa jika sebagian orang telah

mengerjakan perkara fardhu kifaWh tersebut maka orang

yang mangkir terbebas dari dosa.

Jawab: Dalilnya ada pada ayat ini.

Tanya: Apa itu?

6;5-i
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Jawab: Allah @ berfirman, "Allah menjanjikan kepada masing-

masing mereka (balasan) yang lebih baik. " (Qs. Al Hadiid

[57]: 10).

Allah menjanjikan kebaikan dalam bentuk ketetapan pada

keimanan kepada orang-orang yang tidak turut jihad, dan

menjelaskan keutamaan orang-orang yang berjihad

dibanding orang-orang yang berpangku tangan.

Seandainya mereka berdosa karena tidak berperang saat

orang lain berperang fterjihad), maka hukuman berdosa

-jika Allah tidak memaafkan- lebih layak bagi mereka

daripada kebaikan.

Tanya: Apakah Anda menemukan dalil lain dalam masalah ini?

Jawab: Ya. Allah & berfirman,

{ n i s 1t*e :iiA-'b;*3$\ 6ft3
VA';r-$i c1;ii7i4-W & itr

@ <.,i i Ai "dy;, rit-x:i'
"ndak sepafuhzjn bagi orang-onng yang mukmin ifu
perg semuanJm (ke mdan perang). Mengapa fidak pergi
dai tiap-tiap golongan di antam mereka beberapa oftng
unfuk memperdalam pengetahuan mereka tenbng agama

dan unfuk membei peringatan kepada kaumnya apabila

mereka telah kembali kepadan5n, supaya mereka ifu
dapat menliaga dirinya. "(Qs. At-Taubahlg1' L22l

AlUmm
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Rasulullah S pemah berperang bersama para sahabat,

narnun beliau meninggalkan sahabat-sahabat lain di

rumah. Bahkan Ali bin Abu Thalib tidak ikut dalam

perang Tabuk. Allah memberitahukan kita bahwa umat

Islam tidak harus pergi perang seluruhnln. " ndak

sepafubtya bagi orang-orang lnng mukmin ifu WrSt
semuanya (ke mdan perangl.... ' Di sini Allah

memberitahukan bahwa bemngkat perang hanya

kewajiban bagi sebagian dari mereka, sementara belajar

agama juga merupakan ker,rnjiban bagi sebagian yang

lain. Demikian pula sebagian besar perkara fardhu lain

yang tidak ada alasan untuk tidak mengetahuinya-

Demikianlah setiap perkara fardhu yang dimaksudkan

sebagai fardhu kifayah. Apabila sebagian kaum muslim

yang memiliki kecukupan mengerjakannya, maka orang

yang tidak ikut mengeriakannyra telah keluar (bebas) dari

dosa.

Seandainya mereka mengabaikannya se@ra bersama-

sama, maka saya khawatir tidak safu pun dari mereka

gang derajatnya tinggi) bebas dari dosa. Bahkan sa5ra

tidak meragukannya, karena Allah & berfirman, 'Jika

kamu tidak berangkat untuk berpemng, nisa5a Allah

menyiksa kamu dengan siksa 5nng Nk-" (Qs- At-

Taubah [9]: 39)

Tanya: Apa artin5n?

Jawab: Hal itu menunjukkan bahwa tidak turuturya mereka selnua

dalam angkatan perang tidak bisa ditolerir- Berangkatrya

sebagian dari mereka ke medan perang -apabila ada
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unsur hfat h atau kecukupan dalam angkatan perang

ifu- telah membebaskan orang yang tidak turut perang

dari dosa, karena apabila sebagian dari mereka telah

berangkat perang, maka kata naftir(angkatan perang) bisa

dilekatkan pada mereka.

Tanya: Adakah contoh selain jihad?

Jawab: Menshalati jenazah dan mengebumikannya (hukumnya

fardhu kfqnh; kewajiban gugur bila sudah ada orang

lmng mengerjakannya). Tidak semua orang yang berada

di sekitar jenazah waiib menghadirinya.

Demikian pula menjawab salam. Allah @ berfirman,

5?at"u5;46,W-r1;1j:;514:.,/{ir1g

@r;,69d'
*Apabila kanu dihormafi dengan suafu penghormatan,

maka bakslah penghormatan itu dengan yang lebih baik,

abu balaslah (dengan yang serupa). Sesungguhryn Allah
memperhifungl<an sqala sauafu." (Qs. fur-Nsaa' [4],
85)

Rasulullah $ bersabda,

y6t;.?it'j;
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'Orang Wng berdii mengucapkan salam kepada orang

yang duduk."266

'r;iV\;Fi'a *o loztr ItL')

'Apabila salah seorang dari kaum telah mengucapkan

salam, maka telah cukup bagi mereka."

266 HR. Malik dalam Al Muwaththa '(pembahasan, Salam, bab, Amalan

dalam Salam,2/9591dari jalur Zaid bin Aslam dari Rasulullah $, beliau bersaffia,

"Orang Sang berkendara menguapkan nlam kepada orang yang berialan kaki-

Jika saeorang dai sekumpulan orang telah mengucapkan salam, maka ia telah

mewakili mereka."(sanad hEldlts musah Al Bukhari (pembahasan: Meminta Izin,

bab, Yang Sedikit Mengucapkan Salam kepada yang Banyak, 4/136, no. 6231)

dari jalur Muhammad bin Muqatil dari Abdullah dari Ma'mar dari Hammam bin

Munabbih dari Abu Humimh,,& dari Nabi S, beliau bersabda, "Yang kecil

mengucapkan salam kepada lnng fua, yang berialan mengucapkan salam kepada

gng duduk, dan 5mng sdikit mengucapkan salam kepada lnng bangk"; Muslim

(pembahasan, Salam, bab, Yang Berkendara Mengucapkan Salam kepada Yang

Berjalan, 4/1703, no. 5201) dari jalur Hasan bin Ali dari Abdul Malik bin hrahim

dari Said bin Khalid Al Khuza'i dari AMullah bin Mufadhdhal dari Ubaidullah bin

Abu Rafi' dari AIi bin Abu Thalib r$. Abu Daud berkata, "Hadits ini diangkat

sanadnln oleh Hasan bin Ali. Ia berkata, "Cukup bagi jama'ah ketika mereka

melewati seseorang unhrk mengucapkan salah seorang di antara mereka, dan

orang-orztng yang duduk cukup salah seorang di antara mereka untr.rk mernbalas

salam." Al Mundziri berkata, "Dalam sanadnya terdapat said bin Khalid." Abu

Zur'ah Ar-fu-Razi berkata, "la adalah periwayat Madinah, statusnya lemah-"

Al Haitsami dalam Majma' ,42-hwa'id (8/351berkata, "Driwayatkan dari

Hasan bin Ali, ia berkata: Ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, ada sekumpulan

orang l6ng ler,rrat lalu salah seorang di antara mereka mengucapkan salam.

Apakah ia sudah meurakili seluruhnya?" Beliau menjawab, "Ya." Ada yang

bertanya, "Kemudian lnng menjawab hanya satu orang. Apakah ia sudah mewakili

seluruhnyn?" Beliau menjawab, "Ya," Al Haitsami berkata, 'Hadits ini

diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan dalam sanadnyra terdapat Katsir bin Yahya;

stafusnla lemah."
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Maksudnya adalah membalas salam. Apabila salam telah

dibalas, meskipun oleh sedikit orang, maka ifu sudah

mencakup kata 'membalas salam"- Unsur kifayah
menghalangi batalnp jawaban salam oleh sedikit oremg.

Umat Islam tetap berpegang pada ketenfuan yang salta
jelaskan ini sejak Allah mengutus Nabi-Nya hingga Hari
ini. Sebagian kecil dari mereka mendalami ilmu, sebagian

Iain menghadiri pengurusan jenazah, berjihad, menjar,uab

salam, sementam sebagian lain tdak melakukannln.

Mereka mengetahui bahwa ketrtamaan menjadi milik
orang yang belajar, berjihad, menghadiri jenazah, dan

menjawab salam. Namun mereka tidak menilai bahwa

orang yang tidak melakukan semua ifu telah berdosa-
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BAB VIII
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Tanya:

Jawabt

HADITS AHAD

Jelaskan kepadaku tentang alasan paling sederhana unfuk
meyakinkan ulama agar khabar ahad (khabar perorangan)

diterima oleh mereka!

Khabar ahad adalah khabar safu orang dari safu orang
yang lain hingga berakhir kepada Nabi @, atau kepada
perawi di bawah Nabi 9,. zoz

Khabar ahad tidak bisa dijadikan hujjah (pegangan)

sebelum ia mencakup beberapa perkara, di antaranya:

1. Orang yang meriwayatkannya harus tepercaya

agamanya.

2. Orang yang meriwayatkannya dikenal jujur dalam

bicara.

267 Maksudnya adalah sanad hadits berujung kepada Nabi 6S jika memang
sanad tersebut diangkat kepada beliau, atau berakhir pada periwayat yang
meriwayatkan hadits dari beliau sesudah Nabi, baik ia seorang sahabat atau di
bawahnya, seperti seandainya hadits diriwayatkan dari Umar atau Malik, misalnya.
Jika sanadnya dipastikan berasal dari sumber riwayat tersebut, maka implikasinya
adalah sanad tersebut bersambung-
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3. Orang yang meriwayatkannya memahami hadits

yang diriwayatkannya, mengetahui lafazh yang bisa

mengubah makna-makna hadits, dan bisa

menyampaikan hadits sesuai huruf-hurufnya

sebagaimana yang didengamya, fidak menurut

makna, karena apabila ia meriwayatkan hadits

dalam bentuk makna, sedangkan ia fidak

mengetahui aspek-aspek yang bisa mengubah

maknanya, maka ia tidak tahu barangkali ia

mengalihkan halal kepada haram- Apabila ia
menyampaikan hadits sesuai huruf-hurufnya, maka

tidak ada lagi alasan kekhawatiran mengubah hadits-

4. Orang yang meriwayatkannya harus hapal fiika ia

meriwayatkannya dari hapalannya), atau

mencatatnya secara akurat (iika ia meriwayatkan dari

kitabnya). Apabila ia menghapal satu hadits

bersama-sama dengan penghapal hadits lain, maka

ia harus sejalan dengan mereka.

5. Orang yang meriwayatkannya tidak boleh seorang

mudallis (menginterpolasi atau mengubah-ubah

nama safu perawi tepercaya atau melenlnpkan

nama-narna perawi yang didiskreditkan dari isnad-

Ed), yang menuturkan dari orang yang diiumpainya

tentang hal yang tidak pemah didengam5ra, serta

meriwayatkan sesuafu dari Nabi $ sedangkan pam

perawi tepercaya meriwayatkan hal sebaliknya dari

Nabi $.
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Demikian pula perawi di atasnya hingga hadits ini
bersambung kepada Nabi S, atau kepada perawi di

bawah beliau, karena masing-masing menetapkan

keautentikan orang yang diberinya riwayat dan yang

dijadikannya sebagai sumber riwayat. Tidak satu pun
perawi yang bisa mengelak dari keharusan ini.

Tanya: Berikan kepadaku penjelasan lain dalam masalah ini,

karena bisa jadi aku menjadi lebih paharn dari penjelasan

sebelumnya, karena aku memang kurang berpengalaman

mengenai hal yang Anda jelaskan dalam masalah hadits!

Jawab: Maukah Anda kuberitahu tentang sesuatu yang dapat
diqiyaskan terhadap masalah khabar aha&

Tanya: Ya.

Jawab: Tetapi sebenamya khabar ahad merupakan pondasi,

bukan hasil qiyas terhadap selainnya, karena qiyas lebih
lemah daripada pondasi.

Tanya: Saya tidak ingin Anda menempatkannya sebagai hasil

qlyas. Tetapi, cobalah Anda mengumpamakan khabar
(hadits) ahad itu dengan kesaksian yang secara umum
telah diketahui.

Jawab: I{habar ahad berbeda dari kesaksian pada sebagian sisi,

namun sarna dari sebagian sisi yang lain.

Tanya: Dimana letak perbedaannya?

Jawab: Saya menerima riwayat hadits dari satu orang laki{aki dan
perempuan, tetapi saya tidak menerima kesaksian dari
safu orang, baik laki-laki maupun perempuan.
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Dalam masalah hadits, saya menerima pemyataan "fulan

bertufur kepadaku dari fulan" selama perawinya bukan

mudallis- Namun, dalam masalah kesaksian, saya hanya

menerima pemyataan "aku mendengar", atau "aku

melihat", atau "ia mempersaksikan kepadaku".

Ada banyak ragam hadits, namun saya hanya mengambil

sebagiannya dengan berpatokan pada dalil Al Qur'an,
atau Sunnah, atau ijma, atau qiyas. Sementara ifu, hal

tersebut tidak bisa diterapkan dalam kesaksian, dan tidak

ada di dalamnya sama sekali. Selain iht, semua manusia

bisa bersaksi, namun saya tidak bisa menerima hadits

mereka, karena dimungkinkan terjadi banyak perubahan

makna dan penghilangan lafazh hadits.

Di sisi lain, khabar ahad memiliki kesamaan dengan

kesaksian dari beberapa hal.

Tanya: Saya sehrju dengan pendapat Anda unhrk tidak menerima

hadits kecuali dari perawi yang tsiqah, kuat hapalannya,

serta mengetahui hal-hal yang bisa mengubah makna

hadits. Namun, mengapa Anda Udak berpendapat

demikian dalam masalah kesaksian?

Jawab: Perubahan makna hadits lebih samar daripada penrbahan

makna kesaksian. Oleh karena ifu, sagn sangat berhati-

hati dalam periwayatan hadits melebihi kehati-hatianku

dalam masalah kesaksian.

Tanya: Saya sefuju. Tetapi, jika seorang perawi ifu tepercaya lalu

ia meriwayatkan dari seorang perawi png tidak Anda

ketahui kredibelitasnya, maka saya menentang

keengganan Anda untuk bertaklid kepada perawi yang
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tsiqah (kredibel) dan berbaik sangka terhadapnya.

Mengapa Anda tidak membiarkannya merawikan hanya

dari perawi tepercaya meskipun Anda tidak

mengenalnya?

Jawab: Seandainya ada empat ahli fikih yang adil memberi

penilaian terhadap kesaksian dua saksi tentang hak

seseomng atas orang lain, maka apakah Anda akan

memuhrskan perkara meskipun keempat ulama tersebut

tidak mengatakan bahwa kedua saksi tersebut adil?

Tanya:lldak. Saya tidak bisa memastikan kesaksian keduanya

sedikit pun sampai saya mengetahui keadilan keduanya,

baik melalui penilaian adil keempat ulama tersebut

maupun melalui penilaian adildari orang lain, atau karena

saya memang mengetahui keadilan keduanya.

Jawab: Mengapa Anda tidak menerima kedua saksi ihr dengan

alasan yang sarna saat Anda menyarankanku unfuk

menerima hadits? Bukankah Anda mengatakan bahwa

yang mereka berikan kesaksian baik pastilah orang yang

lebih adil bagi mereka?

Tanya: Ada kalanya mereka memberi kesaksian baik terhadap

orang yang adil menumt mereka, dan juga orang yang

mereka kenal, meskipun mereka tidak mengetahui

keadilannya. Dikarenakan hal ini ada dalam kesaksian

mereka, maka aku tidak berhak menerima kesaksian

orcmg yang mereka saksikan sampai mereka menilainya

adil, atau ak"r sendiri yang mengetahui keadilannya dan

keadilan orang yang bersaksi unhrkku atas keadilan orang

lain. Saya tidak bisa menerima penilaian adil seorang
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saksi terhadap saksi lain, sementam saya serrdiri tidak

mengetahui keadilan saksi pertama.

Argumen Anda dalam masalah ini menjadi argurnen lnng
mematahkan kritikan Anda, 5nitu bahwa Anda fidak

menerima khabar orang yang iujur dari orang yang tidak
ketahui kejuiumnnya.

Orang-omng !,ang hati-hati dalam masalah kesaksian

orang Sang mereka ketahui keadilannya lebih ketat dalam

masalah seleksi hadits, maka mereka hanln akan

menerima hadits dari perawi yrang mereka ketahui ke-

shahilnwrya.

Misalnya, seseorang menemui seorang perawi yang

terlihat tanda-tanda kebaikannya, sehingga oftrr.rg tersebut

bertaik sangka kepada si pemwi dan menerima

haditsnya, padahal ia tidak mengetahui h+ihural perawi

tersebut. I alu, ia menufurkan bahrrra s€seorang yang

bemama 'fulan" merirarayatkan kepadalff dernikian. Bisa
jadi, ia berhrfur demikian dengan harapan merrdapatkan

informasi tentang hadits tmebut dari seortmg yang

tepercaya, sehingga ia bisa mengambilnya dari perawi

5nng tepercagra tersebut. Bisa jadi ia meriunyratkan hadits

yang diterimany'a itu karena herdak menglaitiknSn atau

menlatakan keheranan terhadapnSn. Bisa iadi, ia

meriwa5latkan hadits tersebut karena ter{<ecoh dalam

meriwayatkan hadits tersebut-

Sa5ra tidak pemah menjumpai safu orang pr-rr, keorali ia
pasti meriwayatkan dari perawi yang tepercaya dan kuat

hapalannya, dan juga dari perawi yang tidak dernikian.
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Penelitian saya terhadap bukE-bukt untuk mengetahui

kejujuran sumber riwayat saya tidak lebih wajib daripada

penelitian terhadap bukE-bukt unhrk mengetahui

kejujuran perawi di atasnya (yang lebih tinggi), karena

kebutuhan saya terhadap perawi yang lebih tinggi, sama

seperti kebufuhan saya terhadap perawi yang saya temui

secara langsung, sebab masing-masing dari mereka

menetapkan keautentikan khabar dari perawi yang di

atasnya dan perawi yang ada di bawahnya-

Tanya: Berkaitan dengan orang yang sejauh pengetahuan Anda

tidak pemah memalsukan hadits, mengapa Anda

menerimanya mengatakan "dari", sementara ada

kemungkinan bahwa ia tidak mendengar hadits?

Jawab: Seorang muslim yang adil pasti jujur terhadap dirinya-

Sikapnya terhadap dirinya sendiri pasti berbeda dengan

sikapnya terhadap orang lain. Tidakkah Anda melihat

bahwa seandainya saya mengetahui seseorang yang adil

dalam urusan dirinya, maka saya menerima kesaksiannya,

tetapi apabila ia memberikan kesaksian terhadap

kesaksian orang lain, maka saya fidak menerima

kesaksian orang lain tersebut sampai saya mengetahui

kondisinya? Pengetahuan saya tentang keadilan seseorang

tidak sama dengan pengetahuan saya tentang keadilan

orang lain yang kesaksiannla dinilai baik oleh orang

pertama tersebut.

Kami tidak pemah menemukan bdlis di negeri kami oleh

perawi yang telah meninggal atau sahabat-sahabat kami

yang hidup sezarnan dengan kami, kecuali satu hadits. Di

!
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antara mereka ada yang menerimanya dari seorang

perawi yang riwayatnya lebih baik ditinggalkan'

Perkataan seseorang "Aku mendengar fulan berkata: Aku

mendengar fulan---." dan "fulan bertufur kepadaku dari

fulan" adalah salna bagi mereka. Tidak seorang pun dari

mereka yang meriwayatkan dari perawi yang ditemuinya,

kecuali hadits yang didengamya dari perawi tersebut, dari

perawi yang lebih tinggi dalam jalur riwayat' Kami

menerima pemyataannya "fulan berhrtur kepadaku dari

fulan".

Siapa yang kami ketahui pernah memalsukan hadits,

maka hal itu menjelaskan cacatnya dalam riwayat. Cacat

tersebut bukan karena sifat bohong sehingga kami

menolak haditsnya, bukan pula karena nasihat

kejujurannya sehingga kami menerimanya sebagaimana

kami menerima dari orang-orang yang menasihatkan

kejujuran. Kami tidak menerima suatu hadits dari seorang

mudallis, meskipun ia berkata "fulan bertufur kepadaku"

atau "aku mendengar".

Tanya: Tetapi mengapa Anda menerima kesaksian orang yang

tidak diterima haditsnya?

Jawab: Dikarenakan besamya masalah hadits, pengaruhnya

terhadap umat Islam, dan alasan tertenhr lainnya'

Tanyia: Apa ihr?

Jawab: Sering kali suatu kata dihilangkan dari hadits, sehingga

maknanya menjadi berubah. Atau hadits ditutr-rrkan secara

tidak sesuai dengan lalazh perawi. Meskipun orang yang
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menufurkannya ihr tidak bermaksud mengubah makna,
namun ia tetap telah mengubah maknanya.

Apabila orang yang meriwayatkan hadits itu tidak
mengetahui masalah ini, berarti ia tidak memahami
hadits, sehingga kami tidak menerima haditsnya. Apalagi
jika ia tidak menyampaikan hadits menunrt huruf-
humfnya, melainkan menumt maknanya, padahal ia tidak
memahami maknanya.

Tanya: Kalau begitu, apakah ia orang adil yang tidak diterima
haditsnya?

Jawab: Benar. Bila ia seperti yang saya jelaskan, maka kami
menamh kecurigaan yang jelas terhadapnya, sehingga

kami menolak haditsnya. Terkadang seseorang adil bila
berkaitan dengan orang lain, namun bila berkaitan dengan
dirinya dan sebagian kerabafurya, ia pafut dicurigai.
Mungkin, jatuh dari tempat yang tinggi lebih ringan
baginya daripada bersaksi palsu. Tetapi, ketika kecurigaan
jafuh padanya, maka kesaksiannya diabaikan. Jadi,
kecurigaan terhadap orang yang tidak menyampaikan
hadits dengan huruf-hurufnya dan tidak memahami
makna-maknanya, lebih jelas daripada kecurigaan
terhadap saksi yang memberi kesaksian terhadap orang
yang ditolak kesaksiannya karena memang ia dicurigai.

Terkadang saksi-saksi itu dipertimbangkan (diragukan)

kesaksiannya. Apabila kami menemukan bukti mengenai
kecenderungan yang kami lihat secara jelas, atau kehati-
hatian yang melewati batas terhadap orang yang diberi
kesaksian, maka kami tidak menerima kesaksian mereka.
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Apabila mereka bersaksi dalam masalah yang rumit dan

tidak mereka pahami, maka kami pun tidak menerima

kesaksian mereka, karena mereka tidak mernahami arti

kesaksian mereka. Apabila ada seorang perawi yang

sering keliru dan tidak memiliki sumber kitab yang shahih,

maka kami tidak menerima haditsnya, sebagaimana orang

yang sering keliru dalam kesaksian, yang tidak kami

terima kesaksiannya.

Ahli hadits, jenisnya beraneka-ragarn. Di antara mereka

ada yang dikenal ilmu haditsnya karena ia gigih mencari

dan mendengar dari bapak, paman, kerabat, dan kawan,

serta telah lama mengikuti perdebatan orang-orang yang

berkecimpung di dalamnya. Orang seperti ini lebih

didahulukan hapalannya. Seandainya ia ditentang oleh

orang yang kurang gigih, maka haditsnya lebih layak

untuk diterima daripada orang yang menentangnya dan

kurang gigih usahanya itu.

Ada pertimbangan tersendiri terhadap ahli hadits ketika

mereka sama-sama meriwayatkan hadits dari seorang

perawi, yaifu hapalan salah seorang dari mereka

dibuktikan kesesuaiannya dengan hapalan paawi-perawi

lain. Bila berbeda, maka hapalannya itu tidak benar.

Apabila sebuah riwayat bertentangan, maka dengan cara

inilah kami membuktikan mana lnng benar hapalannya

dan mana yang keliru hapalannya. Juga dengan @ra-cara

lain yang bisa menunjukkan kejujumn, hapalan Snng

benar, dan kekeliruan. Kami telah menielaskannya di

selain tempat ini.
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Tanya: Apa argumen Anda dalam menerima khabar (hadits)

ahad, sedangkan Anda tidak memperkenankan kesaksian

safu orang? Apa argumen Anda dalam menganalogikan

khabar ahad dengan kesaksian dalam sebagian besar

perkaranya, namun Anda membedakan antara keduanya

dalam sebagian perkaranya yang lain?

Jawab: Anda mengulangi sesuatu yang saya kira telah Anda
pahamil Saya tidak menganalogikan khabar ahad dengan

kesaksian. Anda meminta saya mengumpamakan khabar
ahaddengan sesuatu yang lebih Anda ketahui dari hadits.

Oleh karena ifu, saya mengumpamakannya kepada Anda
dengan kesaksian.

Penetapan khabar ahad terlalu kuat bagi saya, maka saya

tidak perlu mengumpamakannya dengan sesuafu yang

lain. Bahkan, khabar ahad merupakan sumber yang

autentik.

Tanya: Jika demikian, maka bagaimana bisa hadits ifu seperti
kesaksian dalam beberapa hal, serta berbeda darinya
dalam beberapa maknanya?

Jawab: Hadits berbeda dengan kesaksian dalam sebagian

perkaranya. Seandainya saya menyamakannya dengan
kesaksian pada sebagian perkaranya, bukan pada

sebagian yang lain, maka argumen saya mengenainya
sudah jelas.

Tanya: Bagaimana bisa demikian, sedangkan cara kesaksian ifu
hanya satu?
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Jawab: Apakah yang Anda maksud sebagian perkaranya? Atau

keseluruhannya?

Tanya: Yang saya maksud keseluruhannya-

Jawab: Berapa jumlah minimal saksi yang Anda terima dalam

kasus zina?

Tanya: Empat orang.

Jawab: Bila kurang safu, apakah Anda mendera mereka?

Tanya: Ya.

Jawab: Berapa saksi yang Anda terima kesaksiannya dalam kasus

pembunuhan, kekafiran, dan perampokan di jalat y*g
seluruhnya harus dikenai hukuman mati?

Tanya: Dua orang saksi.

Jawab: Berapa saksi yang Anda terima kesaksiannya dalam kasus

harta benda?

Tanya: Seorang laki{aki dan dua orang perempuan-

Jawab: Berapa saksi yang Anda terima kesaksiannya dalam kasus

pencemaran nama baik wanita?

Tanlra: Seorang wanita.

Jawab: Seandainya mereka tidak menggenapkan dua saksi laki-

laki, atau satu laki-laki dan dua perempuan, maka apakah

Anda tidak mendera mereka sebagaimana Anda mendera

saksi-saksi zina?

Tanya: Saya tidak mendera mereka.

Jawab: Apakah menunrtrnu semua kesaksian ifu sama?
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Tanya: Sama dari segi penerimaan, tetapi berbeda dari segi

jumlah dan tidak dideranya para saksi selain saksi zina

apabila kurang dari jumlah minimal.

Jawab: Seandainya saya berkata yang sarna kepada Anda dalam

masalah khabar ahad yang sama dengan kesaksian dari

segi penerimaan dan berbeda dengannya dari segi jumlah,

maka apakah Anda punya argumen yang lebih kuat?

Tanya: Saya mengemukakan perbedaan antara jumlah safu

kesaksian dengan kesaksian lain sesuai khabar dan isfidlal
(pembuktian).

Jawab: Saya juga mengemukakan penerimaan khabar ahad
sesuai dengan khabar dan istidlal. Bagaimana pendapat

Anda tentang kesaksian wanita dalam masalah

persalinan? Mengapa Anda menerima kesaksian mereka,

namun tidak menerimanya dalam perkara dirham?

Tanya: Aku mengikuti praktek yang telah ada.

Jawab: Bagaimana jika dikatakan kepada Anda bahwa jumlah

saksi di dalam Al Qur'an tidak disebutkan kurang dari

seorang saksi lakilaki dan dua saksi perempuan?

Tanya: Tidak ada larangan terhadap jumlah saksi yang kurang

dari ifu. Oleh karena itu, kami membolehkan apa yang

dibolehkan umat Islam, yang tidak bertentangan dengan

AI Qur'an.

Jawab: Demikianlah pendapat kami dalam menetapkan khabar
ahad, dengan berargumen bersama beberapa hal yang

seluruhnya lebih kuat daripada kebolehan kesaksian

wanita.
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Tanya: Adakah argurten yang membedakan antara khabar dan

kesaksian selain sekadar mengikuti praktek yang telah

ada?

Jawab: Ada, yaitu dalil yang tidak saya temukan diperselisihkan

oleh seorang ulama pun.

Tanga: Apa ihr?

Jawab: Orang yang adil bisa diterima kesaksiannya dalam

beberapa perkara, tetapi ditolak kesaksiannya dalam

perkara yang lain.

Tanya: Kesaksian mana yang ditolak darinya?

Jawab: Ketika ia memberi kesaksian yang bisa mendatangkan

keunhrngan bagi dirinya, dengan cara apa pun datangnya

keuntungan tersebut. Atau kesaksian yang bisa

menghindarkan dirinya atau anaknya atau orang fuanya

dari denda, atau justru mendatangkan denda untuk

mereka, serta benfuk-bentuk kesaksian lain yang pantas

dicurigai kejujurannYa.

Seorang saksi memberikan kesaksiannya dengan maksud

menjafuhkan denda atau sanksi atas seseorang, atau

sebaliknya, unhrk menetapkan denda dan sanksi bagi

seseorang. Saksi itu sendiri tidak memiliki sangkut-paut

dengan denda yang ditetapkan kepada orang lain, tidak

tercakup di dalam kewajiban denda dan hukumannya, dan

fidak pula aib yang menimpanya. Barangkali saksi

mendatangkan akibat-akibat ihl kepada orang yang

dimungkinkan lebih dibelanya daripada anak dan orang

hranya, sehingga kesaksiannya diterima, karena tidak ada
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kecurigaan yang jelas seperti kecurigaan terhadapnya

berkaitan dengan diri, il*, dan orang fuanya_ Serta

bentuk-bentuk kesaksian lain yang jelas-jelas pantas

dicurigai.

Seorang perawi hadits yang menghalalkan atau

mengharamkan sesuatu ifu tidak mendapatkan

keunfungan apa pun bagi dirinya, karena perawi hadits

dan saudara muslim lainnya memiliki kedudukan yang

sama. Perawi tersebut serta perawi yang menjadi sumber
riwayatnya juga memiliki kedudukan yang sama dalam
hadits tersebut dengan orang-orang awam. Kondisinya
tidak berbeda. Jadi, pada satu saat ia dicurigai dan
khabamya ditolak, namun pada saat lain ia tidak dicurigai
dan khabamya diterima, sebagaimana kondisi saksi bagi
kalangan awam dan kalangan khusus dari umat Islam.

Manusia juga memiliki kondisi-kondisi spiritual yang saat
itu khabar-khabamya lebih shahih dan lebih layak

diwamai ketals /aan. Ada pula saat-saat seseorang

memiliki niat yang lebih baik, pemikiran yang lebih kuat,
dan kelalaian yang lebih sedikit, yaihr ketika merasa takut
mati akibat sakit dan saat sedang bepergian, serta kondisi-
kondisi lain yang membuatrya tidak lalai.

Terkadang sebagian muslim yang tidak memiliki kejujuran
menjadi jujur dalam kondisi-kondisi ini dan pada saat

dipercaya untuk menyampail<an khabar, sehingga terlihat
bahwa khabamya dapat diandalkan, lalu ia pun berlaku
jujur. Jika bukan karena talnua, maka ifu karena malu
sebab diberi amanah untuk menyampaikan khabar.
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Namun setelah itu ia kembali berbohong, atau tidak hati-

hati dalam menjaga kejujuran.

Apabila orang awam dan orang-orang yang suka

berbohong itu mengalami kondisi-kondisi bisa berlaku

jujur, maka apalagi orang yang bertahua dan jujur dalam

semua kondisi itu, pasti berhati-hati dalam menjaga

perkara yang paling signifikan unfuk mereka jaga, karena

mereka telah diberi amanah dan diangkat sebagai ulama

agama. Mereka adalah orang-orang yang mengetahui

kejujuran yang Allah wajibkan kepada mereka dalam

setiap urusan, dan hadits tentang perkara halal dan haram

hams menjadi masalah yang jauh dari tanda-tanda yang

memancing kecurigaan atau keraguan. Di dalam hadits

Rasulullah $, mereka mendapatkan ancaman yang udak

diberikan kepada orang lain. Kebohongan atas narna

Rasulullah S diancam dengan neraka.

Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi meriwayatkan

dari Muhammad bin Ajlan, dari Abdul Wahhab bin Bukht,

dari AbdulWahid An-Nashri, dari Watsilah bin Asqa', dari

Nabi S, beliau bersaMa,
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"Kebohongan yang palng besar adalah orang yang
mengatakan atas namaku tentang apa yang frdak
kukatakan, orang yang mengaku melihat dengan kedua
matanya apa yang tidak pemah dilihahya, dan orang
yang mengaku-aku sebagai anak kepada orang yang
bukan bapahzy2."268

Abdul Aziz meiwayatkan dari Muhammad bin Amr, dari
Abu Salamah, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah #
bersabda,

a
"Barangsiapa mengatakan atas namaku apa yang tidak
kukatakan, maka silakan ia menempati tempahya di
neraka."269

Yahya bin Sulaim meriwayatkan dari Ubaidullah bin
Umar, dari Abu Bakar bin Salim 27o, da,j. Salim, dari Ibnu
Umar, bahwa Nabi $ bersabda,

G
* oz Jl .ot /c 1. t .o-/, .1 a

c-# 4J ,?- *.//! glt 0l6)

268 gp. Al Bukhari (pembahasan: Biografi, 6/264, no. 3509) dari jalur Ali
bin A14r,asy dari Jarir dari AMul Wahid bin AMullah An-Nashri dari Watsilah bin
Asqa' dari Rasulullah $.

269 HR. Muslim (pembahasan: Pengantar, 1/10, no. 3) dari jalur Muhammad
bin Ubaid Al Ghubari dari Abu Awanah dari Abu Hushain dari Abu Shalih dari
Abu Hurairah :g dengan redaksi yang serupa.

270 Diu adalah Abu Bakar bin Salirn bin Abdullah bin Umar btn Khaththab. Ia
meriwayatkan hadits ini dari ayahnya dari kakeknya.
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"sesungguhnya orang yang berdusta atas namaku akan

dibangunkan unfuknya sebuah rumah rli rr ku.n 271

Amr bin Abu Salamah bertutur kepada kami dari AMul

Azizbin Muhammad, dari Asid bin Abu Asid, dari ibunya
272, ia berkata, "Aku bertanya kepada Abu Qatadah,

'Mengapa kamu tidak meriwayatkan hadits dari

Rasulullah S seperti orang lain?' Abu Qatadah

menjawab, 'Aku mendengar Rasulullah $ bersaMa,

"Barangsiapa berdusta atas namaku, maka silakan

mencari tempat berbaring bagi rusulaym di nemka."

Rasulutlah $ bersabda demftian sambil mengusap

1-ul'r'." 273

271 6p. Al Humaidi (2/1031dari ialur Muhammad bin Ubaid dari Ubaidullarh;

Kasyf Al Astar (l/174, no. 210) dari jalur Muhammad bin Ubaid; dan Musnad

Abu Ya'la(9/333, no.5444\ dari jalur Muhamnnd bin Ubaid-

Al Haitsami dalam Majma' Az'hwa'id 12/370,371) Mata, "Hadits ini

diriwayatkan oleh Ahmad, N Bazzar dan Ath-Thabmni dalam Al l{abir- Para

periwagrat Ahmad merupakan para periwayat hadits shalrih-"

Hadis ini memiliki pendukung yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam .4/

Kabir dan Al Auathjuga dari Nabi $, "Bamngsiap iang Mtsb abs namaku

dengan sengaja, maka Allah akan memfungunl<an unfulmSa sebwh ruruh dari

api nemka. "Para periwayatnyra diulat tsiqah.
272 Nu-u Asid dibaca fathah pada hamah dart kasmh pada srn- Sedangkan

ibunya, saya tidak tahu siapa dia. Akan tetapi, dalam biografi Asid dalam .41-

Tahdzib disebutkan bahwa ia meriwayatkan dari ibunya dan dari Abdullah bin Abu

Qatadah serta Nafi' mantan sahaya Abu Qatadah. Dhrturkan pula dari lbnu Sa'd

bahwa Asid ini adalah mantan sahaya Abu Qatadah. Dari sini dan dari pertanyaan

ibunyra terhadap Abu Qatadah, tampaknya ibunp Asid iuga mantan sahap Abu

Qatadah.
273 S1g. Ibnu Majah (pembahasan: Mukadimah, tnb: Ancaman Keras

terhadap Kesengajaan Berbohong atas nama Rasulullah *, \/74, no- 35) dari

jalur Abu Bakar bin Abu syaibah dari Yahya bin Ya'la At-Taimi dari Muhammad

bin Ishaq dari Ma'bad bin Ka'b dari Abu Qatadah, ia berkata: Rasulullah #i
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Sufuan meriwayatkan dari Muhammad bin Amru, dari
Abu Salamah, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah S
bersabda, "Meriwayatkan dai bani Israil, tidak ada
larangan. Riwayatkanlah juga dariku, dan janganlah kalian
berdusta u1ut nu-uku." 274

Ini adalah hadits yang paling tegas dari Rasulullah $
dalam masalah ini. Berdasarkan hadits ini dan lainnya,

kami tidak menerima sebuah hadits kecuali dari perawi

bersabda di atas mimbar, 'Janganlah l<alian banjnk menceitakan hadits dariku.
Barangsiapa Snng berkata atas narnaku, maka hendaHah ia berkata benar atau

iuiur. Barangsiapa jmng berkata atas namaku sesuatu jnng hdak aku katakan,
maka silakan ia menempati tempatnjm di nenka. " Al Bushiri dalam Mishbah Az-
zuki $/51],berkata, "sanad hadits lemah karena hnu Ishaq statusnya mudallis. "

274 HR. Ibnu Majah (pembahasan: Mukadimah, bab: Ancaman Keras
terhadap Kesengajaan Berbohong atas nama Rasulullah #, t/13) dari jalur Abu
Bakar bin Abu syaibah dari Yahy"a bin Ya'la At-Taimi dari Muhammad bin Ishaq
dari Ma'bad bin Ka'b dari Abu Qatadah, ia berkata: Rasulullah $ bersabda di atas
mimbar, "Barangsiapa 5nng berkata af,s namaku sauafu Smng tidak aku l<atakan,
maka silakan ia menempati tempatnya di nemka."Al Bushiri daLam Mishbh Az-
Zujai (7/571berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Sunar<rya
dari jalur Muslim bin Yasar dari Abu Hurairah."

Hadits ini juga diriwaptkan oleh Al Hakim dalam Al Mustadrak dari jalur
Amr bin Abu Nu'aim dari Muslim bin Yasar dengan kalimat yang lebih lengkap;
dan oleh AI Baihaqi dalam Srznan4n dari Hakim dengan sanad 5nng sama.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud (pembahasan: Ilmu, bab:
Menceritakan Hadits dari Bani lsra'il, 4/67, 70) dari jalur Abu Bakar bin Abu
syaibah dari Ali bin Mushir dari Muhammad bin Amr dari Abu salamah dari Abu
Hurairah, ia berkata: Rasulullah $ bersabda, "ceitakanlah dari Bani Isra'it, b:dak
ada larangan."

Al Khaththabi berkata, "Ad-Darawardi meriwayatkan hadits ini dari
Muhammad bin Amr dengan tambahan yang tidak terdapat daram riwayat Ibnu
Mushir, yaitu, "Tuturkanlah hadix dariku, dan janganlah karian berbohong atas
namaku."
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yang tepercaya dan kami ketahui kejujurannya dari awal

hingga akhir.

Tanyn: Apa indikasi yang ada dalam hadits tersebut tentang hal

yang telah Anda jelaskan?

Jawab: Kita semua tahu bahwa Nabi S sarna sekali tidak

memerintahkan seseorang unfuk berbohong atas nama

bani Israil, dan tidak pula selain mereka. Ketika Nabi $
membolehkan riwayat hadits dari bani Israi'il, ifu bukan

berarti beliau membolehkan berdusta atas nama bani

Israil, karena menerima riwayat dari orang yang tidak

diketahui kebenaran dan kebohongannya tidak

dibolehkan.

Nabi S juga tidak membolehkan riwayat dari orang yang

diketahui bertohong, karena beliau bersaMa,

Li'16qt iG;r ?h bLA
'tlo;Kir

'Barangsiapa meriwayatkan sebuah hadits sdangkan ia

melihahya berbohong, maka ia adahh salah seorang

pembohong-" 275

ns 11p7- Muslim (pembahasan: Mukadimah, bab: Karajiban Meriwayatkan

dari Tsiqah dan Meninggalkan Orang-orang yang Berdusta, 1/91 dan lalur Abu

Bakar bin Abu syaibah dari waki' dari Syu'bah dari Hakam dari AMurrahman bin

Abu t-aila dari Samurah bin Jundab; dan dengan sanad yang sama dari Syu'bah

dan Sufyan bin Habib dari Maimun bin Abu Syabib dari Mughirah bin Syu'bah,

dan setenrsnya.
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Barangsiapa meriwayatkan hadits dari seorang

pembohong, maka ia tidak terbebas dari kebohongan,

karena ia melihat kebohongannya dalam haditsnya itu.

Kebanyakan kebenaran dan kebohongan hadits tidak

diindikasikan hanya dengan kejujuran dan kebohongan
pemberitaannya, kecuali dalam sebagian kecil dan khusus

dari hadits, yaitu kebenaran dan kebohongan hadits

diindikasikan dengan riwayat perawi terhadap hadits yang

tidak bisa dinalar, atau ia bertentangan dengan hadits

yang lebih kuat dan lebih banyak indikasi kebenarannya

daripada hadits tersebut.

Nabi @ membedakan antara hadits dari beliau dengan

hadits dari bani Israil. Beliau bersabda, 'RiwaSntkan dari
bani Israil, tidak ada larangan. Riwayatkanlah juga dariku,

dan janganlah kalian berdusta atas namaku.' Jadi,
kebohongan yang dilarang Rasulullah S adalah

kebohongan yang samar, yaifu meriwayatkan hadits dari
orang yang tidak diketahui kejujurannya, karena apabila
kebohongan ifu dilarang dalam semua kondisi, maka tidak
ada kebohongan yang lebih besar daripada kebohongan
atas nama Rasulullah $.

Argumen Keabsahan Hadits (Khabar) Ahad
Tanya: Sebutkan argunen unfuk menetapkan khabar ahad

dengan nash khabar, atau dengan pefunjuk di dalamnya,
atau dengan ijma!
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Jawab: Sufuan mengabarkan kepada kami dari Abdul Malik bin

Umair, dari AMurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari

ayahnya,276 bahwa Nabi S bersabda,
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"semoga Atlah mencerahkan wajah seonng hamba yang

mendengar lalu ia menghaPalnYa,

mencemanJa, dan men5nmpaikannya, karena banl k
orang yang membawa ilmu tetapi bukan seomng alim,

dan banyak orang gng membawa ilmu kepada orang

yang lebih berilmu darinya- Ada tiga hal yang tidak

dikhianati oleh hati seorang muslim, yaifu mengikhlaskan

276 p*u ulama berbeda pendapat mengenai penyimakan Abdurmhman bin

Abdullah bin Mas'ud dari ayahnya. Bahkan Al Hakim mengklaim teriadinya

kesepakatan bahwa ia tidak menyimak hadits dari ayrahnya. Tetapi menumt

pendapat yang shahih dan unggul, ia menyimak dari ayahnya. Pendapat inilah

yang diunggulkan oleh Syr'bah, hnu Ma'in dan selainnya. dengan demikian,

haditsnya shahih dan tersambung.
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amal unfuk Allah, menasihati para pemimpin muslim, dan
komitrnen terhadap jamaah mereka, karena doa ifu
meliputi dari belakang -rtnku." 

277

Ketika Rasulullah S memerintahkan seorang hamba unfuk
menyimak ucapannya, menghapalnya, dan menyampaikannya

kepada orang lain, maka ifu menunjukkan bahwa beliau tidak
memerintahkan unfuk menyampaikan sesuatu kecuali menjadi
argumen bagi orang yang menerimanya, karena yang disampaikan
ifu merupakan perkara halal, perkara haram yang harus dihindari,
hadd yang harus ditegakkan, harta yang harus diambil dan

diberikan, serta nasihat dalam masalah agama dan dunia.

277 HR. Abu Daud (pembahasan: Ilmu, bab: Keutamaan Mmyebarkan IImu,
4/68-69, no. 3660) dari jalur Musaddad dari Yahya dari Syr'bah dari Umar bin
sulaiman dari Abdurrahman bin Aban dari a!,ahnya dari Zaid bin Tsabit; dan At-
Tirmidzi (pembahasan: Ilmu, bab: Anjuran Menyampaikan Ilmu yang Didengar,
5/34, no.2658) dari jalur Ibnu Abi Umar dari Sufipn dari Abdul Ma[k bin Umair
dari AMurrahman bin AMullah bin Mas'ud dari ayahnya seperti !,ang di sini secara
lengkap; dan dari jalur Mahmud bin Ghailan dari Abu Daud dari Syu'bah seperti
hadits Abu Daud (no, 2656).

Abu Isa berkata, "Hadits Zaid bin Tsabit statusnya hasan-"
Juga dari jalur Mahmud bin Ghailan dari Abu Daud dari syu'bah dari simak

bin Harb, ia berkata: Aku mendengar AMurrahman bin AMullah bin Mas'ud
menceritakan dari ayahnya dengan redaksi lrang serupa. Abu Isa berkata,."Status
hadis /rasar-shahih."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah (pembahasan: Mukadimah, bab,
Omng yang Menyampaikan llmu, 1,/84, no. 230) dari jalur Muhammad bin
Abdullah bin Numair dan Ali bin Muhammad Al Madini dart Muhammad bin
Fudhail dari laits bin Abu Sulaim dari Yahya bin Abbad bin Hubairah dari ayahnya
dari Zaid bin Tsabit dari Nabi $.

Ibnu Atsir berkata, "Maksudnya, Allah melimpahkan karunia-Nya dari semua
sisi mereka." Dalam lttab Hasyiyah Al Misykah disebutkan, "Maksudngn adalah
dalnpah umat Islam mengelilingi mereka sehingga ia menjaga mereka dari makar
syetan dan kesesatan."
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Hadits tersebut juga menunjukkan bahwa terkadang suafu

ilmu dibawa oleh orang yang bukan ulama. Ia memang

menghapalnya, tetapi ia tidak memahaminya, padahal perintah

Rasulullah S untuk komitmen terhadap jamaah umat Islam bisa

dijadikan argumen bahwa ijma umat Islam pasti terjadi.

Sufuan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Salim Abu Nadhr mengabarkan kepadaku bahwa ia mendengar

Ubaidulah bin Abu Rafi, dari ayahnya, bahun Nabi $ bersaMa,

'Jangan sampai aku mendapati salah seorang dari kalian fortaring
di atas dipannya (bermalas-malasan), dan datang suatu

perkara Wng kupeintahkan atau aku larang, ia berkata, 'Aku tidak

tahu. Apa yang kami temukan dalam Al Qur'an, maka itulah yang

l*u-i ilrr6'.D278

hnu Uyainah berkata: Muhammad bin Munkadir
mengabarkan kepadaku dari Nabi $ hadits semisal secara

.ufu.279

Hadits ini menetapkan khabar dari Rasulullah $ dan

memberitahu mereka bahwa khabar ini berlaku pada mereka,

meskipun mereka tidak menemukan nash hukumnya di dalam Al

Qur' an, karena khabar diposisikan demikian.

Malik mengabarkan kepada kami dari Z?id bin Aslam, dari

Atha bin Yasar, ia berkata, "Ada seorang laki{aki mencium istinya
saat laki-laki ifu sedang puasa, lalu ia merasakan q,rahurat dari

ciuman ifu, maka ia mengufus isfuinya untuk bertanla tentang hal

ifu. Istrinya ifu lalu menemui Ummu Salamah @ dan merrrberitahu

hal itu kepadanya. Ummu Salamah lalu berkata, 'Sesungguhnya

z7a 7u1t1i,ii 6adits telah disebutkan sebelumnp.
279 Taldirij hadits telah disebutkan sebelumnya,
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Rasulullah @ pemah mencium saat beliau berpuasa'. Wanita ifu

kemudian pulang menemui suaminya dan memberitahu hal itu
kepadanya. Namun, ia semakin sedih dan berkata, 'Kami tidak
seperti Rasulullah. Allah @ tetah menghalalkan bagi Rasul-Nya hal-

hal yang disukainya'. Wanita ihr lalu kembali menemui Ummu
Salamah, dan (kebehrlan saat itu) Rasulullah S sedang

bersamanya. Rasulullah # prrn bertanya, 'Kenapa unnita ini?

Ummu Salamah lalu memberitahu beliau, Beliau kemudian

bersabda, 'Tidakkah kamu membeitahun5n bahwa aku

melalrukannyil' Ummu Salamah berkata, 'Aku sudah

memberitahunya, lalu ia pergl mdnemui suaminya dan

memberitahu hal ifu kepadanya. Namun, ia semakin sedih dan
berkata, "Kami tidak seperti Rasulullah, Allah & telah

menghalalkan hal.hal yang disukainya".' Mendengar ifu,
Rasulullah S marah, lalu bersabda, 'Demi Allah, aku omng yang

paling bertakwa kepada Allah di antara kalian, dan aku yang pling
tahu batasan-batasan-Nya di antara ku1irS." 28o

Saya mendengar orang yang menyambung sanad hadits ini,

namun saya tidak mengingatrya.

280 gg. Malik dalam Al Muwaththa '(pembahasan: Puasa, bab: Keringarnn
Mencium bagi Orang png Berpuasa, 7/29L, 292, no. 13) dari jalur Zaid bin
Aslam dari Atha bin Yasar dari Ummu Salamah dari Nabi $ dengan status

murcal AMurrazzaq dalam Mushannafaya (pernbahasan: R.rasa, bab: Ciuman
bagi Orang yang Berpuasa, 4/I.%l dari ialur Ibnu Juraij dari Zaid bin Aslam dari
Atha bin Yasar dari seorzrng sahabat Arshar dengan redaksi yang serupa; Al
Humaidi (5/U3) dari AMurrazzaq.

Al Haitsami dalam Majma' .42-hvn'id l3/16G167) berkafa, "Hadits ini
diriwayatkan oleh Ahmad, dan para periwayatnyn merupakan para perir,rayat

hadits-hadits shahih. "
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Dalam ucapan Nabi $, "Tidakkah kamu memberitahunya

bahwa aku melakukannya, " mengandung pefunjuk bahwa khabar

Ummu Salamah dari beliau termasuk khabar yang boleh diterima,

karena beliau fidak memerintahkan Ummu Salamah untuk

memberitakan dari Nabi $, kecuali di dalam khabamya itu

terdapat argumen unttfi orang yang diberitahunya.

Demikianlah khabar istui Rasululluh # karena ia orang

yang jujur di mata beliau.

Diriwayatkan dari Malik, dari AMullah bin Dinar, dari hnu

Umar, ia berkata:
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"Saat orang-orang berada di Quba' unhrk shalat Subuh,

tiba-tiba seseorang datang kepada mereka dan berkata, 'Telah

diturunkan satu ayat Al Qur'an kepada Nabi $ pada malam ini,

dan beliau diperintahkan menghadap Kiblat, maka menghadaplah

ke Kiblat ihr'. Saat it0mereka menghadap ke Spm, maka mereka

berputar menghadap ke Kabah."zar

281 Tal:(lilijtadits telah disebutkan sebelumn5ra-
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Penduduk Quba' adalah para sahabat senior dan terdepan
dalam masalah pemahaman agama. Mereka mengikuti Kiblat yang
ditetapkan Allah untuk mereka. Mereka tidak berhak
meninggalkan ketetapan Allah dalam masalah Kiblat kecuali
dengan sesuafu yang bisa menjadi argumen bagi mereka. padahal

mereka belum berjumpa dengan Rasulullah @ dan belum

mendengar wahyu yang diturunkan Allah kepada beliau mengenai
perubahan Kiblat. Jadi, mereka menerima Al Qur'an dan Sunnah
Nabi-Nya hanya dengan mendengar khabar dari Rasulullah S,
bukan dengan khabar dari banyak orang. Dengan khabar ahad dan
seseorang yang menurut mereka jujur itulah mereka berpindah dari
kewajiban yang telah ditetapkan untuk mereka untuk berarih
kepada sesuatu yang diberitakan dari Nabi S, bahwa beliau telah
menetapkan perubahan Kiblat.

lnsya Allah, mereka tidak melakukan hal ifu berdasarkan
suatu khabar kecuali karena mereka tahu bahwa argumen dapat
ditetapkan dengan khabar semacam itu, jika ia bersumber dari
orang yang jujur- Mereka juga tidak mungkin melakukan hal baru
yang besar dalam agama mereka seperti ini kecuali mereka tahu
bahwa mereka harus rnelakukannya.

Mereka juga memberitahu Rasulullah S tentang perbuatan

mereka. Seandainya sikap mereka dalam menerima khabar ahad
dari Rasulullah # tentang perubahan Kiblat hanya sebatas boleh,
bukan wajib, maka Rasulullah $ pasti akan bersabda kepada
mereka, 'Kalian telah mengikuti safu Kiblat, dan tidak boreh
meninggalkannya kecuali setelah memperoleh informasi yang
berlandaskan argurnen, dengan cara kalian mendengamya dariku,
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atau melalui khabar khalayak, atau lebih dai sekadar khabar

perorangan."

Malik mengabarkan kepada kami dari Ishak bin AMullah

bin Abu Thalhah, dari Anas bin Malik, ia berkata, "Aku memberi

minuman sari buah anggur dan kurma kepada Abu Thalhah, Abu

LJbaidah bin Jarrah, dan ubai bin Ka'b. lalu seseorang datang

menemui mereka dan berkata, 'sesungguhnya khamer telah

diharamkan'. Abu Thalhah lalu berkata, 'Ya Anas, kemari,

hancurkan kendi-kendi itu!' Aku pun mengambil palu yang

kupunyai dan memukul kendi-kendi ihl dari bawah hingga

pecah'."282

Dalam masalah ilmu, kedudukan mereka di hadapan

Nabi S tidak bisa dipungkiri lagi oleh seorang ulama pun. Pada

mulanya minuman khamer halal bagi mereka, dan mereka pun

meminumnya. [-alu seseorang datang dan memberitahu mereka

tentang keharaman khamer, dan Abu Thalhah sebagai pemilik

kendi-kendi ihr menyuruh Anas unfuk memecahkan semua kendi-

kendi tersebut. Abu Thalhah tidak berkata (membantah), dan tidak

pula mereka atau seorang pun dari mereka berkata, "Kami tetap

menghalalkannya sampai kami berjumpa dengan Rasulullah $,
karena beliau berada di dekat kami. Atau sampai kami menerima

khabar dari banYak orang-"

282 HR. Malik dalam Al Muvnththa' (pembahasan: Minuman, bab:

Keharaman Khamer, 2/846, 847, no. 13) dari jalur Ishaq bin AMullah bin Abu

Thalhah dad Anas; Al Bukhari (pembahasan: Minuman, tnb: Tumnnln

Keharaman Khamer yang Terbuat Dari Kurma Mengkal dan Kurma Kering,

1O/4O, no. 5582) dad ialur Ismail bin Auullah dari Malik; dan Mrlslim

(pembahasan, Minuman, bab, Kehamman Khamer, 3/1572, no. 9/1980) dari

jalur Abdullah bin Wahb dari Malik.

489



Al llmm

Mereka tidak mungkin membuang-buang sesuafu yang
halal, karena ifu adalah pemborosan, dan mereka bukan orang
yang suka pemborosan.

Mereka juga memberitahu Rasulullah $ tentang perbuatan
mereka. Rasulullah pun tidak melarang mereka unfuk menerima
khabar dari beliau, meskipun it.: khabar ahad.

Rasulullah'gS menyunfi Unais unfuk menemui seorang istri
yang difuduh berbuat zina oleh suaminya. Beliau bersabda,
'Apabila dia mengaku maka njamlah ra. " Wanita ifu mengaku,

dan Unais pun merajamnya. 283

Malik dan Sufyan mengabarkan hal ini dari Az-Zuhri, dari
ubaidullah bin Abdullah, dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid,
keduanya menuturkan dari Nabi S. Selain dari Abu Hurairah dan
Zaid bin Khalid, Sufr7an menambahkan dari Syibl.

Abdul Aziz mengabarkan kepada kami dari Ibnu Al Had,
dari Abdullah bin Abu Salamah, dari Amr bin sulaim Az-zuraqi,
dari ibunya284, iu berkata, "saat kami berada di Mina, tiba-tiba Ali

283 gp. Malik dalam Ar Muwaththa' (pembahasan: sanrsi pidana, bab:
Riwayat tentang Rajam, 2/822t dari jalur hnu Syihab dari Ubaidullah bin Abdullah
bin Utbah bin Mas'ud dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al Juhani; AI Bukhari
(pembahasan: sumpah dan Nadzar, bab: cara Sumpahnya Rasulullah Shallallahu
'alaihi wa sallam, 4/276, no. 6633, 6634) dari jalur Ismail dari Malik; dan Muslim
(pembahasan: sanksi Pidana, bab: orang yang Mengaku Berzina, 3/7324, no.
25/7697,1698) dari jalur Qutaibah bin Said dari laits dari hnu Syihab.2& Namanya adalah Nawwar binti AMullah bin Harits bin Jammaz
sebagaimana dijelaskan dalam Thabaqat lbni Sad (S/52). Anehnya, tidak ada
seorang ulama pun yang menulis biografi para sahabat yang menyebutkan
namanya, melainkan mereka menyebutnya dengan nama Ummu Amr bin sulaim
Az-zuraqi- Mereka memanggilnya dengan julukannya karena mereka tidak
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bin Abu Thalib mengendarai unta sambil berkata, 'Rasulullah $
bersaMa, Tni adalah hari-han unfuk makan dan minum, maka

jangan ada yang berpuasa".'[-alu ia mengikuti orang-orang sambil

mengendarai unta unfuk meneriakkan khabar ifu kepada

mereka."285

Rasulullah dEB fidak menguhrs satu orang yang jujur unhrk

menyampaikan larangan beliau, kecuali khabamya ifu pasti

diterima lantaran kejujuran utusan tersebut di mata orang-orang

yang diberi larangan. Bukankah bersama Rasulullah s ada banyak

orang yang haji, dan beliau pun mampu menemui mereka dan

berbicara langsung kepada mereka, atau mengutus beberapa

orang kepada mereka? Namun, mereka hanya mengutus satu

orang yang mereka ketahui kejujurannya. Beliau tidak mengufus

seseorang unfuk menyampaikan perintahnya kecuali hujjah bisa

dipersuasikan kepada orang-orang -yang menerima perintah-

agar menerima khabar uhrsan Rasulullah # ifu-

Apabila demikian, padahal Nabi $ mampu mengutus satu

kelompok orang, maka sepeninggal beliau prosedur ini lebih layak

unfuk diberlakukan dalam menetapkan kebenaran khabar orang

yang jujur.

Sufuan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Drnar, dari

Amr bin Abdullah bin shafwan, dari pamannlra yang bernama

Yazid bin Syaiban, ia berkata, "Kami sedang berdiri di suatu

mengetahui namanya. Ia adalah seotang sahabat wanita sebagairnana yang

ditunluldcan oleh hadits shahih ini-
285 Lih. Akhbar Makt<ahkarya Al FaWn $/252, no. 25671dari ialur Ya'qr-rb

bin Humaid dan Muhammad bin Abu umar dari Abdul AzE bin Muhammad

dengan sanad yang shahih. Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam As-

sunan Al Kubradari jalur Qutaibah dari laits dari Ibnu lit/rlad (2/169, no- 2890)-
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tempat di Arafah, sedangkan Amr 285 berada jauh dari tempat
imam. Ibnu 14ir6u'287 Al Anshari lalu mendatangi kami dan
berkata, 'Aku adalah ufusan Rasulullah S. Beliau men1ruruh kalian
untuk berhenti (berdiri sebagai penghormatan) kepada tempat-
tempat kebaktian keagamaan, karena tempat-tempat ihr adalah
sebagian dari warisan bapak kalian, hrahim *+,.', 288

Rasulullah s mengutus Abu Bakar untuk menjadi amir
(pemimpin) haji pada tahun 911.289Ia didatangi oreh orang-orang
yang berhaji dari berbagai negeri dan bangsa. Abu Bakarlah yang
memimpin rifual haji mereka, dan memberitahu mereka -sesuai
kabar dari Rasulullah S- tentang hal-hal yang boleh dan wajib
bagi mereka.

285 Nama Amr dalam kalimat ini adalah Amr bin Abdullah. sedangkan yang
menuturkan kalimat adalah Amr bin Dinar. Ia menyisipkan kalimat ini di tengah-
tengah hadits untuk menggambarkan tempat mereka dan jauhnya ia dari tempat
imam sesuai yang ia pahami dari Amr bin Abdullah.

287 Jbnu Mirba'ini diperselisihkan nama aslinp. Ahmad, hnu Ma,in dan lbnu
Al Barqi menamainya Zaid bin Mirba'. pendapat lain mengatakan naman!,a adalah
Yazid, atau Abdullah. Ia lebih sering disebut tanpa nama dalam hadits.

288 HR. Abu Daud (pembahasan: Manasik, bab: posisi wuquf di Arafah,
2/469, no. 199) dari jalur Ibnu Nufail dari Sufun; dan At-Tirmidzi (pembahasan:
Haji, bab: Riwayat tentang wuquf di Arafah, B/22r, no. gg3) dari jalur eutaibah
dari Sufyan bin uyainah. Abu Isa berkata, "Hadits hnu Mirba, AI Anshari hasan-
shahih, dan kami tidak mengetahuinya kecuali dari riwayat Ibnu uyainah dari Amr
bin Dinar." Nama asli Ibnu Mirba' adalah yazid bin Mirba' Al Anshari. Ia diketahui
hanya memiliki satu hadits ini.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Al Hakim
dengan menilainya shahih dan disepakati oleh Adz-Dzahabi.

289 Asy-Syafi'i memberi isyarat terhadap kejadian-kejadian rnasyhur dalam-
kitab Hadits, sirah dan Tarikh. Seandainya kami sebutkan setiap kejadiannya
berikut sumber-sumbemya, maka akan bertele-tele.
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Rasulullah # jugu pemah menguhrs Ali bin Abu Thalib

pada tahun yang sama unhrk membacakan beberapa ayat dari

surah At-Taubah di dalam perkumpulan mereka, serta berlaku adil

dalam memutuskan perkara di antara mereka, memberi mereka

berbagai bantuan, dan melarang mereka melakukan beberapa

perkara.

Bagi penduduk Mahkah, Abu Bakar dan Ali ift, dikenal

dengan kemuliaan, keilmuan agama, dan kejujurannya. Di antara

peziarah haji ada yang tidak mengenal keduanya, atau salah

safunya, namun ia menemukan orang yang memberitahunya

tentang kejujuran dan keutamaan Abu Bakar dan Ali.

Rasulullah d* tidak mengutus kecuali safu orang, narnun hujjah

dapat dipersuasikan sehingga khabar beliau diterima oleh orang

yang menerima utusan ifu.

Nabi $ menyebar para uhrsannya ke berbagai penjuru, dan

tahu nama-nama mereka serta tempat mereka disebar. Beliau

mengutus Qais bin Ashim, Zibriqan bin Badr, dan hnu

Nuwairah2gO ke kabilah masing-masing, karena mereka

mengetahui kejujuran ketiga sahabat tersebut.

Satu delegasi dari Bahrain datang kepada Nabi $$, lalu

mereka mengenal orang-orang yang ada di sekitar beliau, maka

29016nu Ntrrfairah adalah Malik bin Ntrunirah At-Tamimi Al Yarbu'i, seoftmg

bangsawan yang ahli di bidang spir dan menung6lang hda, serta kehrrurnn raja-

Nabi $ mempekerjakannlra untuk mengumsi sedekah kaumnln- Ketika ia

mendengar kabar tentang wafatnSp Nabi $, ia lantas menahan zakat dan

menyalurkannyra kepada kaumnya sendiri. Dalah yang dipenjara hingga mati oleh

Dhirar bin Azur Al Asadi atas perintah Khalid bin Walid setelah ia mememngi

orang-orang ynng murtad. Kisahnya sangat populer.
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beliau mengutus hnu Sa'id bin Ash bersama mereka unh:k
menjadi mubaligh Bahrain.

Beliau mengufus Mu'adz bin Jabal ke yaman, serta
men5mruhnya untuk memimpin orang-orang yang menaatinya
dalam memerangi orang-orang yang menentangnya, serta
mengajari hal-hal yang diwajibkan Atrlah kepada mereka, dan
mengambil hal-hal yang wajib dari mereka, karena mereka telah
mengenal Mu'adz; kedudukan dan kejujurannya.

Semua yang diangkat Rasulullah gi} sebagai gubemur

diperintahkan unhrk menerapkan hal-hal yang diwajibkan Allah
kepada rakyat yang dipimpinnya. Tidak seorang pun yang pantas
berkata (ketika seseorang yang jujur datang kepadanya), "Kamu
hanya safu orang, dan kami tidak berhak mengambil sesuafu yang
belum kami dengar dari Rasulullah S bahwa sesuatu itu wajib bagi

kami."

Menumt hemat saya, Rasul"lluh # tidak mengufus orang-
orang yang dikenal jujur di tempat-ternpat fugas mereka,
melainkan karena argumen dapat dipersuasikan melalui orang-
orang seperti mereka sehingga bisa diterima oleh masyarakat
setempat.

Sama seperti ketika Rasulullah S mengutus para panglima

ekspedisi militer. Beliau mengufus pasukan ke Mu'tah dan
mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai pemimpinnya. Beliau
bersabda, 'Uka hid gugur, maka gantinya adatah Ja'far. Jika
Ja'far gugur, maka gantinya adalah lbnu Rawahah. "

Beliau juga mengufus lbnu Unais sendirian unfuk
rnenjalankan ekspedisi militer.

494



Al tlmm

Demikianlah, Rasulullah S hanya mengufus satu orang

gubemur atau satu orang pemimpin ekspedisi, padahal beliau

mampu mengutus dua, tiga, dan empat orang gubemur, atau

bahkan lebih. Dalam satu waktu, beliau pemah mengutus dua

belas uhrsan unhrk menemui dua belas mja guna mengajak mereka

masuk Islam. Beliau mengirim utusan kepada orang-orang yang

telah mengenal dakwah Islam. Beliau tidak perlu menulis bukE-

bukti unfuk orang yang menerima utusan bahwa surat-surat yang

mereka bawa adalah surat beliau.

Beliau sangat berhati-hati dalam memilih utusan, salna

seperti saat memilih para panglimanya, agar pilihan ifu jafuh pada

orang-orang yang dikenal kebaikannya. Misalnya, beliau mengutus

Dihya6zet ke satu wilayah yang telah ia kenal-

Seandainya sasaran ufusan ihr tidak mengetahui jati diri

uhrsan tersebut, maka mereka harus mencari tahu bahwa Nabi

yang mengutusnya, agar hilang keraguan mereka terhadap khabar

ufusan tersebut, dan ufusan itu harus berdiam diri sampai sasaran

ufusan ifu terbebas dari keraguannya.

semua surat Rasulullah $ yang berisi perintah dan

larangan, sampai kepada para gubemumya, dan tidak seorang pun

dari para gubemur itu yang berhak mengabaikan pelaksanaan

perintah beliau. Beliau juga pasti mengufus seseorang yang telah

dikenal kejujurannya oleh masyarakat sasran utusan ifu.

Seandainya orang yang menerima uhrsan iLr mencari informasi

tentang kejujurannya, maka ia akan mendapatkan buktinya.

291 pia adalah Dihyah bin Khalilah Al Kalbi, seomng sahabat yang masyhul

dan sangat tamPan.
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Seandainya orang yang menerima ufusan ifu meragukan
surat Rasulullah #& karena ada perubahan pada surat tersebut,

atau karena kondisi yang mendorong kepada kecurigaan, seperti
kelalaian ufusan yang membawa surat tersebut, maka orang yang
menerima ufusan ifu wajib mencari informasi tentang hal yang
diragukannya ifu, agar ia bisa menjalankan perintah Rasulullah S
yang benar.

Demikian pula surat-surat para khalifah sepeninggal beliau
dan para staf mereka. Umat Islam sepakat bahwa khalifah harus
safu, qadhi safu, panglima satu, dan imam juga safu. Oleh karena
itu, mereka mengangkat Abu Bakar menjadi khalifah. Setelah itu
Abu Bakar mengangkat Umar menjadi khalifah. setelah itu Umar
membenfuk dewan musyawarah, lalu dewan ini meminta kepada
Abdurrahman bin Auf untuk memilih khalifah, dan akhirnya
Abdurrahman memilih Utsman bin Affan.

Para pejabat qadhi (hakim) dan selainnya bertugas
memufuskan perkara, lalu kepufusan-kepufusan hukum mereka ifu
dilaksanakan, serta menegakkan hadd. pengganti mereka juga
harus mengeksekusi keputusan-kepufusan hukum mereka.
Kepufusan hukum mereka sama kedudukannya dengan khabar
dari mereka.

Jadi, Sunnah Rasulullah $ dan ijma umat Islam
mengandung petunjuk terhadap pertedaan antara kesaksian,
khabar, dan kepuhrsan hukum-

Tidakkah Anda setuju bahwa keputusan seorang qadhi
unfuk memenangkan seseorang atas otzmg lain ifu sama dengan
khabar yang disampaikannya berdasarkan bukti keterangan yang
benar menurutnya, atau berdasarkan pengakuan pihak rawan yang
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disampaikannya di hadapannya, dan setelah itu ia mengeksekusi

kepufusan hukuman? Oleh karena qadhi berkevrajiban untuk

mengeksekusi pufusan hukum sesuai khabamya, maka ifu berarti

qadhi berkedudukan sebagai pihak yang memberitakan perkara

halal dan haram. Ia berkewajiban menghalalkan dan

mengharamkan sesuatu sesuai kesaksian atau bukti.

Seandainya ada seorang qadhi menyampaikan khabar dari

para saksi yang memberi kesaksian yang memberatkan terhadap

seseorang, sedangkan orang ini tidak dialukan perkaranSra kepada

qadhi tersebut, atau qadhi menyampaikan pengakuan dari pihak

lawan, maka qadhi tersebut tidak berkewajiban memutuskan

perkaranya, karena orang tersebut tidak diaiukan perkaranya

kepadanya, melainkan diajukan perkaranya kepada qadhi lain-

Qadhi lainlah yang berhak memutuskan perkara antara dia dengan

pihak lawannya. Qadhi tersebut salna kedudukannya dengan

seorang saksi di hadapan qadhi lain. Jadi, kesaksiannya tidak

diterima -baik ia qadhi maupun bukan- kecuali ada saksi lain

bersamanya. Sebagaimana jika seorang qadhi bersaksi di hadapan

qadhi lain (kedua), maka qadhi lain itu tidak boleh menerimanya

kecuali ada saksi lain. Qadhi (pertama) itu fidak bisa menjalankan

kesaksiannya sendiri.

Sufyan dan AMul Wahhab mengabarkan kepada karni dari

Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Musa54,rab, bahwa Umar bin

Khaththab menjafuhkan putusan dalam perkara pemotongan ibu

jari dengan lima belas unta, jari telunjuk dengan sepuluh unta, jari
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tengah dengan sepuluh unta, jari manis dengan sembilan unta, dan

jari kelingking dengan enarn *16. 292

Dikarenakan Umar tahu bahwa Nabi S memuhrskan

denda pemotongan tangan dengan lima puluh unta, sementara

tangan memiliki lima jari yang beragam keindahan dan

manfaatnya, maka Umar menetapkan denda sesuai keragaman

tersebut. Ini merupakan qiyas terhadap khabar.293

Kami mendapati surat keluarga Amr bin Hazm yang di
dalamnya disebutkan bahwa Rasulullah S bersabda, "Unfuk setiap

jai dendanya sepuluh rn1u."294 Oleh karena ifu, mereka condong

kepadanya. Namun mereka tidak menerima surat keluarga Amr
bin Hazm ifu sampai mereka membuktikan bahwa ifu benar-benar
surat Rasulullah s$.

Dalam hadits tersebut ada dua petunjuk:

Pertama, khabardari Rasulullah $ harus diterima.

Kedua, khabar diterima pada waktu ia terbukti
kebenarannya, meskipun para imam belum pemah menerapkan

semisal khabaryarrg mereka terirna ihr.

292 119. Abdurrazzaq dalam Mushannafrrya (pembahasan: Dyra.t, bab: Jari,
9/384, no.276981dari jalur At-Tsauri dari Yahya bin Said. Di dalamnya terdapat
tambahan redaksi, "Hingga kami menemukan surat pada keluarga Hazm dari
Rasulullah S bahwa seluruh jari itu ketentuann5ra sama, lalu pedntah dalam surat
itu pun dilaksanakan."

293 yurrn dimaksud dengan qiyas di sini adalah pengambilan kesimpulan
hukum Sang didasarkan pada alasan hukum, bukan qiyas menunrt istilah seperti
yang tampak jelas dari konteks kalimat.

2e4 11F.. Al Hakim dalam Al Mustadrak (1/3941dari jalur Sulaiman bin Daud
dari Az-Zuhri dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm dari ayahnya dari
kakeknya dari Nabi dB. Al Hakim menjelaskan keshahihan hadits ini, dan
penjelasannya itu disetujui oleh Adz-Dzahabi.
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Selain ihr, hadits ini juga menunjukkan bahwa seandainya

salah seorang imam telah menerapkan safu ketenfuan, lalu ia
menemukan satu khabar dan Nabi S yang berbeda dengan

ketentuan yang diterapkannya, maka ia han-rs meninggalkan

ketenfuan yang pertama dan menerapkan ketenhran {khabar) dart

Rasulullah S. Hadits ini juga menunjukkan bahwa hadits

Rasulullah S ditetapkan kebenarannya dengan dirin5n sendiri,

bukan dengan praktek orang lain sepeninggal beliau.

Umat Islam tidak mengatakan bahwa Umar telah

menerapkan ketentr-ran yang berbeda di tengah mereka di antara

kaum Muhajirin dengan Anshar. Kalian juga tidak menyebutkan

memiliki ketenfuan yang berbeda, begifu juga orang lain.

Sebaliknya, mereka semua kembali kepada hal yang diwajibkan

bagi mereka untuk menerima khabar daf, Rasulullah $, dan

meninggalkan setiap praktek yang bertentangan dengannya-

Seandainya khabar thadrts) ini sampai kepada lJmar, maka

ia pasti berpegang padanya, sebagaimana orang lain berpegang

pada khabaryang sampai kepadanya dari Rasulullah #. Itu karena

Umar adalah orarlg yang bertakwa kepada Allah, dan menjalankan

kewajiban untuk mengikuti perintah Rasulullah $. Juga karena

tidak seorang pun yang berhak membuat perintah bersamaan

dengan perintah Rasulullah #, d* ketaatan kepada Allah adalah

dengan mengikuti perintah Rasulullah $.

Tanya: Tunjukkan kepadaku bahwa Umar mengubah prakteknya

segera setelah suatu hadits dari Rasululluh # diketahui

olehnya.
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Jawab: Apa keuntungannya jika saya menjelaskannya kepada

Anda?

Tanya: Jika Anda menemukannya, maka ifu menunjukkan dua

hal. Pertama, terkadang Umar menetapkan sesuahl

berdasarkan ra'W (pendapat rasional). Kedua, ketika

Sunnah ditemukan, Umar wajib meninggalkan opininya,

karena semua orang wajib meninggalkan opininya apabila

bertentangan dengan Sunnah, dan gugurlah pendapat

bahwa Sunnah tidak diterapkan kecuali dengan khabar

yang datang sesudahnya.2ss Selain itu, kita tahu bahwa

tidak ada sesuatu yang bisa melemahkan Sunnah apabila

ia bertentangan dengannya.

Jawab: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari

Sa'id bin Musayryab, bahwa Umar berkata, "Diyatdibayar

oleh 'aqilah (keluarga pelaku), dan istri tidak dapat

mewarisi diyat suaminya." Sampai akhimya ia diberitahu

oleh Adh-Dhahhak bin Sufuan bahwa Rasulullah fl$
menulis surat kepadanya agar ia memberikan warisan

kepada istri Asyam Adh-Dhibabize6 6*i diyatnya. Umar

pun merujuk kepada khabar tersebut dan merubah

opininya."297

295 Maksudnya, gugurlah pendapat yang mengatakan bahwa suatu Sunnah

tidak diterapkan kecuali jika ia dipraktikkan oleh seseorang sepeninggal Nabi $.
Ini adalah pendapat lama yang populer, dan Asy-Syafi'i iuga mengisyaratkan

pendapat ini.
296 Seorang sahabat yang terbunuh secara tidak sengaja pada masa Nabi $.
297 11P'. Abu Daud (pembahasan: Faraidh, bab: Istri tidak Mer,varisi Diyat

Suaminya, 3/339, no.29271dari jalur Ahmad bin Shalih dari Sufun dari Az-Zuhri

dari Said dari Umar; dan At-Tirmidzi (pembahasan: Faraidh, bab: Riwayat tentang

Warisan Iski dari Diyat Suaminya, 4/425, 426, no.2110) dari jalur Qutaibah,
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Saya telah menafsirkan hadits ini sebelumnya-

Sufyan meriwayatkan dari Amr bin Dinar dan lbnu
Thawus, dari Thawus, bahwa Umar berkata, *Adal<ah

Allah menyebut seseorang yang mendengar dad Nabi d*
tentang diyatbagijanin?" Hamal bin Malik bin Nabighah

lalu berdiri dan berkata, 'Ahr berada di antara dua ishiku"

lalu salah satu ishiku memukul ishiku 1nng sahmya hgi
dengan $lingan adonan, sehingga janinnSra mati.'
Rasulullah $ Ialu menetapkan bahwa diyatrrya adalah

ghumh (budak).298 grru. lalu berkata, 'seandaingra aku

tidak mendengar hadits tentang masalah ini, rnaka kami
pasti memutuskannya berbela -" 29

Dalam riwayat lain Umar berkata, 'Kami npris
memufuskan perkam semacarn ini dengan pendapat

kami-"

Ahmad bin Mani'dan selainnya dari fut/an bin Llyairntr- Abu Isa berkata, 'StafiE
hadits rlasanshahih."

Dg Ghurahbqarn h.rdak laki{ah atau perernpuan
Dalam An-Nihalnh diseh-rtkan, "Digt ghwah b€rlaku ke{ika Fnin gugur

dalam keadaan mati. Tetapi iika dia sempat hidup lalu mati, rnaka bxr/ailot dlSat

llang s€rnpuma. Dalam sebagian riuray-at hadits disebutkan batrura

adalah png terbaik dari h.xdak hh{aki atau perempnn, atau lnrg terbaik dari
kuda dan baghal. Namun, seh.rah perdapat merrgatakan bahu,a keterangan .fiEf
larda atau baghal yang terbaik menrpakan k€kelinran perawi-"

Riuvayat yang dilqrantkan oleh hnu Atsir diriwayatkan oleh Abu Daud
(4/3181 dari hadits Abu Hurairah. la menyebudcan cacatrla, bahwa k€kdtouan
tersebut bersumber dari Isa bin Yunus-

299 HR. Abu Daud (pembahasan: Dyat, bab: Dipt Jatur,4/698, 699, no-
45721 dari ialur Muharnnnd bin Ivlas'ud Al lvlashshishi dari Abu Astrim dari lbnu
Juraij dari Amr bin Dinar dari Thawus-
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Umar mengoreksi dasar kepufusannya karena ada hadits

Adh-Dhahhak yang berbeda dengan keputusannya. Ia

mengatakan -tentang masalah janin- bahwa seandainya

ia tidak mendengar hadits ini, maka ia pasti

memutuskannya berbeda.

Umar memberitahukan bahwa Sunnah menunjukkan

diyatpenghilangan nyawa adalah serafus unta, sedangkan

gugumya janin tidak terlepas dari dua kondisi, mati atau

hidup. Jika janin sempat hidup lalu mati, maka dendanya

serafus unta. Tetapi bila janin langsung mati, maka tidak

ada denda.

Ketika ia diberitahu keputusan Rasulullah S, ia tunduk

pada kepuhrsan tersebut dan mengikutinya, meskipun

bertentangan dengan kepufusannya yang telah lalu dan

berdasarkan pendapat pribadinya. Namun, ketika ia
menerima khabar yang bertentangan dengan

pendapatnya, ia berpegang pada hukum Rasulu[uh #
dan meninggalkan kepuhrsannya. Demikianlah sikap

Umar dalam setiap perkaranya, dan seperti inilah sikap

kita seharusnya.

Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari

Salim, bahwa Umar bin Khaththab pemah mengurungkan

kunjungan ekspedisinya ke negeri Syam (Syria) setelah

mendengar khabar dari Abdurrahman bin Auf yang

menyatakan bahwa wabah penyakit tengah melanda

negeri iLr. 3oo

300 gp. Malik dalam Al Muqmththa '(pembahasan: Al Jami', bab: Riwayat

tentang Wabah Penyakit (2/892, 297) dan jalur Ibnu Syihab dari Abdullah bin
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Diriwayatkan oleh Malik dari Ja'far bin Muhammad, dari
ayahnya3o1, dia berkata: Mengenai omng Majusi, Umar
berkata, "Saya tidak tahu apa yang harus kita pe6uat
terhadap mereka." Abdurrahman bin Auf lalu berkata,
"Aku bersaksi bahwa aku mendengar Rasulullah $
bersabda, 'Sikapilah mereka sebagaimana menyikapi Ahli
J{i1uS.f3o2

Amir bin Rabi'ah bahwa Umar bin Khaththab pergi ke Syram. Ketika ia tiba di
Syaragh, ia mendengar kabar bahwa di Syam telah t€riadi wabah penyakit. Ia

lantas diberitahu oleh Abdunahman bin Auf bahwa Rasulullah $ bersaMa, "Jika

kalian mendengar v,nbah penyakit di suatu nqlqi, maka j.anganlah kalian
mendatangin5n. Dan jika ia terjadi di suatu nqei lalian benda di
negei itu, maka kalian keluar untuk melaril<an diri darinp. " Umar bin
Khaththab pun pulang dari Syaragh.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari (pembahasan: Perrgobatan, bab:

Riwayat tentang Wabah Penyakit) dan Muslim (pembahasan: Salam, bab: Wabah,

Tha!,arah dan Perdukunan, no. 100).

Hadits ini juga diriwayratkan dari jalur Ibnu Syihab dari Salim bin AMullah
bahwa Umar bin Khaththab mengajak pulang orcng-onmg dari Saragh sesuai

dengan hadits AMurrahman bin Auf.
301 Ja'far dimaksud adalah Ja'far Ash-Shadiq. Sedangkan ayahnya adalah

Muhammad Al Baqir bin AIi Tain N Abidin bin Husain bin Ali bin Abu Thalib.
302 gp. Malik dalam Al Muonththa ' (pembahasanz 7al<a! bab: Jiaph untuk

Ahli Kitab dan Majusi, l/278, no. 42) dari lalur Ja'far bin Muhammad btn Ali dari
aphnp dari AMurmhman bin Auf.

Al Hafizh hnu Hajar berkata, "Sanadqra terputus meskipun para
periwayatnya biqah." Hadits ini diriwaptkan oleh hnu Mundzir dan Ad-
Daruquthni dahm Al Gham'ib dari jalur Abu Ali Al Hanali dari Malik dengan

tambahan sanad "dari kakeknya". Sanad hadits ini juga terpuhrs karern kak"kr,fn

iraihr Ali bin Husain tidak pernah bertemu dengan AMun:ahrnan bin Auf dan
Umar. Jika kata ganti pada kata kembali k"pada Muhammad bin A[,
maka sanadnyra tersambung karena kakeknya yaifu ffirsain bin Ali mendmgar
riwayat dari Umar bin Khaththab dan dari AMurrahman. Hadits ini memiliki
penguat dari Muslim bin Ala' bin Al Hadhrami yang dilansir oleh Ath-Thabrani
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Sufuan bin Uyainah memberitahu kami dari Amr bin

Dihar, bahwa ia mendengar Bajalah berkata, "Umar tidak

mengumpulkan pajak dari orang Majusi sampai

Abdurrahamn bin Auf memberitahukan bahwa Nabi @

menyuruh supaya pajak juga ditarik dari orang Majusi

Hajar 303."304

Semua hadits yang telah saya kutipkan tadi dengan sanad

yang terputus (munqath) yang semula telah saya dengar

dengan bersambung (muttashil atau ia merupakan hadits-

hadits terkenal yang diriwayatkan oleh beberapa orang

yang meriwayatkannya dari para ulama yang

mengetahuinya dari orang banyak, tetapi saya tidak mau

mengutip hadits-hadits yang tidak sepenuhnya saya hapal,

dan beberapa catatan yang sudah hilang untuk

pengecekan. Tetapi saya telah meneliti kebenaran dari

hapalan saya dengan pengecekan melalui pengetahuan

para ulama, dan saya telah meringkasnya karena khawatir

catatan ini menjadi sangat panjang. Oleh karena itu, saya

dengan redaksi, "Perlakukanlah otang-orang Majusi ifu seperti perlakuan terhadap

ahli Kitab."l.jh. Fath Al Ban(6/2671.
303 Halar, di pesisir Arabia, adalah kota penting di Bahrain- Kata Hajar juga

berlaku unhrk seluruh Bahrain, yang mencakup Al Hasa' dan Qatif.
304 HR. Al Bukhari (pembahasan: Ji4lah dan Perdamaian, bab: Jizyah dan

Perdamaian dengan Kafir Dzimmi dan Kafir Harbi,6/257, no- 3156, 3157) dari

jalur Ali bin AMullah dari Sufuan dari Amr bin Dinar dari Baialah, ia berkata:

Dahulu aku bekerja sebagai sekretaris Juz' bin Mu'awiyah, pamannlra Ahnaf. Kami

lantas menerima surat Umar bin Khaththab pada satu tahun sebelum wafattya,

yang isinya: Pisahkanlah setiap muhrim dari golongan Majusi. Umar sebelumnya

tidak pemah mengambil jizyah dan orang-orang Majusi sampai Abdurmhman bin

Auf memberi kesaksian bahwa Nabi S$ mengambil iiqnh dan orang-orang Majusi

Hajar (no. 3156).
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hanya mengutip secukupnya tanpa melewatkan setiap

aspeknya secara lengkap.

Umar juga menerima hadits Abdurrahman bin Auf

mengenai orang Majusi dan mengumpulkan upen Qizyal)

berdasarkan ayat Al Qur'an.

;" i_ 1\ \,t!, e lltGi 65iO
<,;i*fi,""

"...(yaifu orang-orang) yang diberikan Al Kitab kepada

mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan pafuh

sedang mereka dalam keadaan tunduk. " (Qs. At-Taubah

191 29\

Berdasarkan Al Qur'an yang menyatakan bahwa orang

kafir yang bersikap memusuhi harus diperangi sampai

menerima Islam, dan karena Umar tidak pemah

mendengar sesuatu pun dari Nabi E$ mengenai orang

Majusi, sedangkan pendapatnya mengatakan bahwa

mereka adalah orang kafir dan bukan ahli kitab, maka

Umar pun menerima hadits Abdurrahman bin Auf dan

mengikutinya.

Sedangkan hadits Bajalah ini maushul (tersambung

sanadnya), karena ia berjumpa dengan Umar bin

Khaththab saat ia dewasa, dan ia sendiri menjadi

sekretaris beberapa gubemumya.
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Tanya: Bukankah Umar mencari khabar (hadits) lain meskipurn

ada seseorang yang menyampaikan khabar kepadirnya?

Jawab: Umar tidak mencan khabar lain meskipun ada seseorang

yang telah menyampaikan khabar kepadanya kecuali

karena salah safu dari tiga alasan:

Pertama, unhrk kehati-hatian. Apabila sebuah argumen

bisa ditetapkan dengan khabar ahad, maka khabar dari
dua orang atau lebih akan semakin menguatkannya.

Saya pemah melihat seseorang yang menetapkan

berlakunya khabar ahad ihr juga mencari khabar kedua,

padahal di tangannya telah ada Sunnah Rasulullah $ dari

lima jalur. Jadi, ia meriwayatkan sesuai riwayat keenam,

lalu menulisnya. Ifu karena ketika beberapa khabar lfl.t
mutawatir dan saling menguatkan, maka ia lebih

meneguhkan argumen dan menenangkan jiwa

pendengamya.

Saya juga pemah melihat seorang hakim yang baginya

dua atau tiga saksi yang adil telah cukup. Namun, ia
berkata kepada orang yang diberi kesaksian, "Datangkan

lagi beberapa saksi." Dalam hal ini, ia hanya ingin lebih

yakin. Kalaupun ia tidak bisa mendatangkan selain dua

saksi, maka hakim juga tetap memufuskan perkarangra.

Kedua, bisa jadi Umar tidak mengenal orang yang

membawa khabar sehingga ia menahan kepufusan

sampai datang seorang pembawa khabar yang

dikenalnya.
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Demikianlah, di antara orang yang membawa khabar lt.s

ada yang tidak dikenal, sehingga khabar-nya tidak bisa

diterima, karena suafu khabar tidak diterima kecuali dari

orang yang diketahui kelayakannya unhrk diterima

khabar-nya.

Ketiga, bisa jadi orang yang membawa khabar kepada

Umar tidak bisa diterima khabar-nya oleh Umar, sehingga

ia menolak khabar+tya, sampai ia mendapati orang lain

yang ucapannya bisa diterima.

Tanya: Menurut Anda, alasan mana yang menjadi motivasi

Umar?

Jawab: Dalam khabar Abu Musa, Umar beralasan untuk kehati-

hatian, karena Abu Musa orang yang tepercaya dan

amanah.

Tanya: Apa dalilnya?

Jawab: Malik bin Anas meriwayatkan dari Rabi'ah, dari banyak

ulama, hadits Abu Musa, dan Umar berkata kepada Abu

Musa, "Saya tidak menuduhmu, tetapi saya khawatir
orang-orang berkata dusta atas nama Rasulullah #."3o5

Tanya: Bukankah hadits ini terputus sanadnya?

30s gg. Malik dalam Al Muwnththa ' (pembahasan: Merninta Izin, bab:

Meminta lzin, 2/964, no. 3) dari jalur Rabi'ah bin Abu Abdunahrnan dari ban!,ak

ulama mereka bahwa Abu Musa Al Asy'ari datang untuk merninta izin... (tndits);

Al Bukhari (pembahasan: Jual$eli, bab: Perjalanan untuk Niaga, 2f18, no.2O62l
dari jalur Muhammad bin Salam dari Makhlad bin Yazid dari Jbnu Juraij dari Attra

dari Ubaid bin Umair dari Abu Musa dengan redaksi yang serup4 dan Mr.rslim

(pembahasan: Adab, bab: Merninta ldn, 3/1694-1696, no. 36/21531dari ;alur
Muhammad bin Hatim dari Yahya bin Said Al Qaththan dari lbnu Juraij, dan dari

beberapa jalur lainngra.
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Jawab: Argumen di dalam hadits tersebut tetap berlaku,36

karena seorang imam agama, baik Umar maupun orang

lain, tidak boleh pada suatu u/aktu menerima khabar ahad

karena khabar ahad tersebut bisa dijadikan argumen,

sementara pada wakhr yang lain ia menolak khabar

tersebut. Ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang alim

selama{amanya. Seorang hakim juga tdak mungkin

memutuskan perkara berdasarkan dua kesaksian pada

satu waktu, lalu menolak memberikan kepufusan pada

waktu yang lain, kecuali kedua saksi tersebut cacat, atau

hakim tidak mengetahui keadilan mereka. Dalam hal ini,

Umar adalah orang yang sangat berilmu, berakal,

amanah, dan terhormat.

Di dalam Al Qur'an terdapat dalil tentang perkara yang

saya jelaskan, yaifu:

=;-i JYE-3a:;l-ut-

'Saungguhrya Kami telah mengutus Nuh kepda
l<aumn5a. "(Qs. Nuuh [7U: 1)

--r;rJL6j -tiJ-1

306 Asr;-SSrafi'i tdak menlrunb krifik dari segi terputusnp sanad.

Tampakqla, ia merasa cukup mmjelaskan sebdumnya, bahwa setiap hadib png
ditulisnya dalam stafus terpufus sanadnSn, sebenamp didmgamp secarEr

tersambung sanadn5n, atau masyhur dari perawi lnng menjadi sumbemp.
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"Dan sesungguhnya Kami telah mengufus Nuh kepada

kaumn5m. "(Qs. Huud [11]: 25)

'S*,*,,t5 I -+'-t {V-C.:-i;
'Kami telah memberikan wahyu (pula) kepada lbrahim,

Ismail. "(Qs. An-Nisaa' [4]: 163)

Lz t )t4 ../ / 2
tiepEt )vlb

"Dan (Kami telah mengutus) kepada kaum Ad saudan

mereka, Hud."(Qs. Al A'raaf [7]t 65)

W"j;J;#ts
"Dan (Kami telah mengufus) kepada l<aum Tsamud

saudara mereka, Shalih. "(Qs. Al A'raaf lTlt 731

c

#ri6srJys*
'Dan (Kami telah mengutus) ; penduduk Ma4an

saudara mereka, Syt'aib. "(Qs. Huud [10]: 84)
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. )7'
b;rr

"Kaum Luth telah mendustakan rasul-rasul, ketika

saudara mereka, Luth berkata kepada mereka, 'Mengapa

kamu tidak bertakwa?'Sesungguhn5m aku adalah seorang

rasul kepercayaan (yan7 diutus) kepadamu, maka

bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku." (Qs.

Asy-Syu'araa' [26]: 160-163)

Allah juga berfirman kepada Nabi-Nya,

6Jf?;\K$Wl-s,
'Saungguhrym Kami telah memberikan wahyt
kepadanu sebagaimana Kami telah membeikan wahyu

kepada Nuh."(Qs. An-Nisaa' [4]' 163)

li Lj ;r;,"fr J6,;r@

-b;t\t'fi'l;i6 @

)Fu:iLi3;,{13*65
"Muhammad ifu frdak lain hanyalah seorang rasul,

sunggwh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. "
(Qs. Aali'lmraan [3]: 144)

aSaF;y
,4glii *}?j';K

@

"3,*)
I
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Allah & telah menegakkan argumen-Nya kepada manusia

berkaitan dengan nabi-nabi-Nya, dengan berbagai tanda

yang membuat mereka berbeda dari yang lain. Argumen

dengan tanda-tanda tersebut tetap ditegakkan di hadapan

orang yang menyaksikan berbagai perkara dan pefunjuk

para nabi yang membedakan mereka dari selain mereka,

juga di hadapan orang-orang sesudah mereka. Safu atau

lebih argumen ifu sama. Argumen yang ditetapkan oleh

salah seorang nabi ifu sama seperti argumen yang

ditetapkan oleh nabi-nabi lainnya.

Allah @ berfirman,

'bj:"5t;{iL},A G\1t I r}u
49 $; 6$K'-"t ilY-615 rt @
'5 $y 5 cf 6 @'"J:.i #it|66
@r 6iK ny,J oL-"..G ul;3i$YS6i
"Dan buatlah bagi mereka suafu perumrymaan, yaifu

suafu nqeri ketika ufusan-ufusan datang

kepada merel<a; (gitu) ketika Kami mengutus kepada

mereka dua oftng ufusan, lalu mereka mendustakan

kduanya; kemudian l<ami kuatkan dengan (utusan) Wng
ketiga, mal<a ketiga ufusan ifu berkab, 'Sesungguhnya

kami adalah oftng-oftng yang diutus kepadamu'. Mereka

menjawab, 'Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti
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kami dan Allah Yang Maha Pemwah tidak menurunkan

sesuafu pun, kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka'-"
(Qs. Yaasiin [36]: 13-15)

Allah meneguhkan argumen terhadap mereka dengan dua

nabi, kemudian dengan nabi ketiga. Allah juga

menegakkan argumen terhadap umat-umat dengan safu

Nabi. Menambah keteguhan argumen bukanlah berarti

bahwa argumen tidak bisa ditetapkan dengan sahr nabi,

karena Allah & telah memberinya sesuatu yang

membedakannya dari orang-orang yang bukan nabi.

Malik mengabarkan kepada kami dari Sa'd bin Ishak bin

Ka'b, dari Ujrah, dari bibinya yang bemama Zainab binti
Ka'ab,307 bahwa Furai'ah3O8 binti Malik bin Sinan

mengabarinya: Ia datang kepada Nabi S minta diizinkan

untuk pulang ke keluarganya di bani Khudrah, setelah

suaminya dibunuh oleh budak-budaknya yang melarikan

diri, dan ia mengejar mereka dekat Qaddum.3o9 Dia
berkata, "Aku minta agar Rasulullah $ membiarkanku

pulang ke keluargaku, karena suamiku tidak

meninggalkanku rumah yang dapat kutinggali."
Rasulullah $ lalu bersabda, " Ya, kamu boleh pulang."

Aku pun berangkat. Hingga ketika aku berada di kamar

atau di masjid, beliau memanggilku, atau menyrruh orcng

307 Z:iinab ini dinikahi oleh Abu Sa'id Al t(hudri. Satu pendapat mengatakan
bahwa ia adalah seomng sahabat wanita, sedangkan pendapat lain mengatakan
bahwa ia adalah tabi'in."

308 Al Furai'ah adalah seorang sahabat wanita, saudarinyra Abu Sa'id Al
Khudri.

309 Qadum adalah nama sebuah tempat yang berjarak 6 mil dari Madinah.
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untuk memanggilku. Beliau bertanya, Apa yang kau

katakan tadi? Aku pun mengulangi kisah yang telah

kusampaikan kepada beliau tentang suamiku. Beliau lalu

berkata kepadaku, " Diamlah di rumahmu sampai batas

masa iddah-mu." Aku kemudian menjalani iddah di

rumahku selama empat bulan sepuluh hari. Ketika

Utsman mengirim surat kepadaku untuk bertanya tentang

hal itLl, aku memberitahunya, dan ia pun mengikutinya

dan memufuskan perkara sesuai khabarku i1u'." 310

Meskipun Utsman seorang imam yang memiliki ilmu yang

luas, ia memutuskan perkara di antara Muhajirin dan

Anshar dengan berdasarkan khabardari seorang wanita.

Muslim 6ir, 61-t4i6311 mengabarkan kepada kami dari

Ibnu Juraij, ia berkata: Hasan bin Muslim 312

mengabarkan kepadaku dari Thawus, ia berkata, "Aku

bersama hnu Abbas, lalu tiba-tiba Zaid bin Tsabit berkata

310 gg. Malik dalam Al Muwaththa ' (pembahasan: Thalak, bab: Tinggalnya
Istri yang ditinggal Mati Suaminya di Rumahnya hingga Ia Menjadi Halal,2/59-1,
no. 31) dari jalur Sa'd bin Ishaq bin kabar bin Uirah; Abu Daud (pembahasan,

Talak, bab: Istui yang Ditinggal Mati Suaminya Pindah Rumah, 2/723,724, no.
2300) dari jalur Abdullah bin Musallamah Al Qa'nabi dari Malik; Dan At-Tirmi&i
(pembahasan: Thalak, bab: Riwayat tentang Tempat Iski yang Ditinggal Mati
Suami Menjalani lddah, 3/496,497) dari jalur Al Anshari dari Ma'n dari Malik.
Abu Isa berkata, "Stahrs hadits hasan-shahih."

311 p6 adalah Muslim bin Khalid Az-7-anji, ahli fikih dari Makkah. Asy-Syafi'i
juga meriwayatkan hadits ini dalam Al Ummfild.ll, hlm. 154)dari Sa'id bin Salim,

dari lbnu Juraij- Al Asham dalam Musnad Aslt $afi'i (hlm. 46) meriwayatkan dari
Sa'id saja, tidak menyebutkan riwayatnya yang di sini dari Muslim dan Khalid.

312 piu adalah Hasan bin Muslim bin Yannaq, perawi Makkah yang

tepercaya dan termasuk ulama yang meriwayatkan hadits-hadits Thawus. Ia
meninggal dunia tahun 106 H-
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kepadanya, 'Apakah engkau memberi fatwa bahwa

wanita yang haid boleh pulang (ke keluarganya) sebelum

ia singgah terakhir di Baitullah?' Ibnu Abbas menjawab,

'Kalau kamu tidak menerima, maka tanyakan kepada

fulanah wanita Anshar, "Apakah Nabi S memerintahkan

demikian?".' Zaid bin Tsabit lalu kembali dan tertawa,

'Engkau benar'."313

Zaid mendengar larangan seseorang pulang dari haji

sebelum ia singgah unhrk terakhir kalinya di Baitullah, dan

menurutnya wanita haidh termasuk para peziarah haji

yang terkena larangan tersebut. Ketika Ibnu Abbas

memfatwakan bahwa wanita haidh hendaknya pulang

sebelum singgah terakhir di Baihrllah, selama ia
mengunjunginya setelah Idul Adha, maka Zaid

menentangnya. hnu Abbas lalu memberitahunya dari

seorang wanita bahwa Rasulullah S memerintahkan

demikian, lalu ia bertanya kepada wanita yang dimaksud

dan wanita ifu ptrn mengabarinya, lalu ia membenarkan

wanita itu. Oleh karena itu, ia berpikir harus mengoreksi

perselisihannya dengan hnu Abbas. Apa yang dikatakan

hnu Abbas ifu merupakan argumen tersendiri di luar

kh a bar wanita tersebut.

Sufuan mengabarkan dari Amm, dari Sa'id bin Jubair, ia

berkata, "Aku berkata kepada hnu Abbas, 'Nauf Al Bikali

mengklaim bahwa Musa temannyra Khidhir itu bukan

313 HR. Muslim (pembahasan: Haji, bab: Keurajiban Thawaf Wada' dan

Gugumya Kewajiban bagi Perempuan lang Haidh, 2/963-964, no. 381/73281

dari jalur Yahya bin Said dari hnu Juraij; dan Al Humaidi (7/2261dari jalur Yahya

dari lbnu Juraij.
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Musa bani Israil. Bagaimana pendapatmu?' Ibnu Abbas

menjawab, Musuh Allah itu befrohong! Ubai bin IG'ab

mengabarkan kepada kami, ia berkata...'." L-alu ia
menyebutkan hadits tentang Musa dan Khidhir, yang

menunjukkan bahwa Musa adalah temannyn ffi1d5ir."314

Meskipun hnu Abbas adalah ulama besar dan wara',

namun ia menetapkan kebenaran khabar Ubai bin Ka'ab

dari Rasulullah $, hingga dengan khabar ini ia

mendustakan seorang muslim, karena Ubai bin Ka'b

menyampaikan kepadanya dari Rasulullah S sebuah

riwayat yang menunjukkan bahwa Musa bani Israil adalah

temannya Khidhir.

Muslim dan AMul Majid mengabarkan kepada kami dari

hnu Juraij, bahwa Thawus memberitahunya, bahwa ia

bertanya kepada hnu Abbas tentang dua rakaat setelah

Ashar. Ibnu Abbas temyata melarangnya. Aku lalu

berkata kepadanya, 'AkLl tidak mau meninggalkan dua

rakaat tersebut!' Ibnu Abbas kemudian membaca ayat,

fi6 A;;{ifr 63BL-i,${; qE\-o(ru
.'-1 )( )// ./t( ,. .u En -'1 n 2., i< lit /1,
)-es A3p) 4tt o,d- U) e/t gt -o14*-t 

f^ irl:

@ryiiiifr
314 gp. Al Bukhari (pembahasan, Ilmu, bab: Jawaban 1lang Dianilnltan bagi

Omng Alim Ketika Ditanya tentang Siapa Orang Srang Pahng Alim, 1,/263, no.

722) dariialur Abdullah bin Muhammad dari Sufyan dari Amr dari Sa'id bin Jubair

dengan redaksi yang panjang.
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"Dan tidaHah pafut bagi laki-laki Wng mul<rnin dan tidak
(puk) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan

msul-Nya telah menetapkan suafu ketebpan, akan ada

bagi mereka pilihan Aang lain) tentang unrsan mereka.

Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya maka

dia telah sesat, saat yang nyab. " (Qs. Al
Ahzaab [33], 36)315

Ibnu Abbas melihat bahwa argumen telah ditegakkan

terhadap Thawus dengan khabarnya dari Nabi S, serta

memberi pefunjuk kepada Thawus dengan membacakan

firman Allah, bahwa ia tidak memiliki pilihan lain ketika

Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suah: perkara.

Pada saat ifu Thawus mengetahui ketetapan

Rasulullah $$ hanya melalui khabar hnu Abbas, dan itu

tidak mendorong Thawus unfuk berkata, "lni khabar

riwayatmu sendiri, maka aku tidak menilainya benar
bersumber dari Nabi $, karena ada kemungkinan kamu

lupa."

Tanya: Bukankah dimungkinkan Thawus enggan berkata

demikian kepada Ibnu Abbas?

Jawab: Ibnu Abbas orang yang sangat mulia, sehingga tidak

mungkin seseorang merasa risih unfuk berkata benar

kepadanya. Ibnu Abbas melarang Thawus shalat dua

rakaat sesudah Ashar, dan Thawus memberitahunya

315 HR. Abdurrazzaq dalam Mushannafnya (pembahasan: Shalat, bab:

Waktu Dimakmtrkannya Shalat, 2/433, no. 39751dari jalur hnu Juraij dari Amr
bin Mush'ab dari Thawus.
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bahwa ia tidak pemah meninggalkan shalat tersebut
sebelum diberitahu olehnya bahwa Nabi $ melarangnp.

Sufuan meriwayatkan dari Amru, dari hnu Umar, ia

berkata, "Kami melakukan mukhabarah (pertanian bagi

hasil) dan kami tidak melihat adanyra larangan

terhadapnya, sampai Rafi mendakvakan bahwa

Rasulullah $ melarangnya. Oleh karena ifu, kami

meninggalkan mukhabarah karena khabar-nya i1u- " 316

Ibnu Umar memanfaatkan mukhabanh dan

menganggapnya halal. Setelah ia diberitahu oleh

seseorang yang tidak diragukan kejujurannya dari

Umar segera meninggalkan mukhabanh. la tidak

menggunakan pendapatnya di hadapan khabar daf
Rasulullah,.$. Umar tidak berkata, "Tidak seoftu.rg pun

yang menegur perbuatan kami ini, dan karni tetap

mengerjakannya hingga hari ini."

Hal tersebut mengindikasikan bahwa sesuafu Slang

dipraktekkan sepeninggal Nabi, yang tidak didasari oleh

khabar dari Nabi S, tidak bisa melemahkan khabar dari

Nabi $.
Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam,

dari Atha bin Yasar, bahwa Mu'awiyah bin Abu S,rfu*
menjual tempat air dari emas atau perak dengan harga

yang melebihi timbangannya. Abu Darda lalu berkata

316 6p. Al Bukhari (pembahasan' Cocok Tanam dan Muzara'ah, bab'

Muzara'ah dengan Pembagian Setengah, 5/13, 14, no- 23281 dari ialur Ibrahim

bin Mun&ir dan Anas bin Ivadh dari Ubaidullah dari Nafi' dari Ibnu Umar.
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kepadanya, "Aku mendengar Rasulullah $ melarang jual

beli semacam ini." Mu'awiyah menjawab, "Menurutku, ifu

tidak dilarang-" Abu Darda kemudian berkata, "Siapa

yang menerima alasanku terhadap Mu'awiyah? Aku

memberitahunya hadits dari Rasululluh #, tetapi ia justru

memberitahuku pendapaturya. Semoga aku tidak pemah

bertemu dengannya dimanapur! "317

Abu Darda melihat bahwa khabar-nya itu bisa menjadi

argumen bagi Mu'awiyah. Namun ketika Mu'awiyah tidak

berpandangan demikian, Abu Darda meninggalkan negeri

tempat tinggal Mu'awiyah, karena Abu Darda berpikir

bahwa mengabaikan khabar seorang yang tsiqah dan

Nabi S merupakan perkara besar.

Kami diberitahu bahwa Abu Sa'id Al Khudri bertemu

dengan seorang laki-laki, lalu Abu Sa'id mengabarinya

tentang sesuafu dari Nabi S, namun orang itu justru

menyebutkan sebuah khabar yang bertentangan dengan

khabar Abu Sa'id, maka Abu Sa'id berkata, "Demi Allah,

semoga Allah Udak menaungiku dalam satu atap

denganmu unh-rk selamanya."

Abu Sa'id merasa kesal, karena orang yang diberinya

khabar dari Rasululluh # itu tidak mau menerimanya,

dan justru menyebutkan l<habar yang bertentangan

317 HR. Malik dalam Al Muunththa '(pembahasan: Jml-beli, bab: Menjual

Emas dengan Perak dalam bentuk Batang atau Mata Uang,2/6A1, no. 33) dari
jalur Zaid bin Aslam; dan An-Nasa'i (pembahasan: Jual-beli, bab: Menjual Emas

dengan Emas,7/279, no. 45721 dan jalur Qutaibah dari Malik dengan redaksi

yang sempa. Dalam hadits ini tidak ada keterangan mengenai cacian Abu Darda'
terhadap Mu'awiyah @.
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dengan khabar Abu Sa'id dari Nabi S. Tetapl, khabar

orang tersebut memiliki dua kemungkinan. Perbna,
bertentangan dengan khabar Abu Sa'id Al Khudri. Kdua,
tidak bertentangan dengannya.

Kami diberitahu oleh orang yang tidak kami ragukan, dari

Ibnu Abi Dzi'b, dari Makhlad bin Khufaf, ia berkata, "Aku
membeli seorang budak dan aku mempekerjakannya.

Lalu aku melihat safu aib padanya, sehingga aku

mengadukan perkara ini kepada Umar bin Abdul A/rz.

Umar mengabulkan gugatanku unfuk mengembalikan

budak tersebut, namun aku harus mengembalikan hasil

pekerjaannya. Aku lalu mendatangi Urwah dan

memberitahu hal ifu kepadanya. Ia berkata, 'Sore ini alnr

akan pergi menemui khalifah dan memberitahunya bahwa
Aisyah mengabarkan kepadaku bahwa Rasulullah $
pemah membuat kepufusan tentang masalah semacarn

ini, bahwa keuntungan ifu akibat adanya tanggung
jawabgts."

Aku lalu segera menemui Umar dan memberitahukan

kepadanya khabar yang telah diberitahukan kepadalm
oleh Urwah dari Aisyah g, dari Nabi $. Umar pun

318 Ibnu Atsir (rtirutb An-Nihayah) berkata, "Yang dilnal$ud dengan

keunh-rngan di sini adalah keunhrngan png diperoleh dari budak yang dibeli. Bila
seseorang membeli budak lalu mempekeriakannya dalam jangka waktu tertmtu,
lalu ia menemukan satu cacat lama yang tidak diketahuinya saat membeli, maka ia
berhak mengembalikan budak yang telah dibeli itu dan menerima kernbali harga
yang telah dibayamgra. Pembeli juga berhak atas hasil pekerjaan budak tersebtrt,

karena seandainya budak tersebut mati di tangannya, maka ia png menanggxrg
bebannSn, sementara penjual tidak menanggung beban apa pun."
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berkata, "Betapa mudah bagiku unfuk memutuskan

perkara. Allah tahu bahwa yang kuinginkan dalam

masalah ini adalah kebenaran. Setelah mendengar sebuah

Sunnah dari Rasulullah S tentang masalah ini, maka saya

menolak keputusan Umar (dirinya sendiri) dan

melaksanakan Sunnah Rasulullah $." Urwah kemudian

menemuinya, dan Umar memutuskan agar aku

mengambil kembali hasil pekerjaan budak ihr dari

penjualnya." 319

Aku diberitahu oleh perawi yang tidak aku ragukan, dari

para perawi Madinah, dari Ibnu Abi Dzi'b, ia berkata,

"Sa'd bin l[16[-ri*320 memutuskan perkara yang

319 HR. Abu Daud (pembahasanr Jual$eli dan Sewa-menyeu,,a, bab: Orang

yang Membeli Budak dan Mempeker;akannlra, lalu Ia Mendapafi Cacat Pada

Budak tersebut, 3/7O, no.3508) dari jalw Ahmad bin Yunus dan Ibnu Abi Dzi'b

dari Makhlad bin l$ifaf dari urwah dari Aisyah secaftr ringkas; At-Tirmi&i
(pembahasan: Jual-beli, bab: Omng yang Membeli Budak dan Mempekeriakannya,

lalu Ia Mendapati Cacat Pada Budak tersebut, 3/572,573, no. 1285) dari jalur

Muhammad bin Mutsanna, Utsman bin Amr dan Abu Amir AI Aqdi dari Ibnu Abi

Dzi'b secara ringkas. Abu Isa berkata, "Stah$ hadits hasaz-shahih- " Hadits ini

juga diriwayatkan dari jalur lain; dan Al Hakim dalElm Al Mustadra* (pembahasan:

Jual$eli, 2/151darijalur Muslim bin Khalid dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya

dari AisSnh dmgan redaksi lrang serupa secara manu'. Al Hakim berkata, "Hadits

ini shahih sanadnya tidak dilansir oleh Al Bukhari dan Muslim." Pmilaiannya ini

disepakati oleh A&-Dzahabi. Ia berkata, "Hadits ini diriwayatkannya dari Ibnu Abi

Dzi'b dari Makhlad bin Khifaf dari Uru,ah dari Ais!,ah & secara rinskas-
320 pi. adalah Sa'd bin lbrahim bin Abdurrahman bin Auf, ibungra bemama

Ummu Kultsum binfi Sa'd. Ia adalah qadhi Madirnh, periwa5nt Srang tsrqah

menurut pendapat 1nng disepakau. Akan tetapi, Malik tidak meriunyatkan hadits

darinl,ra, sedangkan penyebabnya diperselisihkan. Menunrt safu pendapat, ia
pemah menasihati Malik lalu ia mamh kepadanSn. pendapat lain mengatakan

bahwa ia pemah mengkritik nasab Malik sehingga Malik fidak mau meriwayatkan
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mengalahkan seseorang berdasarkan pendapat Rabi'ah

bin Abu Abdurrahman. [-alu aku meriwayatkan
kepadanya khabar dari Nabi S$ yang bertentangan

dengan kepufusannya. Sa'd lalu berkata kepada Rabi'ah,
'Dia adalah hnu Abi Dzi'b. Bagiku ia orang yang

tepercaya. Ia mengabarkan kepadaku dari Nabi $ secara

bertentangan dengan kepufusanku!' Rabi'ah berkata,

'Kamu telah berijtihad, dan keputusanmu telah ;atuh'.
Sa'd berkata, 'Aneh! Aku melaksanakan kepuhrsan Sa'd

bin Ummu Sa'd dan menolak keputusan Rasulullah #?
Tidak, aku akan menolak kepufusan Sa'd bin Ummu Sa'd

dan melaksanakan kepufusan Rasulullah $'. Sa'd lalu

minta diambilkan catatan perkara ifu, lalu merobeknya

dan memenangkan khabardan orang yang pada mulanya

dikalahkan tersebut. "321

Abu Hanifah bin Simak bin Fadhl AqrSyihabi322

mengabarkan kepadaku, ia berkata: hnu Abi Dzi'b

hadits darinya. Tidak diragukan bahwa ia adalah periwayat yang rralid. Ia wafat
pada tahun 127 H. Pendapat lain mengatakan sebelum atau sesudahnya.

321 11,. TahdzibAl Kannl(lL/2*-245)dari jalur Rabi'dari Aqr$nfi'i.
322 66-puu1u6t menyebud<annya sebagaimana pendapat yang benar dalam Al

Kira va Al Asma'(L/159, 160). Ad-Daulabi berkata, "Abu Hanifah bin Sirnak bin
Fadhl, menjadi sumber riwayat bagi As!rS!rafi'i." Kemudian dijelaskan, Rabi' bin
Sulaiman Asy-Syafi'i berkata: Muhammad bin ldris Asy-$raf i mengabari kami, ia

berftata: Abu Hanihh bin Simak bin Fadhl Asy-Syihabi mmceritakan kepada kami,

ia berkata: hnu Abi Dzi'b mengabariku, dari AI Maqburi, dari Abu $7r.raih, bahwa

Nabi $ bersaMa pada waktu Fathu Makkah, "Banngsiapa gng kenbtrya
maka silakan ia mengambil pilihan 5nng tetbaik. Jika mau, ia bisa

mengambil dgnhrya. Jika mau, ia berhak abs qishash."

Ad-Daulabi tidak menyebut nama Abu Hanifah ini, dan ia lebih

dikenal dengan julukannya, dan bahwa ia hanya dipanggil dengan julukan saja.
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menufurkan kepadaku dari Al Maqburi, dari Ibnu Syumih
Al Ka'bi,323 bahwa Nabi $ bersabda pada hari Fathu

Makkah, *Barangsiapa tefrunuh, maka

memperoleh salah safu dari dua perkara. Bila mau, ia bisa

mengambil dtpt dan bila mau, ia berhak atas

Qishash."324

Abu Hanifah berkata, "Lalu aku bertanya kepada Ibnu

Abi Dzi'b, 'Apakah kamu berpegang pada hadits ini, ya

Abu Harits?' hnu Abi Dzi'b lalu memukul dadaku dan

Penjelasan Ad-Daulabi ini menguatkan kebenaran penjelasan dalam Ar-Risatah.
Ad-Daulabi adalah muridnya Rabi', dan ia meriwayatkan darinya secara langsung
seperti yang Anda lihat. Segala puji bagi Allah atas taufiq-Nyra."

323 11un",u aslinyn diperselisihkan, namun pendapat yang unggul adalah ia
bemama Khuwailid bin Amr bin shakhar Al Khuza'i Al Ka'bi, bemsal dari Bani
Ka'ab dari Khuza'ah. Ia membawa salah satu bendem mereka pada hari Fathu
Makkah. Ia seorang sahabat yang masytrur, wafat pada tahun 68 H-

s2a gp. Abu Daud (pembahasan: Diyat, bab: Imam Dperintahkan untuk
Memaafkan dalam Tunhrtan Jiwa, 4/636, no- 44961dari jalur Mtsa bin Ismail dari
Hammad dari Muhammad bin Ishaq dari Harits bin Fudhail dari sut/an bin Abu
Auja' dari Abu Syuraih dengan redaksi lang serupa; Ibnu Maph (pernbahasan:

Diyat, bab: O.ang yang Kerabakrya Terbunuh Boleh Memilih TiSu Pilihan, 2/876,
no. 2633) dari jalur Muhamrnad bin Ishaq dari Hadts bin Fudhail-aku
menduganya dari Ibnu Abi Auja' dari Abu Syuraih Al Khuza'i, ia berkata:
Rasulullah $ bersabda, "Barangsiapa jang terkena musibh berup danh
(kehilangan nqwm) atau luka, maka ia boleh memilih satu hri ti.g. Jika ia
menginginkan lmng keempt, maka peganglah bngatnjn. Ketiga pilihan itu
adalah ia hlik membunuh (qbhash), abu memaafl<an, abu mangatnbil digat-
Bamngsiapa yang melald<an squatu dari ketiga ifu, lalu ia mengtkngi, nal<a
bagirya neraka Jahannam kelal selama-hmanya di dahnnya.'Hadits ini iusa
diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam As-Sunan At Kubn (pembahasan: perbuatan

Pidana, bab: Pilihan dalam Qishash, 8/52) dari jatur Muharnmad bin Ishaq
sebagaimana dalam riwayat Abu Daud dan hnu Mujuh; dan dari;alur Aa;-Syrafi'i
dari Muhammad bin Ismail bin Abu Fudaik dari Ibnu Abi Dd'b-
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membentakku beberapa kali. Ia berkata, 'Aku
meriwayatkan satu hadits kepadamu dari Rasulullah #,
lalu kamu berkata, "Apakah kamu berpegang pada hadits

ini?" Ya, aku berpegang pada hadits ini- ltu kewajibanku

dan orang yang mendengamya. Sesungguhnya Allah

memilih Muhammad di antara manusia, memberi

pefunjuk mereka dengannya dan melalui tangannya,

memilihkan unhrk mereka apa yang dipilih-Nya untuknya

dan melalui lisannya. Oleh karena ifu, manusia wajib

mengikutinya dengan patuh dan hrnduk. Tidak ada jalan

bagi seorang muslim unhrk keluar darinya'."

Abu Hanifah berkata, "la tidak diam, sampai-sampai aku

berharap ia diam."

Ada banyak hadits tentang penetapan khabar ahad,

narnun saya mencukupkannya di sini.

Demikianlah cara pandang generasi salaf dan generasi-

generasi sesudah mereka hingga saat ini. Demikian juga

yang dituturkan kepada kami dari para trlama berbagai

negeri.

Kami mendapati Sa'id berkata di Madinah, "Abu Sa'id Al
Khudri mengabarkan kepadaku dad Nabi $ tentang

shar'f,3z, hh ia menetapkan haditsnya ifu sebagai Sunnah

yang autentik. Ia berkata, "Abu Hurairah menufurkan

kepadaku dari Nabi, lalu ia menetapkan haditsnya itu

sebagai Sunnah yang autentik."

szs 7rk1i,ii 6u6its telah disebutkan sebelumnya-

5?3



AlUmm

Sa'd juga meriwayatkan secara perorangan dari selain

keduanya, lalu menetapkan haditsnya ifu sebagai Sunnah

yang autentik.

Kami mendapati Urwah berkata, "Aisyah menuturkan
kepadaku, bahwa Rasulullah $ menetapkan hasil itu
berdasarkan adanya tanggung jawab." Urwah lalu

menetapkannya sebagai Sunnah yang autentik.

Urwah juga meriwayatkan banyak hal dari Aisyah dan

menjadikannya sebagai Sunnah yang autentik unfuk

menghalalkan dan mengharamkan.

Kami juga mendapati Urwah berkata, "Usamah bin Zaid
menuturkan kepadaku dari Nabi S."
Ia (Urwah)juga berkata, "Abdullah bin Umar dan sahabat

lain berhrtur kepadaku dari Nabi S."
Ia pun menetapkan khabar masing-masing sebagai

Sunnah yang autentik.

Kami juga mendapati Urwah berkata, "Abdurrahman bin
AM Al Qari, dari [Jmar."

Ia juga berkata, "Yahya bin Abdunahman bin Hathim
bertutur kepadaku dari ayahnya, dari [Jmar."

Ia pun menetapkan khabarmasing-masing dari Umar.

Kami rnendapati Qasim bin Muhammad berkata, "Ais5rah

bertutur kepadaku dari Nabi S."
Ia (Qasim bin Muhammad) juga meriwayatkan dari hnu
Umar, dari Nabi @.
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Ia (Qasim bin Muhammad) pun menetapkan khabar ahad

masing-masing sebagai Sunnah yang autentik.

Qasim juga berkata, "Abdurrahman dan Mujammi' bin

Yazid bin Jariyah berhrtur kepadaku dari Khansa' binti

Khidam, dari Nabi $."
Qasim menetapkan khabar dari Khantsa', padahal itu

adalah khabar satv orang perempuan.

Kami mendapati Ali bin Husain berkata, "Amr bin

Utsman mengabarkan kepada kami dari Usamah bin

Zaid, bahwa Nabi $ bersabda, 'Seorang muslim tidak

memperoleh warisan dari seorang 7ru6r'-'326

Ali bin Husain serta semua ulama menetapkan khabar

Amr bin Utsman sebagai Sunnah yang autentik.

Kami juga mendapati Muhammad bin Ali bin Husain

meriwayatkan dari Jabir, dari Nabi $, dan dari

Ubaidullah bin Abu Rafi, dari Abu Hurairah, dari Nabi d$,

serta menetapl<an khabar masing-masing sebagai Sunnah

yang autentik.

Karni mendapati Muhammad bin Jubair bin Muth'im,

Nafi' bin Jubair bin Muth'im, Yazid bin Thalhah bin

Rukanah, Muhammad bin Thalhah bin Rukanah, Nafi bin

Ujair bin AMul Yazid, Abu Salamah bin Abdurrahman,

Humaid bin Abdurrahman, Thalhah bin AMullah bin Auf,

3% HR. Al Bukhad (pernbahasan: Faraidh, bab: Omng Mtrslim Tidak

Mewarisi Orang Kafir, dan Orang Kalir tidak Mewarisi Orang Muslim, 12/50, no-

67641 darijalur Abu Ashim dari hnu Jumij dari hnu Syihab dari Ali bin Husain

dari Amr bin Utsman dari Usamah bin Zaid l.i$-
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Mush'ab bin Sa'd bin Abu Waqqash, hrahim bin

Abdurrahman bin Auf, Kharijah bin Zaid bin Tsabit,

AMurrahman bin Ka'b bin Malik, Abdullah bin Abu

Qatadah, Sulaiman bin Yasar, Atha bin Yasar, serta para

perawi Madinah selain mereka, seluruhnya meriwayatkan

dari seorang sahabat Nabi S, dari Nabi S, atau dari

seorang tabi'in, dari seorang sahabat Nabi, dari Nabi S,
dan mereka semua menetapkannya sebagai Sunnah yang

autentik.

Kami mendapati Atha, Thawus, Mujahid, Ibnu Abi
Mulaikah,327 lkrimah bin Khalid,328 g6ui6ullah bin Abu
Yazid,329 AMullah bin Babah,330 hnu Abi Ammar,331

para muhaddits Makkah, Wahb bin Munabbih di Yaman,

Makhul di Syam, Abdurrahman bin Ghanam,33z Hasar,,

hnu Sirin di Bashrah, Aswad, Asy-Sya'abi di Kufah, serta

para muhaddits dan ulama dari berbagai negeri, tercatat
mengakui berlakunya khabar ahad dan Rasulullah # dan

327 hnu Abi Mulaikah adalah AMullah bin Ubaidullah bin Abu Mulaikah.
328 1u adalah lkrimah bin Khalid bin Ash bin Hisyam bin Mughirah Al

Mal.rluumi AI Qurasyr. Dia meriwayatkan dari Abu Huraimh, hnu Abbas, hnu
Umar, dan lain{ain. Dia bukan Ikrimah Al Barbari, budak yang dimerdekakan hnu
Abbas. Namun, keduanya termasuk tabi'in.

329 p6 adalah perawi Makkah, budak png dimerdekakan oteh keluarga

Qarizh bin Syaibah, dan termasuk tabi'in.
330 Abdullal"r ini adalah salah seorang mantan sahagra, periwagrat Makkah, dan

seorang tabi'in.
331 p6 adalah Abdurrahman bin Abdullah bin Abu Ammar Al Makld Al

Qurasyr. Ia digelari Al Qass Pertapa) karena ibadahnya.
332 466*rulrran bin Ghanam ini bermarga fuy-Asy'ari. Ia hidup semasa

dengan Nabi $ dalam keadaan sebagai muslim, namun belum pernah ber;umpa
dengan beliau- Dalam beberapa riwalnt disebutkan bahwa dia termasuk sahabat.
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memberi fatwa dengannya- Masing-masing menerima

khabar ahad dari perawi di atasnya, da. pam perawi di

bawah mereka menerimanya dari mereka.

Saya sependapat dengan orang yang mengatakan bahwa

umat Islam pada masa lalu dan masa sekarang

menyepakati berlakunya khabar ahad, dan Udak dijumpar

seorang ulama pun yang tidak memberlakukannya.

Namun saya katakan, saya tidak mencatat dari para

ulama bahwa mereka berbeda pendapat dalam

menetapkan khabar ahad, karena seperti yang saya telah

jelaskan bahwa hal ifu ditemukan pada mereka semua.

Apabila harus diandaikan bahwa seseorang mengatakan

telah meriwayatkan hadits ini dan ifu, kemudian orang

lain mengklaim telah meriwayatkan hadits yang

bertentangan, maka menumt hemat saya, fidak bisa

dibiarkan orang bebas menetapkan tentang halal dan

haram, sementara orang lain menetapkan sebaliknya,

masing-masing dengan dalil hadits ahad (dirir,rnlntkan

perorangan). Oleh karena itr, hanrs diteliti, mana --di
antara kedua hadits 1nng saling bertentangan- yang

paling kuat sanadn5n, baik dari sudut keterpercayaan

perawi-perawinya, kekuatan hapalannya, maupun

kesinambungan yang lebih unggul. Itulah yang harus

dipilih. Jika sarna-srna kuat, maka harus dital$,iI,

dicarikan jalan keluar untuk dikompromikan, atau

dibiarkan orang memilih mana yang mantap tanpa

mendeskriditkan yang lain.
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Seseorang tidak boleh menduga bahwa seorang ahli fikih

yang berakal sehat menetapkan safu hukum dengan

khabar ahad sekali dan bemlang kali, lalu ia
meninggalkannya karena ada khabar semisalnya atau

yang lebih tepercaya, tanpa alasan-alasan yang

mendorong kepada takwil sebagaimana alasan yang

mendorong para ulama menakwili Al Qur'an. Juga tanpa

adanya keraguan terhadap pembawa khabar, atau

diketahui ada khabaryang bertentangan dengannya.

Tanya: Sementara orang mengatakan bahwa jarang ditemukan

ahli fikih di sebuah negeri, kecuali mereka pasti

berpegang pada sebagian besar hadits yang

diriwayatkannya, dan meninggalkan sebagian kecil

haditsnya. Bagaimana pendapat Anda?

Jawab: Hal itu tidak boleh dilakukan kecuali dengan alasan yang

telah saya kemukakan. Atau ia meriwayatkan dari seorang

tabi'in atau perawi di bawah mereka sebuah pendapat

yang tidak wajib dipegangnya. Jadi, ia meriwa5ntkan

hanya unfuk mengetahui pendapat tabi'in tersebut, bukan

karena pendapat itu menjadi argumen baginya, baik ia

sefuju maupun ia menentangnya.

Apabila seseorang tidak menempuh salah safu cara ini,

maka ia telah melakukan kekeliruan yang tidak bisa

ditolerir.

Tanya: Apakah kata "argumen" yang Anda ucapkan itu berbeda-

beda maknanya?

Jawab: Benar, insyabllah.
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Tanya: Maukah Anda menjelaskannya?

Jawab:Jika ia berasal dari nash Al Qur'an yang jelas atau

Sunnah yang disepakati, maka toleransi di dalamnya tidak

ada sama sekali. Tidak ada tempat bagi keraguan

terhadap salah safunya. Barangsiapa tidak mau

menerimanya, maka ia diminta bertobat. Apabila berupa

Sunnah yang bersumber dat', khabar perorangan yang

terkadang berbeda dengan khabar lain, sehingga khabar
tersebut dimungkinkan unfuk ditakwili, maka menurut

saya argumennya wajib diterima oleh semua orang,

sehingga mereka tidak berhak menolak apa yang

diredaksikan olehnya, sebagaimana mereka wajib

menerima kesaksian orang-orang yang adil, bukan karena

khabar tersebut diterima dari semua seginya,

sebagaimana nash Al Qur'an dan khabar umum dari
Rasulullah @.

Seandainya seseorang meragukan khabar ini, maka kami

tidak memintanya bertobat. Kami katakan, "Anda -jika
Anda tahu- tidak berhak meragukan, sebagaimana Anda

tidak berhak apa pun selain memufuskan perkara

berdasarkan kesaksian para saksi yang adil, meskipun ada

kemungkinan mereka keliru. Tetapi, Anda memutuskan

perkara cukup dengan kejujuran yang tampak dari

mereka, sementara Allah juga yang mengetahui perkara-

perkara batin yang tersembunyi dari Anda."

Tanln: Kalau begitu, apakah argumen dengan hadits munqathi
(terputus sanadnya) wajib diterima oleh orang yang
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mengetahuinya? Apakah hadits munqathi itu berbeda-

beda?

Jawab: Hadits munqathi berbeda-beda menurut kondisinya.

Barangsiapa di antara tabi'in yang mengalami masa hidup

sahabat-sahabat Rasulullah S meriwayatkan hadits yang

terputus dari Nabi S, maka haditsnya itu diberlakukan

dengan beberapa syarat, diantaranya, hadits yang

diriwayatkannya (secara mursal itu) diteliti. Apabila ada

beberapa hafizh tepercaya yang furut meriwayatkannya

lalu mereka menyandarkannya kepada Rasulullah S
dengan makna yang sama dengan riwayatnya, maka hal

ihr menunjukkan kebenaran sahabat perawi yang menjadi

sumbemya serta hapalan tabi'in tersebut. Namun apabila

ia sendiri yang meriwayatkan hadits secara mursal tanpa

ada perawi lain yang menyandarkannya kepada

Rasulullah S, maka riwayakrya ini tetap diterima dengan

pertimbangan ada atau tidak ada perawi mursallainyang

sejalan dengannya dan yang informasinya bisa diterima?

Jika ada, maka riwayat lain yang juga mursal tersebut

dapat menguatkan riwayat mursaltya. narnun ia lebih

lemah daripada kategori pertama. Bila tidak ada, maka

perlu diteliti riwayat dari sebagian sahabat Rasulullah S
dalam bentuk pendapat.

Apabila ditemukan riwayat yang sejalan dengan riwayat

ini dari Rasulullah S, maka hal itu menunjukkan bahwa

perawi tidak mengambil hadits mursalrrya kecuali dari

sumber yang shahih, insyabllah. Demikian pula apabila
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ditemukan mayoritas ulama memberi fatwa yang semakna
dengan hadits yang diriwayatkan dari Nabi S.
Selanjutnya ada pertimbangan lain, yaitu bahwa ketika ia

menyebut nama perawi yang menjadi sumbemya, maka

perawi ini tidak disebut majhul (tidak dikenal) dan tidak
pula ditolak riwayakrya, sehingga bisa dijadikan bukti

tentang kebenaran riwayatnya.

Juga perlu dipertimbangkan ketika ia bersama-sama

dengan seorang hafizhdalam meriwayatkan sebuah hadits

yang tidak bertentangan dengan haditsnya, hal itu
menunjukkan kebenaran sumber haditsnya. Tetapi jika

bertentangan, maka hal itu menunjukkan bahwa haditsnya

kurang sempuma.

Ketika riwayatnya tidak seperti yang saya jelaskan, maka

ia telah meriwayatkan hadits yang tidak lepas kritikan,

sehingga tidak seorang ulama pun yang boleh menerima

hadits mursahya. Apabila ditemukan bukti-bukti tentang

kebenaran haditsnya -sesuai yang saya kemukakan-
maka kami condong unfuk menerima hadits mursalaya-

Kami fidak bisa mengklaim bahwa argumen yang

ditetapkan dengan hadits mursal sama kuafurya dengan

argumen yang ditetapkan dengan hadits muttashil
(bersambung sanadnya), karena hadits munqathi tdak
diketahui statusnya. Bisa jadi ia bersumber dari orang

yang bila namanya disebutkan maka riwayatnya tidak

disukai. Juga karena sebagian hadits munqathi

meskipun sejalan dengan hadits mursal sejenisnya-

terkadang berasal dari sahr sumber, yang bila disebutkan
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namanya maka hadits ini tidak diterima. Juga karena

perkataan sebagian sahabat Nabi $ -jika ia berkata

menumt pendapatnya namun sejalan dengan hadits-

menunjukkan kebenaran sumber hadits, dan pefunjuk ini

sangat kuat untuk dipertimbangkan. Ada kemungkinan ia

keliru ketika mendengar ucapan sebagian sahabat Nabi $
yang sejalan dengan riwayatorya. Hal seperti ini juga bisa

terjadi pada sebagian ahli fikih.

Adapun para perawi selain tokoh-tokoh tabi'in yang

banyak berinteraksi dengan sebagian sahabat

Rasulullah # it , saya tidak menemukan seorang pun

dari mereka yang bisa diterima hadits mursakrya, dengan

berdasarkan beberapa alasan'

Pertama, mereka terlalu permisif terhadap perawi yang

menjadi sumber riwayat mereka.

Kedua, ditemukan bukti-bukti yang menunjukkan

kelemahan sumber riwayat mursaltga.

Ketiga, mereka sering mengubah kalimat.

Ketiga kondisi tersebut sangat memungkinkan terjadinya

kekeliruan dan kelemahan pada perawi sumber.

Sejauh pengalaman saya dengan sebagian ulama, saya

melihat satu sifat, sekaligus kontradiksinya, pada diri

mereka. Saya pemah melihat seseorang yang puas

dengan pengetahuan yang sedikit, namun ia bersikeras

untuk mengambil hadits dari suafu sumber, padahal

terkadang ia meninggalkan hadits lain dari sumber yang
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setingkat atau yang lebih kuat. Jadi, dia termasuk orang
yang teledor dalam masalah ilmu-

Saya juga pemah melihat orang yang mengluitik
pandangan ini dan hendak memperluas ilmu. Sifat ini
mendorongnya unfuk menerima hadits dari sebuah

sumber, padahal seandainya ia tidak menerima darinya

maka ihr lebih baik. Saya juga melihat kebanyakan dari

mereka terjangkit penyakit lalai, sehingga mereka

menerima hadits dari satu sumber, padahal ia menolaknyn

dari sumber yang setingkat dan yang lebih baik darinya.

Ada sebagian orang yang rancu, ia menerima hadits dari
orang yang telah ia ketahui kelemahannya karena sejalan

dengan pendapatnya. Namun sisi lain, ia menolak hadits

perawi yang tsiqah karena bertentangan dengan
pendapatnya! Sebagian lainnya melakukan kerancuan dari

beberapa segi.

Barangsiapa meneliti ilmu dengan kesadaran, pasti

enggan menerima hadits mursal dari setiap perawi y"ang

bukan para tokoh tabi'in karena ada bukti-bukti yang jelas

di dalamnya.

TanSn: Mengapa Anda membedakan antara tabi'in senior lnng
pemah menyaksikan para sahabat Rasulullah $ dengan

para tabi'in yang hanln menpksikan sebagian sahabat?

Jawab: Lantaran jauhnya penrbahan kalimat oleh orang png
tidak pernah menyaksikan sebagian besar sahabat.

Tanya: Mengapa Anda tidak menerima hadits murcald:ri mereka

dan dari setiap ahli fikih selain mereka?
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Jawab: Alasan-alasannya telah saya kemukakan.

Tanya: Apakah Anda menemukan sebuah hadits mursal dai
perawi tsiqah yang bisa Anda sambungkan sanadnya

kepada Rasulullah #, yu.,g tidak seorang ahli fikih pun

yang berpegang pada hadits tersebut?

Jawab: Ya. Sufuan mengabarkan kepada kami dari Muhammad

bin Munkadir, ia berkata, "Seorang laki-laki datang

kepada Nabi $ dan bertanya, 'Ya Rasulullah, aku punya

harta dan keluarga, dan Ayahku juga punya harta dan

keluarga. Namun ia ingin mengambil hartaku untuk

memberi makan keluarganya'. Rasulullah S lalu

bersabda, 'Kamu dan hartamu milik ayahmLl."333

Tanya: Kami tidak berpegang pada hadits ini. Tetapi, mengapa

sebagian sahabatmu berpegang padanya?

Jawab: Tidak, karena barangsiapa berpegang pada hadits ini,

berarti telah memberi hak kepada ayah yang kaya untuk

mengambil harta anaknya, karena hadits ini tidak terbukti

benar dari Nabi $. Ketika Allah memberikan hak waris

kepada ayah dari anaknya, sama seperti ahli waris

lainnya, maka bisa jadi ia lebih kecil bagiannya dari ahli

waris lainnya, dengan demikian hal itu menunjukkan

333 FIR. Ibnu Majah (pembahasan: Niaga, bab: Hak Seseorang dari Flarta

Anaknya, 2/769, no. 2297) dari jalur Hisyam bin Ammar dari Isa bin Yunus dari

Yusuf bin Ishaq dari Muhammad bin Munkadir dari Jabir bin Abdullah dengan

redaksi lrang serupa. Al Bushiri dalam Mishbh Az-Zuij,ai 12/202) berkata, 'Sanad

hadits shahih, dan pam periwayatnya tsiqah s*rni dengan kriteria Al Bukhari. Ia

memiliki riwayat penguat dari Aisyah yang dilansir oleh empat penghimpun kitab

As-Sunan dan hnu Hibban dalam Shahih+rya." Hadits ini juga diriwayatkan oleh

Abu Daud dan Ibnu Majah dari Abdullah bin Amru.

534



Al llmm

bahwa anak memiliki hartanya sendiri, tanpa orang lain

tumt memilikinya.

Tanya: Apakah menurutmu Muhammad bin Munkadir orang

yang tepercaya?

Jawab: Benar, bahkan ia orang yang sangat agamis dan wara',

tetapi kami tidak tahu darimana ia menerima hadits ini.

Saya telah menjelaskan kepada Anda tentang dua orang

saksi adil yang memberi kesaksian yang memberatkan

seseorang, namun kesaksian keduanya tidak bisa diterima

sampai ada orang lain yang menilai keadilan kedua saksi

tersebut.

Tanya: Maukah Anda menyebutkan hadits semacam ini?

Jawab: Ya. Seorang perawi tepercaya mengabarkan kepada kami

dari hnu Abi Dzi'b, dari hnu Syihab, ia berkata,
"Sesungguhnya Rasulullah # memerintahkan orang ydng

tertawa dalam shalat unhrk mengulangi wudhu dan

shalahrya-"9

Kami tidak menerima hadits ini karena mumL

Selain ifu, seorang perawi tepercaya 3s mengabarkan

kepada kami dari Ma'mar, dari Ibnu Syihab, dari

334 HR. Ad-Daruquthni dallan As-Sumn Ad-Daruquthni (pernbahasan:

Bersrci, bab: Tertaun dalam Shalat, T/16l dari jalw Abu Azlrar dari Ya'qub dari
keponakan Ibnu Syihab dari pamannyra dari Sulairnan bin Arqam dari Hasan bin
Abu Hasan, bahwa Nabi $ mernerintahkan omng yang tertaura dalam shalat

untuk mengulangi wudhu dan shalatnyra.

Ada beberapa riwapt lain dalam As-Sutmn, tetapi dijelaskan kelernahan

hadits ini (7 /167-77 2).
335 4r-2u1u'i dalam Nashb Ar-Ra5ah (l/52) mengatakan bahun yang

dimaksud dengan periwayat tepercaya di sini adalah YahSa bin Hassan.
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Sulaiman bin Arqah, dari Hasan, dari Nabi S, hadits

yang serupa. 335

Ibnu Syihab bagi kami merupakan imam hadits, ahli

dalam memilih perawi tsiqah yang menjadi sumbemya,

serta perawi yang tsiqah. Namun, yang disebut namanya

hanyalah sebagian sahabat Nabi S dan para tabi'in

terbaik. Kami tidak menjumpai muhaddits yang disebut

namanya dan yang lebih utama serta lebih populer

dibanding muhaddits yang menjadi sumber riwayat hnu

Syihab.

Tanya: Dengan alasan apa Anda melihatnya keliru dalam hal ini

sehingga ia menerima riwayat dari Sulaiman bin Arqam?

Jawab: Ibnu Syihab melihatnya sebagai orang yang terhormat

dan cerdas, sehingga ia menerima riwayatnya, berbaik

sangka terhadapnya, dan tidak menyebut namanya. Bisa

jadi karena Sulaiman bin Arqam lebih muda darinya.

Ma'mar bertanya kepada Ibnu Syihab tentang haditsnya

ini, lalu ia menyandarkannya kepada Sulaiman bin

Arqam.

Dikarenakan mungkin Ibnu Syihab meriwayatkan dari

Sulaiman, padahal demikian kondisi hnu Syihab. Hal

semacarn ini bisa saja terjadi pada orang lain.

Tanya: Apakah Anda menemukan sebuah Sunnah dari Nabi db

yang valid dari segi mata rantai sanad, namun semua

ulama bertentangan dengannyra?

s36
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Jawab: Tidak. Tetapi, terkadang saya menemukan para ulama
berbeda pendapat di dalamnya. Di antara mereka ada
yang berpegang pada Sunnah tersebut, sedangkan

sebagian lain berpegang pada Sunnah Srang bertentangan

dengannya. Mengenai adanya safu Sunnah png telah
disepakati oleh para ulama sepakat unfuk berpegang
pada kebalikannya, saya tdak menemukanngra sarna

sekali, sebagaimana saya mendapati hadits murcat dari
Rasulullah $.
Anda bertanya tentang argumen untuk menolak hadits

mursal, dan Anda pun menolaknya, namun Anda
meler.r.rati batas dengan menolak hadits musnad
(bersambung sanadnya) yang -menunrt kami- harus

Anda terima!
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Tanya:

Jawab:

AlUmm

IJMA

Saya telah memahami pandangan Anda tentang hukum-
hukum Allah serta Rasul-Nya, dan orang yang menerima
pehrnjuk dari Rasulullah S, pada hakikatnya menerima

petunjuk itu dari Allah, karena Allah mewajibkan kita
unfuk menaati Rasul-Nya.

Anda telah menegakkan argumen bahwa seorang muslim
yang mengetahui Al Qur'an dan Sunnah tidak boleh
berpendapat secara bertentangan dengan keduanya, dan

saya tahu ini adalah ketetapan Allah. Lalu, apa argumen
Anda dalam mengikuti ijma ulama yang hukumnya tidak
dinashkan Allah dan tidak diriwayatkan dari Nabi S?
Apakah Anda menganggap benar perkataan orang lain,

bahwa ijma ulama tidak terjadi kecuali berdasarkan

Sunnah yang valid, meskipun mereka tidak
meriwayatkannya?

Mengenai ijma yang mereka sebutkan sebagai riwayat dari
Rasulullah $, ifu memang benar, insya'allah. Namun,

apabila mereka tidak meriwayatkannya, maka
mengandung kemungkinan bahwa mereka
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mengatakannya berdasarkan riwayat dari Rasulullah S.
Tetapi juga mengandung kemungkinan lain yang tidak

boleh kita anggap sebagai riwayat, karena seseorang

hanya boleh menuturkan hal-hal yang didengamya, serta

tidak boleh menufurkan sesuahr yang masih sebatas

prasangka, yang bisa jadi tidak sesuai dengan yang

dikatakan.

Jadi, kami berpendapat seperti mereka atas dasar ittiba'

(mengikuti) mereka. Kami tahu Sunnah-Sunnah

Rasulullah $$ tidak mungkin luput dari mereka semua,

namun ia bisa saja luput dari sebagian mereka. Kita iuga

tahu bahwa mereka tidak akan menyepakati sesuatu yang

bertentangan dengan Sunnah Rasulullah S, dan tidak

pula menyepakati sebuah kesalahan, insya'allah.

Tanya: Apakah ada dalil yang menunjukkan dan meneguhkan

pendapat tersebut?

Jawab: Sufuan mengabarkan kepada kami dari Abdul Malik bin

Umair, dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari

ayahnya, bahwa Rasulullah @ bersabda, "semoga Allah

mencerahkan walah seorang hanba yang mendengar

ucapanku lalu ia menghapalnya, mencernanya, dan

menyampaikannya, karena banyak orang yang membawa

ilmu tetapi bukan seorang alim, dan barynk orang yang

membawa ilmu kepada orang yang lebih berilnu darinya.

Ada tiga hal yang tidak dikhianati oleh hati seorang

muslim, yaitu mengikhlaskan amal untuk Allah,

menasihati para pemimpin muslim, dan komihnen

540



AlUmm

terhadap jamaah mereka, karena doa mereka meliputi

dari belakang -rr"ku.' 337

S,rfua.r mengabarkan kepada kami dari Abu Bakar bin

Abu labid, dari hnu Sulaiman bin Yasar,338 dari

ayahnya, bahwa Umar bin Khaththab berkhutbah (di

depan orang-orang di Jabiyah)339, "sesungguhnya

Rasulullah S berdiri di tengah kami seperti aku berdiri di

tengah kalian, lalu beliau bersaMa, 'Muliakanlah sahabat-

sahabatku, kemudian onng-orang yang datang sesudah

mereka, kemudian omng-orang yang datang sesudah

mereka- Kemudian muncullah kebohongan hingga

seseorang bercumpah padahal ia tidak diminta unfuk

betsumpah, serh bersaksi padahal ia tidak diminta unfuk

bersaksl Barangsiapa suka bertempat di tengah surga,

hendaknya tebp komihnen terhadap janaah, karena

syetan bercama oftrng yang sendiri, dan ia lebih jauh dari

xz fa*nijnaAts telah disebutkan sebelumnlra.
338 Dia adalah AMullah bin Sulaiman bin Yasar sebagairnana dijelaskan Al

Halizh dalam Tajil Al Manfa'ah dan dalam biografi Abdullah bin Abu l--abid dalam

A|Tahdzib. Dalam semua naskah disebutkan dari Sulaiman bn Yasar dengan

menghilangkan kata 6tn, padahal ia ada pada naskah asli- Penghilangan kata bin di

sini adalah keliru karena Yasar merupakan orang tua S:laiman, tidak diketahui

memiliki riwayat sama sekali. Yang menjadi periwayat hadits adalah keempat

anaknla, !,aitu Atha, Sulaiman, Abdullah dan Abdul Malik- Jadi, Abu I-abid di sini

meriwayatkan dari Abdullah bin Sulaiman dari S.rlairnan. Sulairnan bin Yasar

adalah seorang imam tabi'in 1nng rnaq,'hur dan digelari Abu Turab. Ia uafat pada

tahun 107 H. pada usia 73 tahun. Ia dan saudara-sar-ldara yang hin mempakan

mantan sahaya Maimunah bint Harits Ummul Mu'minin.
s39 .Iabiyah adalah sebuah desa di Darnaskus. Di tempat itu Umar

menyampaikan khutbahnya yang masgfrur seperti yang diceriUkan Yaqut. Umar

pergi ke tempat tersebut pada bulan Shafar tahun 16 H. dan tinggal di sana

selama dua puluh hari sebagaimana dijelaskan dalam Thabaqat lbni Sa d(3/203)-
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dua omng. Janganlah sekali-kali seorang lakilaki
berduaan dengan seorang wanita, karena syetan menjadi
gng ketiga di antara mereka. Barangsiapa senang

dengan kebaikannya dan sedih dengan keburukann5n,

maka dialah mukmin sejati."%o

Tanya: Apa makna perintah Nabi $ agar komitmen terhadap
jamaah?

Jawab: Ia tidak memiliki makna selain satu.

Tangla: Bagaimana mungkin hanya satu?

Jawab: Apabila kesafuan mereka terpecah-pecah di berbagai

negeri, maka tidak seorang pun yang bisa tetap komit
terhadap kesafuan umat yang terpecah-pecah. lagipula,
elemen mereka terdiri dari orang-orang Islam dan kafir,
orang-orang yang bertakwa dan yang suka berbuat dosa.

Jadi, komitmen terhadap elewpn-elemen tersebut tidak
memiliki arti, karena tidak mungkin terjadi. Juga karena

bersafunya elemqrelemen ihr tidak menghasilkan apa
pun, selain dalam hal yang sotrrd-S?rrra mereka tetapkan
sebagai halal dan haram, serta kepafuhan dalam kedua
perkara tersebut.

Barangsiapa berpegang pada pendapat jamaah umat
Islam, maka telah komifunen terhadap jamaah.

Barangsiapa bertentangan dengan pendapat jamaah umat
Islam, berarti telah berseberangan dengan jamaah Snng

340 Hadits dengan sanad ini stafusnln mwsal karena Sulairnan bin yasar
tidak pemah bertemu Umar. Lih. Musnad Al Humaidi (l/19,20) dari Sut/an bin
Lbainah. Sedangkan bagian$agian dari hadits ini diriwayatkan dalam hadits-hadits
yang shahih.
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sehamsnya ia pegang. Kelalaian itu hanya terjadi pada

kondisi perpecahan, sedangkan dalam kondisi bersafu,

umat Islam tidak mungkin lalai terhadap makna Al

Qur'an, Sunnah, dan qiyas, inryn'allah.
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QIYAS

Tanya: Dari mana Anda mengatakan bahwa qiyas (analogi)

digunakan untuk masalah yang tidak dijelaskan oleh Al

Qur'an, Sunnah, dan ijma7Apakah qiyas ih: merupakan

nash khabaryang mengikat?

Jawab: Apabila qiyas merupakan nash Al Qur'an atau Sunnah,

maka setiap sesuafu yang merupakan nash Al Qur'an

kita sebut sebagai hukum Allah, dan setiap sesuafu yang

menrpakan nash Sunnah kita sebut sebagai hukum

Rasulullah. Kita tidak menyebutnya qiyas7

Tanya: Jadi, apa ihr qiyas7Apakah ijtihad? Atau ada bedanya?

Jawab: Qiyas dan ijtihad adalah dua kata yang bermakna satu.

Tanya: Di mana persalnaan keduanYa?

Jawab: Setiap persoalan yang dihadapi seorang muslim pasti ada

hukumnln, atau pefunjuk mengenai penyelesaian yang

benar. Jika ada hukum definitif di dalamnya, maka ia

wajib mengikutinya. Apabila tidak ada, maka dicarilah

dalil yang menunjukkan kebenamn di dalamnya dengan

cara ijtihad. Ijtihad itulah yang disebut qryas.
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Tanya: Saat melakukan qiyas, apakah mereka yakin bahwa

mereka telah menemukan kebenamn di sisi Allah?

Apakah mereka mempunyai kelonggaran unfuk berbeda

pendapat dalam qryas? Apakah pada setiap perkara

mereka dibebani dengan safu jalan? Atau dengan jalan

yang berbeda-beda? Apa argumen bahwa mereka hanya

boleh melakukan qiyas terhadap perkara lahir, bukan
perkara batin? Bukankah mereka bisa berbeda pendapat?

Apakah setiap taklif berkaitan dengan diri mereka dan
yang berkaitan dengan selain mereka itu berbeda-beda?

Siapa yang boleh berijtihad dan rnenggunakan qryas

dalam perkara dirinya saja, bukan perkara orang lain?

Siapa yang boleh melakukan qiyas dalam perkara dirinya
dan orang lain?

Jawabr Ada banyak macarn ilmu. Diantaranya ada yang diyakini
secara lahir dan batin, dan ada pula yang di!/akini secarEr

lahir saja. Ilmu yang diyakini secara lahir dan batin adalah
nash hukum Allah atau Sunnah Rasulullah $ lrang
diriunyatkan oleh khalayak kepada khalalnk. Dengan

kedua cara inilah sesuatu yang halal dinyatakan halal, dan
yang haram dinyatakan haram. Menun-rt kami, setiap

or.mg tidak harus mengetahuinp.

Sedangkan ilmu khusus adalah Sunnah dalam benhrk
khabar dari kalangan tertentu yang hanya diketahui oleh
para ulama, serta tidak dibebankan kepada selain mereka,
Ilmu semacam ini ada pada para ulama, atau pada
sebagian mereka, berdasarkan kejujuran orang tertenfu
yang menyampaikan khabar dari Rasul"lluh #. Inilah
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yang wajib dipegang oleh ulama, dan inilah kebenaran

secara lahir. Seperti hukuman mati yang dijafuhkan

berdasarkan dua orang saksi. Dijafuhkannya hukuman

mati ini memang benar secara lahir, tetapi bisa jadi kedua

saksi itu melakukan kekeliruan.

Ada pula yang disebut ilmu ijma. Ada pula yang disebut

ilmu ijtihad dengan qiyas sebagai usaha untuk menepati

kebenaran. Jadi, ilmu tersebut benar secara lahir bagi

orang yang melakukan qiyasnya, bukan bagi ulama pada

umumnya. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib di

dalamnya selain Allah.

Apabila pengetahuan dicari dengan qiyas secara benar,

maka kebanyakan orang-orang yang melakukan qlyas ifu

menyepakati safu pendapat, walaupun terkadang mereka

berbeda pendapat.

Qryas ada dua macam:

Pertama, mengqiyaskan sesuafu dengan perkara pokok

karena keduanya memiliki alasan yang sama, sehingga

qiyas di dalamnya tidak berbeda.

Kedua, mengqiyaskan sesuafu dengan beberapa perkara

pokok karena keduanya memiliki keserupaan, sehingga ia

dilekatkan pada yang paling tepat atau yang paling

banyak kesempaannya. Terkadang para pelaku qiyas

berteda pendapat dalam kasus ini.

Tanya: Berikan kepadaku safu penjelasan agar saya tahu bahwa

pengetahuan ifu ada dua macam. Yang pertama adalah

yang diyakini secara lahir dan batin, dan yang kedua
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adalah yang diyakini secara lahir, bukan secara batin!

Usahakan agar penjelasan ini bisa saya mengerti dengan

mudah!

Jawab: Menurut Anda, jika kita berada di Masjidil Haram dan

melihat Ka'bah, apakah kita dibebani trrtuk menghadap

Ka'bah secara yakin?

Tanya: Ya.

Jawab: Kita juga diwajibkan shalat, zakat, haji, dan lainlain.
Menurut Anda, apakah kita dibebani untuk menjalankan

kewajiban kita secara yakin?

Tanya: Ya-

Jawab: Ketika kita diwajibkan mendera pelaku zina sebanyak

serah-rc kali, mendera orang yang menuduh zina tanpa
saksi sebanyak delapan puluh kali, menghukum mati
orang yang menjadi kafir (murtad) sesudah masuk Islam,

serta memotong tangan orang yang mencuri, apakah kita
dibebani untuk melakukan sernua ini berdasarkan

kesaksian orang yang kita lrakini secara pasti bahwa

kesaksiannya dapat kita terima?

Tanya: Ya.

Jawab: Apakah sarna antara kewajiban yang dibebankan kepada

diri kita dengan orang lain, jika pada kenptaannya kita
mengetahui sesuafu tentang diri kita, 5nng tidak diketahui
oleh orang lain, sementara kita tdak mengetahui hal-hal
yang berkaitan dengan orang lain sebagaimana

pengetahuan kita tentang diri kita sendiri?

Tanya: Ya.
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Jawab: Apakah kita dibebani untuk menghadap Kiblat ke

Baihrllah dimanapun kita berada?

Tanya: Ya.

Jawab: Menumt Anda, apakah kita meyakini bahwa kita telah

tepat dalam menghadap Baitullah?

Tanya: Bila kondisinya seperti yang saya lihat saat Anda
menghadap Kiblat, maka itu tidak tepat. Tetapi, Anda
telah melaksanakan apa yang telah dibebankan atau

diperintahkan kepada kalian.

Jawab: Bukankah taklif (beban kewajiban) dalam menemukan

sesuatu yang tidak terlihat, berbeda dengan AHif dalam

menemukan sesuafu yang terlihat?

Tanya: Benar.

Jawab: Bukankah kita juga dibebani untuk menerima keadilan

seseorang melalui sifatngra yang tampak oleh kita?

Bukankah kita melaksanakan akad nikah dan petmrisan

sesuai keislamannya yang tampak oleh kita?

Tanyn: Benar.

Jawab: Tetapi, bukankah dimungkinkan secara batin ia tidak adil?

Tanya: Mungkin saja, tetapi kalian tidak dibebani urusannla
selain 5rang bersifat lahir.

Jawab: Bukankah halal bagi kita untuk menikahkannya dengan

wanita muslimah, memberinya warisan dari mayit yang

muslim, memperkenankan kesaksiann5ra, setrta

diharamkan darahnya bagi kita menumt sifat-sifat lahimya
(tindak-tanduknya)? Bagi orang lain yang mengetahui
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bahwa dia orang kafir, bukankah ia wajib membunuhnya,

melarangnya menikah dengan wanita muslimah, tidak

mendapat warisan, serta tidak mendapatkan hak-hak

lainnya?

Tanya: Benar.

Jawab: Berkaitan dengan satu orang, ada satu kewajiban yang

berbeda menurut batas pengetahuan kita dan

pengetahuan orang lain.

Tanya: Benar. Kalian pun telah menjalankan kewajiban sesuai

batas pengetahuannya.

Jawab: Demikianlah, saya telah menjelaskan kepada Anda

tentang sesuatu yang tidak ada nash hukum yang

mengikat, melainkan kita diminta unhrk melakukan ijtihad

qiyas. Kita hanya dibebani unfuk menemukan apa yang

benar menurut kita.

Tanya: Apakah Anda pemah menetapkan safu perkara dengan

cara yang berbeda-beda?

Jawab: Pemah, yaitu jika sebabnya berteda-beda.

Tanya: Sebutkan diantaranya!

Jawab: Jika seseorang mengaku di hadapanku bahwa ia punya

ka,vajiban kepada Allah atau orang lain, maka aku akan

menetapkan hukum berdasarkan pengakuannya. Namun

jika ia tidak mengaku, maka aku akan menetapkan

menurut bukti yang ada. Bila tidak ada bukti maka ia
hanrs bersumpah dan membuktikan sumpahnya, dan bila

ia menolak, maka saya akan menyuruh lawannya unfuk

bersumpah, dan saya akan menetapkan hukum sesuai
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sumpah lawannya. Hal ini dimaklumi karena pengakuan

seseorang terhadap dirinya sendiri -yang
memperlihatkan sifat iri hati dan tamak- lebih kuat

daripada kesaksian orang lain, karena ia bisa membuat

kesalahan atau kebohongan. Kesaksian orang adil lebih

mendekati kebenaran daripada penolakannya unfuk

bersumpah dan sumpah lawannya yang tidak adil. Jadi,

orang tersebut ditetapkan hukumnya sesuai sebab-sebab

yang sebagiannya lebih kuat daripada sebagian yang lain.

Tanya: Memang demikian semua perkara ini. Hanya saja, apabila

seseorang menolak bersumpah, maka kita memberikan

hak kepada lawannya berdasarkan penolakannya ifu. g1

Jawab: Anda telah memberikan hak secara lebih besar daripada

yang kami berikan?

Tanya: Benar. Tetapi saya berbeda dengan Anda dalam perkara

dasamya (bukt-bukti) yang Anda ambil.

Jawab: Bukankah faktor terkuat untuk memberikan hak kepada

pendalcun adalah pengakuan terdakwa? Barangkali ia
mengakui pemah mengambil hak seorang muslim karena

lupa atau keliru, sehingga dengan pengakuan itu saya

menetapkan hukum.

Tanya: Benar. Tetapi, Anda tidak dibebani apa pun selain hal

tersebut.

ur Maksudnya adalah pendapat para ulama madzhab Hanafi !,ang
memberikan hak kepada pendakrua lantamn terdakwa enggan bersumpah, dan

mereka tidak berpendapat untuk mengembalikan sumpah kepada pendakwa.
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Jawab: Tidakkah Anda lihat bahwa saya dibebani untuk mencari

kebenaran dengan dua cara?

Pertama, dengan mengetahui secara lahir dan batin.

Kdua, dengan mengetahui secara lahimya saja.

Tanya: Benar. Tetapi, apakah Anda menemukan argumen dalam

Al Qur'an atau Sunnah ya.rg dapat menguatkannya?

Jawab: Ya, yaifu taklit yang salra jelaskan kepada Anda tentang

Kiblat, serl.- bHif yang berkaitan dengan diri saya dan

orang lain-

Allah @ berfirman,

;\aQ{y4*A 2A3&;r{5
"Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah

melainkan apa tnng dikehendaki-Nya." (Qr. Al Baqarah

l2l:2551

Allah & berfirman kepada Nabi-Nya,

u.; e@ 6ii i$ -aai,i {i{i)

@w,.
lOnng-omng kafit berbnya kepadarnu Muhammad)
tenbng Hari Berbangkit, kapanl<ah terjadinya? Siapakah

kamu dapat menyebutkan (unktunya)? Kepada
Tuhanmulah dikembalikan (ketentuan

waktmya). " (Qs. An-Naazi'a at 17 9l: 4244)
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Sufyan meriwayatkan dari Az-Zuhn, dari Urwah, ia
berkata, "Rasulullah S senantiasa bertanya tentang Hari

Kiamat, sampai Allah menurunkan wahyr kepada beliau,

'siapakah kamu dapat menyebutkan

?'Beliau pun berhenti bertanya tentang Hari

Kiamat."&2

Allah {$ berfirman,

"fi'i Jyai 6.i\-, *fii a tl fi'S S
"Katakanlah, 'Tidak ada seorang pun di langit dan di
bumi yang mengetahui perkara yang gaib, kecuali Allali -"
(Qs. An-Namllz7l 65)

342 Statns hadts musal. Demikian pula, hadits ini diriwayatkan secam mu;l
oleh Said bin Manshur, hnu Mun&ir, hnu Abi Hatim dan Ibnu Mardaunih. Hadits

ini juga diriwayatkan oleh Al Bazzar, Ath-Thabari, hnu Mun&ir, Al Hakim dengan

menilainya shahih, hnu Mardawaih secara tersambung sanadryA dari Aistah

sebagaimana disebutkan dalam Ad-Dur N Mantsw (6/374\ -

HR. Al Hakim dalam Al Mustadmk (pembahasan: Tafsir, 2/513, 514) dari

jalur Bisyr bin Musa dari Al Humaidi dari Sufyan dari Az-Zuhri dari AB/ah 6. Al

Hakim berkata, "Sanad hadits shahih menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim

tetapi keduanya tidak melansimya karena lbnu Uyainah meriwa5ratkannln se@ra

mursaldengansanad yang lain." Penilaiannya ini disepakati oleh A&-Dzahabi.
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c6 'jI;-r c;fi, Sitj'{"6i&'ii+ i'j t'1,

gTKGJV;, Gi6v j.1 a;{(r',y;;*f
';iiL;L;'qS€UU

"Saungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya ajalah
pengetahuan tenbng Hari Kiamat; dan Dialah Yang

menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam

rahim- Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui

(dengan pasti) ap yang akan diusahakannya besok. Dan

tiada seonng pun yang dapat mengetahui di bumi mana

dia akan mafi. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagr

Maha Mengenal. "(Qs. Luqmaan [3U: 34)

Jadi, manusia diwajibkan mengemukakan pendapat dan

bertindak sesuai dengan yang diperintahkan tanpa

melampaui batas. Namun mereka tidak dapat

memberikan pahala sendiri, dan hanya Allah yang dapat

memberi pahala balasan. Kami memohon kepada Allah

semoga memberi kita balasan pahala yang banyak atas

kewajiban-kewajiban kita kepada-Nya.
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IJTIHAD

Tanya: Atas dasar apa Anda mengatakan bahwa ijtihad

dibolehkan, selain yang telah Anda jelaskan tadi?

Jawab: Dasamya adalah firman Allah,

'16i );'Ji F:. i)€r {;'9.; X; US

5k y+ ili ;Ltli'rI; g \i'6)
&-Gu4\A-

"Dan dari mana saja kamu (keluar), maka palingkanlah

wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu

(sekalian) berada, maka palingkanlah wajahmu ke

arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu."
(Qs. Al Baqarah [2]: 150)

Tanya: Apa arti kata sSmbalfl

Jawab: Artinya adalah arah- Mengenai orang yang mmahnya

jauh dari Masjidil Haram, kita semua tahu bahwa bila ia

telah menghadap ke arah Masjidil Haram, maka bisa
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dikatakan ia telah menjalankan taklif lantaran ia telah
berijtihad untuk menghadap ke Baitul Haram berdasarkan

bukti-bukti yang ada, karena yang dibebankan kepadanya

adalah menghadap ke Baitul Haram, sedangkan ia tidak

tahu apakah ia telah menghadap secara tepat atau salah.

Ia terkadang melihat bukfi-bukti yang diketahuinya,

sehingga ia menghadap ke arah Baitul Haram sebatas

pengetahuannya, sementara orang lain mengetahui bukti-
bukti yang lain sehingga ia menghadap ke arah Baihrl

Haram sebatas pengetahuannya pula, meskipun arah

keduanya berbeda.

Tanya: Bila saya menerima pendapat Anda, berarti saya

membolehkan perbedaan pendapat dalam beberapa

kasus lainnya.

Jawab: Katakan menumt kemauan Anda!

Tanya: Menurut saya, hal tersebut tidak boleh.

Jawab: Ifulah saya dan Anda- Kita berdua sama-sarna mengetahui
jalan. Inilah Kiblat yang benar menunrt saya, sementara

Anda mengklaim bertentangan dengan saya. Siapa di

antara kita yang harus mengikuti yang lain?

Tanya: Salah sahr dari kita harus mengikuti yang lain.

Jawab: Apa yang harus dilakukan keduanya?

Tanya: Jika kukatakan bahwa keduanya tidak wajib shalat sampai

keduanya mengetahui Kiblat secara yakin, maka selama-

lamanya keduanya tidak mengetahui perkara gaib dengan

yakin. Kalau begitu, keduanya meninggalkan shalat. Atau,

kewajiban menghadap Kiblat dihilangkan dari keduanya,

557



AlUmm

sehingga keduanya boleh shalat dengan menghadap ke

arah manapun. Saya tidak berpegang pada kedua

pendapat ini, dan saya tidak bisa mengelak untuk

mengatakan bahwa masing-masing shalat menunrt

ijtihadnya, dan keduanya tidak dibebani apa pun selain hal

ini. Atau, saya mengatakan bahwa masing-masing

dibebani unfuk mencari kebenaran secara lahir dan batin,

narnun kekeliruan dalam aspek batin dapat ditolerir,

sementara kekeliruan dalam aspek lahir Udak dapat

ditolerir.

Jawab: Pendapat manapun yang Anda pegang, akan menjadi

argumen yang mematahkan ucapan Anda, karena Anda

membedakan antara hukum lahir dengan batin. Ihnah

yang Anda katakan kepada kami saat Anda berkata,
"Apabila kalian berbeda pendapat, maka salah seorang

dari kalian pasti keliru!"

Tanya: Benar.

Jawab: Anda menilai shalat sah, sedangkan Anda tahu bahwa

salah satu dari keduanya pasti salah, dan bisa jadi

keduanya salah. Ketentuan ini mengikat Anda dalam

perkara kesaksian dan qiyas.

Tanya: Saya harus berkata demikian, tetapi itu merupakan

kekeliruan yang dapat dimaafkan.

Jawab: Allah @ berfirman,

fu '{fi 6rb& "Ft; 

".lit$r 
tfrri rii q6-

"# J ;, ()i -r# 4t i'lu ('J4":63 (Gj
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J$ 3lii,fq,)t1lu,S{i }rJi *Vs
;G ui"&G;r,t e; lr; 3$, ar4|;Q

@rt+i i;ii'rtV+';i#
"Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu
membunuh binatang buntan, ketika kamu sdang ihmm.
Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan
sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan
binaAng fumak seimbang dengan buruan tnng
dibunuhnya, menurut pufusan dua orang tnng adil di
antara kamu, sebagai hadya yang dibawa sanpai ke
Ka'bah, atau (dendanSn) membayar kaffarat dengan
memberi makan orang-omng miskin), atau berpuasa

seimbang dengan makanan tnng dikeluarkan ifu, supaya

dia merasakan akibat yang buruk dari perbuatannya.

Allah telah memaalkan apa yang telah lalu. Dan
banngsiap yang kembali mengerjakanngn, nisaya Allah
akan menyiksanya- Allah Maha Kuasa lagi mempunyai
(kekuasaan untuk) menyiksa- "(Qs. Al Maa'idah [5]: 95)

Allah S memerintahkan mereka unfuk membayar denda

dengan binatang temak yang sepadan, dan menyerahkan

ketenfuan sepadan ifu pada dua orang yang adil.

Dikarenakan binatang buruan itu diharamkan secara

urnum, maka yang menjadi ukuran unfuk binatang buruan

adalah besar tubuhn5n. Jadi, di antara sahabat
Rasulullah $ ada yang memufuskan perkara berdasarkan

ketenfuan tersebut. Ia menetapkan biawak diganti biri-biri
jantan, rusa diganti kambing jantan, dan kelinci diganti
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kambing umur setahun, dan jerboa (binatang sejenis fupai)

diganti anak kambing umur empat bulan.

Kita tahu bahwa yang mereka maksud dengan padanan

ini adalah padanan besar hrbuh, bukan nilai. Seandainya

mereka memufuskan berdasarkan nilai, maka kepufursan

mereka pasti berteda-beda karena perbedaan harga pada

setiap wakhr dan tempat (negara). Padahal, keputusan

mereka mengenai perkara ini adalah sma.

Kita tahu bahwa ukuran tubuh prboa tidak sama besar

dengan anak kambing betina, tetapi ifulah yang paling

mendekati, sehingga dianggap sepadan. Hal ini termasuk

qiyas yang berdekatan, seperti dekahrya ukuran fubuh

kambing jantang dengan biawak, atau sedikit jauh

perbedaannya seperti perbedaan antara anak kambing

betina dengan jerboa.

Oleh karena binatang yang sepadan besar fubuhnya

dengan binatang buman ifu bukan burung, maka yang

berlaku di sini adalah pendapat Umar, bahua binatang

buman yang terbunuh dilihat lalu diganti dengan binatang

yang paling mendekati besar fubuh binatang buruan

tersebut. Apabila tidak ditemukan binatang yang sepadan,

maka dinaikkan kepada binatang yang paling mendekati,

seperti seandainya tidak ditemukan kambing jantan

sebagai ganti biawak, maka ia dinaikkan menjadi biri-biri
jantan. Sementara jerboa (binatang sejenis hrpai) lebih

kecil daripada kambing umur setahun, sehingga ia

diturunkan kepada anak kambing umur empat bulan.

Sedangkan burung tidak memiliki padanannya dalam

binatang ternak karena berbeda benfuk, maka ia harus
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diganti dengan yang lebih baik dan drqiyad<an kepada

binatang lrang manusia dilarang membunuhnya- Oleh

karena ifu, ia harus menggantinya sesuai nilainSn.

Jadi, kepuhrsan berdasarkan nilai ini disepakati menurut

nilai pada waktu dan tempatnya. Kalau tidak demikian,

maka nilai ifu berbeda-beda menurut tempat dan wakfu.

Burung di satu negeri dapat berharga sahr dirham, narnun

di negeri lain bisa saja hanya berharga setengah dirham.

Kita diperintahkan trntuk menerima kesaksian orang adil.

Apabila kita disyaratkan untuk menerima kesaksian dari

orang adil, maka itu menunjukkan bahwa kita menolak

kesaksian dari orang yang tidak adil. Namun, orang yang

adil tidak memiliki tanda pada fisik dan ucapannya untuk

membedakannya dari yang tidak adil. Tanda kejujurannya

hanya bisa dilihat dengan meneliti kondisi dirinya. Apabila

secara umun ia terlihat baik, maka kesaksiannya

diterima, meskipun ada kekurangan pada dirinln, karena

tidak seorang pun yang bersih dari dosa. Apabila dosa

dan amal shalihnya bercampur aduk, maka dilakukan

ijtihad unfuk menemukan kondisinya yang paling dominan

dengan memilah-milah antara kebaikan dan

keburukannya- Apabila demikian ketentuannya, maka

orang-orang yang berijtihad pasti berbeda pendapat.

Apabila kebaikannya lebih dominan, maka kami

menerima kesaksiannya. Namun, bisa jadi hakim melihat

kebumkann5n lebih dominan, sehingga ia harus menolak

kesaksiannya. Ada dua hakim memufuskan safu perkara,

yang safu menolak, dan yang safunya lagi menerima. Ini
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adalah perbedaan pendapat. Tetapi, masing-masing telah

melakukan ker,rnj ibannya.

Tanya: Bisakah Anda menyebutkan hadits tentang kebolehan

ijtihad!

Jawab: Ya. Abdul Azrz mengabarkan kepada kami dari Yazid bin

Abdullahe3 bin Had, dari Muhammad bin lbrallim, dari

Busr bin Sa'idM, dari Abu Qars (maulaArnr bin A.h),345

dari Amr bin Ash, bahwa ia mendengar Rasulullah #i
bersabda,

qt;i *;cG s {tAr 'rg

?i;i'"tbLi i -r"-s'6; syt

'Apabila seonng hakim memufuskan perlram dengan

berijtihad lalu benar, maka baginSn dua pahak. Apabila ia

'{#* l)l
I

343 Dia adalah Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Al Had Al-L-aitsi Al
Madinah, salah seorang gurunya Malik, periwayat png tsiqah, dan merniliki

banpk koleksi hadits. [a wafat di Madinah pada tahun 139 h.
w Nama Busr terbaca dhammah pada b' dart sukun pada sra. Dalam

naskah lain tertulis Bisyn, dan ihr salah hrlis. Br.rsr bin Said adalah ulann Madirnh,

ahli ibadah, generasi tabi'in, dan periwapt png tsiqah. Ia mendapat kesalsian

dari Umar bin Abdul Aziz sebagai ulama Madinah terbaik. Ia unfat di Madnah

pada tahun 100 H. pada trsia 78 tahun.
345 Dia seomng tabiin yang teperca5ra, dan salah seorang frrqat- d"ti

kalangan mantan sahaya. Menurut sebuah pendapat, ia sempat bertemu dmgan

Abu Bakar Ash-Shiddiq rg. Ia ikut serta dalam pembebasan Mesir lalu menetap

dan wafat di sana. Ia wafat pada tahun 54 H.
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memutuskan perkara dengan ijtihad lalu salah, maka

baginya safu pahala. " 346

Abdul Azu mengabarkan kepada kami dari hnu Had, ia

berkata, "Lalu aku menufurkan hadits ini kepada Abu

Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dan ia berkata,

'Demikianlah Abu Salamah bertutur kepadaku dari Abu

11uru1r'u1','.r 347

Tanya: Ini riwayat perorangan (khabar ahad, sehingga

memerlukan sesuatu yang dapat mendukung

keautentikannya.

Jawab: Apakah hadits ini shahih menurutnya dan menumt

Syafi'i? Apakah Anda termasuk orang yang menetapkan

keautentikannya?

Tanlra: Ya.

Jawab: Kalau begifu, orang-orang yang menolak riwayat tersebut

mengetahui penetapan keauntentikan riwayat yang saya

346 HR. Al Bukhari (pembahasan: Berpegang Tesuh pada Sunnah, bab:

Pahala Hakim ydns Benjuhad lalu Benar atau Keliru, 4/372, no.73521dari jalur

AMullah bin Yazid Al Muqri Al Makki dari Haiwah bin swraih dari Yazid bin

AHullah bin Al Had dari Muhammad bin Ibrahim bin Harits dari Busr bin Said dari

Abu Qais mantan sahaya Amr bin Ash dari Amr bin Ash. Yazid bin AMullah

berkata, "Aku menceritakan hadits iru kepada Abu Bakar bin Amr bin Hazm. la

berkata, "seperti iiiah Abu Salamah bin Auurrahman menceritakannSn.

kepadaku dari salamah dari Nabi $ dengan redaksi 5nng sama"; dan Mwlim

(pembahasan: Keputusan Hukum, bab: Pahala Hakim yang Beriitihad lalu Benar

atau Keliru, 3/1342, no. 75/1776) dari jalur Yahya bin Yahya At-Taimi dari

AMul Aziz bin Muhammad dari Yazid bin Abdullah bin usamah bin Al Had

dengan dua sanad.
Y7 Takhrtj hadits telah disebutkan sebelumnya.
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jelaskan, dan juga yang lain. Lalu, di mana letak

keraguannya?

Tanya: Di dalam hadits yang Anda riwayatkan, Rasulullah S
menyebutkan bahwa di antara ijtihad ada yang benar dan

ada yang salah?

Jawab: Justn: itu menjadi argumen yang mematahkan Anda.

Tanya: Bagaimana bisa?

Jawab: Karena yang disebutkan Nabi S adalah, hakim yang

benar ijtihadnya diberi pahala lebih besar daripada hakim

yang keliru ijtihadnya. Pahala tidak diberikan untuk

sesuatu yang dilarang, dan tidak ada pahala unfuk

kekeliruan yang disengaja, karena jika seseorang

diperintahkan unfuk berijtihad secara salah, lalu ia

berijtihad menumt aspek lahir sebagaimana yang

diperintahkan kepadanya, maka ia telah melakukan

kekeliruan yang dapat ditolerir. Seandainya demikian,

maka hukuman akibat kekeliruan itu -menurut kami-
lebih tepat. Paling unfung, ia mendapatkan ampunan.

Tidak logis jika ia mendapat pahala atas kesalahan yang

tidak dapat ditolerir baginya.

Hal tersebut mengandung pehrnjuk tentang penjelasan

kami, bahwa yang dibebankan dalam menetapkan hukum

adalah ijtihad menumt aspek lahir, bukan aspek batin.

Tanya: Bisa jadi ini yang benar. Tetapi, apa arti kata "benar" dan
"salah"?

Jawab: Sama seperti arti menghadap Ka'bah- Orang yang

melihatnya secara seksama bisa menghadapnya dengan
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tepat, sementara orang yang tidak melihahrya cukup

mengupayakannya dengan cermat, baik berada di tempat

yang dekat maupun jauh. Bisa jadi sebagian benar,

sementara sebagian lain keliru. Sikap menghadap ihl

sendiri bisa benar dan bisa salah, yaifu ketika Anda

memaksudkan pemyataan tentang salah dan benar itu

seperti maksud ucapan "fulan benar dalam menemukan

apa yang dicarinSra" dan "ftrlan keliru dalam menemukan

apa yang dicarinya, padahal ia telah sungguh-sungguh

mencarinya".

Tanya: Masalah tersebut memang seperti ifu. Menumt Anda,

apakah setutan 'benar" terhadap ijtihad mengandung arti

lain?

Jawab: Ya. Yang dibebankan kepada seseorang adalah Utihad

dalam perkara yang tidak dilihatnya- Apabila ia telah

melahrkannya, maka ia memang telah melakukan hrgas

yang dibebankan kepadanya. Ia benar menunrt aspek

lahir, karena tidak ada yang mengetahui aspek batin

selain Allah.

Kita tahu, meskipun dua orang yang berbeda pendapat

sama-salna benar karena telah berijtihad, narnun

keduan5ra tidak mungkin benar dalam menemukan

substansi. Demikian pula penjelasan kami tentang saksi-

saksi dan masalah lain.

Tangn: Apakah Anda berkenan menyebutkan perkara yang

serupa?

Jawab: Menurut sgd, fidak ada yang lebih menjelaskan

ketentuan ini daripada contoh tadi!
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Tanya: Sebutkan saja perkara yang lain!

Jawab: Allah menghalalkan kita untuk menikah dengan dua, tiga,
dan empat perempuan, serta hambasahaya yang kita
miliki. Allah mengharamkan ibu, anak perempuan, dan
saudara perempuan.

Tanya: Benar.

Jawab: Seandainya seorang laki-laki mernbeli budak perempuan

lalu membebaskannya, maka apakah laki-laki itu boleh
menggaulinya?

Tanya: Boleh.

Jawab: Seandainya lakilaki ifu menggaulinya dan perempuan

tersebut melahirkan seorang anak, lalu temyata
perempuan tersebut adalah saudari laki-laki tersebut,

maka apa pendapat Anda tentang masalah ini?

Tanya: Perempuan tersebut halal bagi laki-laki tersebut sampai ia
mengetahui jati dirinya. Bila sudah tahu, maka ia tidak
boleh lagi kembali (mengulangi persetubuhan) dengannya.

Jawab: Kalau begifu, akan dikatakan kepada Anda bahwa satu
orang perempuan halal sekaligus haram bagi seorang laki-
laki, padahal keduangn tidak melakukan sesuahr yang
baru! Bagaimana komentar Anda?

Tanlra: Dalam aspek batin, perempuan ifu tetap menjadi
saudarinya dari awal hingga akhir. Sedangkan dalam
aspek lahir, perempuan ifu halal baginya selama ia belum
tahu, dan hamm baginya apabila ia sudah tahu. Tetapi,
ulama lain mengatakan bahwa laki-laki tersebut tetap
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berdosa lantaran menyefubuhi perempuan tersebut,

narnun dosanya itu dapat ditolerir.

Jawab: Pendapat manapun yang benar, pada prinsipnSn tetap

mernbedakan antara hukum lahir dengan hukum batin-

Mereka juga meniadakan dosa dari orang yang beriitihad

menuntt aspek lahir, meskipun menurut mereka ia keliru-

Namun mereka tidak meniadakan dosa itu dari orang

yang sengaja bertuat keliru.

Tanya: Benar.

Jawab: Sama seperti seorang laki-laki yang menikahi perempuan

mahramnya tanpa ia ketahui, atau menikah dengan istri

kelima setelah mendengar kabar tentang kematian istrinln

yang keempat, atau hal-hal yang sempa.

Tanya: Benar. Ada banyak masalah yang serupa dengan masalah

ini.

Jawab: Bagi siapa saja di antara kalian yiang menilai shahih

riwayat tersebut, jelas bahwa selamanya tidak ada irfihd
kecuali unhrk menemukan substansi yang tidak tampak

dengan indikasi, dan terkadang orang yang berhak Uthad

memperoleh kelonggaran unfuk berteda pendapat-

Tanya: Bagaimana cam ijtihad?

Jawab: Allah menganugerahkan akal kepada hamba-hamba-I\p-

Dengan akal ifu Allah menunjukkan kepada mereka

pertedaan di antara orang yang berbeda pendapat, dan

membimbing jalan mereka menuju kebenaran dengan

nash ser[a tanda-tandanya.

Tanya: Berikanlah contohnya!
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Jawab: Allah mendirikan Baihrl Haram untuk mereka. Allah lalu

menyuruh mereka menghadapnya dalam shalat apabila
mereka melihatnya, atau mengupayakannya apabila
mereka tidak melihatnya. Allah juga menciptakan bagi
mereka langit, bumi, matahari, bulan, bintang, laut,
gunung, dan angin.

Allah S berfirman,

"A etJi ,iaiffi.i;\frtrJ g* oi'i fi
#5

'Dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu,

agar kamu menjadikannya pefunjuk dalam kegelapan di
darat dan di laut. " (Qs. Al An'aam 161: 97)

@6,i7p#6WJ
*Dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (penunjuk jalan). Dan
dengan bintang-bintang ifulah mereka mendapat
petunjuk. "(Qs.An-Nahl [16]: 16)

Allah & memberitahu bahwa manusia memperoleh
pehrnjuk dengan bintang-bintang dan tanda-tanda
penunjuk jalan. Jadi, mereka mengetahui arah Baiful
Haram dengan anugerah Allah, dengan pertolongan dan
taufik-Nya kepada mereka. Caranya, seseorang yang
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melihat Baihrl Haram memberitahukannya kepada orang

yang belum melihatnya- Mereka juga melihat apa yang

bisa dijadikan petunjuk arah, seperti gunung, abu
binatang yang bisa dijadikan kompas, arah Utara dan

Selatan, matahari yang diketahui tempat terbit dan

terbenamnya, serta laut.

Mereka wajib mengoptimalkan bertagai pefunjuk dengan

akal yang telah disematkan dalam diri mereka, agar

mereka bisa menghadap secara tepat ke arah lnng
diwajibkan menghadapnya.

Apabila mereka telah mencari arah tersebut secara

strngguh-sungguh dengan menggunakan akal dan

pefunjuk informasi, dan sudah tenfu dengan memohon

pertolongan kepada Allah dan mengharapkan taufik-Nyn,

maka mereka telah menjalankan kar'rajiban mereka.

Allah & menjelaskan kepada mereka bahwa yang

diwajibkan kepada mereka adalah menghadap ke arah

Masjidil Haram, dan itu tidak menunfut dalam

kondisi apa pun. Apabila mereka tidak bisa msrernukan

arah yang tepat sebagaimana orang yang dapat melihat

Baiful Haram, maka mereka tidak boleh mengatakan

bahwa kami menghadap sesuai nalar kami tanpa

menggunakan pehrnjuk.
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BAB XII
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ISTIHSAN

Tanya: Saya setuju dengan Anda, bahwa ijtihad tidak dilakukan

kecuali terhadap perkara yang dibufuhkan, dan perkara

yang dibufuhkan itu hams berupa substansi yang bisa

dicari dengan petunjuk yang diarahkan kepadanya, atau

menyempakan dengan substansi yang ada- Hal ini

menjelaskan bahwa seseorang tidak boleh berpendapat

berdasarkan ishtihsan apabila istihsan bertentangan

dengan khabar.

Seorang mujtahid hams berusaha keras menemukan

makna khabar -Kitab dan Sunnah- secara tepat,

sebagaimana orang yang tidak dapat melihat Baitul

Haram harus berupaSra keras agar bisa menghadapnya

dengan tepat, atau menemukan arahnya dengan qiyas-

Seseorang tidak boleh berpendapat apa pun kecuali

dengan ijtihad, dan iitihad berarti mencari kebenaran,

sebagaimana yang Anda jelaskan- Lalu, apakah Anda

membolehkan seseorang melakukan istihsan tanpa qiyas2

Jawab: Menunrt saya, tidak seorang pun boleh berkata demikian.

Yang boleh dikatakan oleh para ulama, berkaitan dengan
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khabar adalah kewajiban mengikutinya. Namun apabila

tidak ditemukan khabar, maka harus dengan qiyas

terhadap khabar.

Seandainya boleh mendisfungsikan qiyas, maka setiap

orang yang berakal dari luar kalangan ulama boleh

berpegang pada istihsan yang berkaitan dengan sesuafu

yang tidak dijelaskan oleh khabar. Sementara itu,

pendapat yang tidak didasari dengan khabar dan qiyas

tidak diperbolehkan, sesuai dalildalil dari Al Qur'an dan

Sunnah Rasul-Nya yang saya kemukakan. Termasuk

pendapat tentang qiyas.

Tanya: Al Qur'an dan Sunnah memang menunjukkan hal

tersebut, karena apabila Nabi S memerintahkan ijtihad,

maka ijtihad berarti menemukan sesuahl, dan

menemukan sesuafu hams dengan dalil-dalil, dan dalil-dalil

ifu adalah qiyas. [-alu, dimana posisi qiyas di hadapan

dalil-dalil, sesuai yang Anda gambarkan?

Jawab: Berarti menumt Anda, apabila seseorang hendak

membeli budak orang lain, maka mereka tidak berkata

kepada orang ketiga, "Taksirlah harga budak laki{aki atau

budak perempuan ini," kecuali dia orang yang

mengetahui seluk-beluk pasar. Hal itu agar pembeli

menenfukan harga -sesuai yang diberitahukan

kepadanya- tentang harga budak sejenis pada hari itu.

Taksiran harga tersebut dengan mempertimbangkan

harga yang lain dan dengan perbandingan (qiyas). Pemilik

bamng tidak menaksir (estimasll harga, kecrrali ia

mengetahui seluk-beluknya.
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Seorang ahli fikh yang adil namun tidak mengetahui

harga budak, tidak boleh disuruh menaksir harga budak,

dan tidak pula menaksir harga sewa pekerja, karena

dikhawatirkan ia akan menetapkan sesuafu tanpa afuran-

Apabila dalam perkara harta yang kecil nilainya dan

ringan kesalahannya, berlaku ketenfuan demikian, maka

apalaE dalam perkara halal dan haram? Pasti tidak boleh

diputuskan tanpa ahrran dan istihsan. Jadi, istihsan

hanyalah masalah selera.

Tidak ada yang boleh memutuskan perkara halal dan

haram selain orang yang mengetahui khabar dan

memahami hal-hal yang samar di dalamnya. Apabila

demikian ketenhrannya, maka seorang ulama tidak boleh

berpendapat kecuali dengan didasari pengetahuan, dan

dasar pengetahuan adalah khabar yang mengikat. Atau

dengan qiyas terhadap dalil-dalil secara benar, agar ulama

tetap mengikuti khabardan meneliti khabardengan qiym-

Sebagaimana seseorang menghadap ke Baihrl Haram

dengan cara melihat dan berupaya menemukan arahnya

dengan berpatokan pada tanda-tanda.

Seandainp seorang ulama menyatakan pendapat tanpa

b.rpegattg rrrda khabar lnng mengikat dan qiyas, maka

ia lebih dekat kepada dosa daripada orang yang bukan

ulama, karena perkataan seseoremg Srang bukan ulama

tidak mengikat.

Allah tdak memberi kanrenangan kepada seseorang

sesudah Rasulullah S unfuk berkata sesuahr kecuali

dengan didasari pengetahuan yang telah ada sebelumnya,

3tJ



Al llmm

dan sumber pengetahuan adalah Al Qur'an, Sunnah,

ijma, atsar, serta qiyas, dan qiyas hanya boleh dilakukan
oleh orang yang memiliki pirantinya, yaifu pengetahuan
tentang hulmm-hukum di dalam Al eur'an,
ka,,r,ajibannya, sastranya, nasikh dan mansukh, makna
umum dan khususnya, serta petunjuk-pefunjuknya. Selain
ifu, ia hams bisa membuktikan tal$,/il yang terkandung di
dalamnya dengan Sunnah Rasulullah. Apabila ia tidak
menemukan Sunnah, maka dengan ijma umat Islam, dan
apabila tidak ada ijma, maka dengan qiyas.

Seseorang tidak boleh melakukan qiyas sebelum
mengetahui Sunnah-Sunnah sebelumnya, pendapat ulama
pendahulu, rjma umat, perbedaan pendapat mereka, dan
bahasa Arab. Ia juga tidak boleh melakukan qiyas kecuali
ia sehat akalnya, bisa membedakan hal-hal yang samar,
dan tidak buru-buru melansir pendapahrya sebelum
memastikan.

Ia tidak boleh menolak mendengar dari orang yang
berbeda pendapat denganngra, karena terkadang ia
menyadari kekeliruannya setelah mendengar pendapat
orang lain, serta semakin memastikan apa yang
diyakininya benar.

Dalam hal ini, ia harus mengerahkan puncak tenaga dan
bersikap objektif, agar ia tahu dasar dari pendapatrya
atau dasar dari tindakannya meninggalkan suafu
pendapat. Ia Udak boleh hanya memperhatikan
pendapakr5ra, agar dapat mengetahui kelebihan pendapat
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yang dipegangnya daripada pendapat yang

ditinggalkannya.

Adapun orang yang sempuma akalnya (sangat cerdas)

tetapi tidak mengetahui apa yang saya jelaskan, tidak

boleh melakukan qiyas, karena ia tidak mengetahui dasar

qiyas*rya. Sebagaimana seorang ulama fikih tidak boleh

berbicara tentang harga dirham jika tidak punya

pengalaman tentang pasar dirham.

Barangsiapa mengetahui apa yang saya jelaskan dengan

hapalan, bukan dengan pemahaman yang sebenamya,

maka ia juga tidak boleh melakukan qiyas, karena bisa

jadi ia tidak memahami makna dan alasan. Seandainya ia

seorang penghapal namun tidak cerdas, atau kurang

menguasai bahasa Arab, maka ia tidak boleh melakukan

qiyas, karena ia tidak memiliki piranti intelektual yang

membolehkannya melakukan qiyas. Kami katakan, orang

seperti itu tidak mempunyai kewenangan trnfuk melansir

pendapat kecuali secara ittiba' (mengikuti), bukan secara

qiyas.

Tanln: Sebutkan sebagian l<habar (hadits) yang Anda jadikan

acuarn qiyas, dan bagaimana Anda melakukan qiyas7

Jawab: Di dalam setiap hukum Allah atau hukum Rasul-Nya,

pasti ditemukan suatu petunjuk. Begitu juga di dalam

hukum yang lain, yang dibuat karena suahr alasan. [alu,

terjadilah satu kasus baru yang tidak ada nash (ketetapan)

hukumnya, sehingga hukum kasus baru tersebut

disamakan dengan hukum kasus yang telah ditetapkan
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Tanya:

Jawab:

hukumnya, apabila kasus baru tersebut semakna dengan
kasus 5rang lama-

Qiyas ada bermacarrFmacarn, namun intinya sarna. Ia
berbeda dari segi pangkalnya, atau sumbemya, atau

keduanya, atau sebagiannya lebih jelas daripada sebagian
yang lain.

Qiyas yang paling kuat adalah: Allah di dalam Kitab-Nya
atau Rasulullah #i di dalam Sunnahnya mengharamkan

sesuatu dalam jumlah yang sedikit. Dari sini diketahui
bahwa apabila sesuatu dalam jumlah yang sedikit
diharamkan, maka sesuafu tersebut dalam jumlah yang

banyak juga diharamkan, atau lebih diharamkan. Begifu
juga apabila perbuatan taat yang ringan dipuji, maka
terlebih lagi perbuatan taat yang lebih besar, pasti lebih
pahrt dipuji. Begitu juga apabila Allah membolehkan
sesuafu dalam jumlah banyak, maka sesuafu dalam jurnlah

lebih sedikit pasti lebih pantas untuk dibolehkan.

Maukah Anda menjelaskan sedikit tentang setiap hal tadi,
agar semakin jelas maknanya?

Rasulullah $ bersabda, "sesungguhn5n Altah
menghanmkan danh dan hara orang muhnin, serb

kecuali percangkaan yang
baik-"34a

ffi Hadis ini disebutkan hnu Abdil Barr tanpa sanad juga dalam At-Tiamhkl
(70/2371, sebagaimana disebutkan Al Ghazali dalam .4./ Ihjn' dengan redaksi,
"Sesungguhnya Allah mengharamkan dari seorang muslim darah dan harh
bendanya, serta persangkaan yang buruk terhadapnlra."
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Apabila Allah mengharamkan persangkaan yang tidak

baik terhadap seorang mukmin, maka perbuatan yang

lebih besar daripada persangkaan (yaihr terang-terangan

mengatakan sesuatu yang tdak benar) lebih pafut

diharamkan. Bila lebih dari itu maka ia lebih diharamkan-

Allah S berfirman,

/"(l.->ro r-, o)) r./- i J^i-
i<

J
,//.

,Y) iFJ

@A#'i"ltLiL;-
"Barangsiapa mengeriakan kebaikan seberat dzarrah pun,

niscaya dia akan melihat ftalasan)nya. Dan

Al Iraqi (5/296-297) berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam

syubb Al Iman dari hnu Abbas dengan sanad yang lemah." Ibnu Maiah memiliki

riwayat dengan redaksi lrang serupa dengan sanad yang lemah iuga'

Hadits hnu Majah terdapat dalam bahasan tentang fibrah bab keharaman

darah dan harta orang mukmin (2/1297) dari jalur Abu Qasim bin Abu Dhamrah

Nashr bin Muhammad bin Muhammad bin Sulaiman Al Himshi dari ayahnya dari

Abdullah bin Abu Qais An-Nashri dari AMullah bin Amm, ia berkata: Aku melihat

Rasulullah $ thawaf di Ka'bah sambil bersaua, "Alansl<ah bagus kamu dan

atangkah harumrya aromamu, alangkah agungnw kamu, dan alangkah baam3a

kemuliaanmu. Demi Dzat gng menguasai iiwa Muhamnad, sesungguhn5m omng

mukmin itu lebih besar di sisi Allah danpda engkau. Ia hanm harta dan danhn5a,

serb perangl<aan lnng bunrk terhadapng- "

Al Bushiri berkata, "Sanad ini terkena kommtar karena Nashr bin

Muhammad dinilai lemah oleh Abu HaEm, tetapi ia disebtrtkan namanlra oleh hnu

Hibban dalan Ats-Tsiqaf. Sedangkan para periwayat selebihnya tsiqah'"

Sa5ra katakan, hadits-hadits yrang lemah ini saling menguatkan dan ia memiliki

bukti riwayat yang shahih. Allah Mahatahu.

Hadits ini juga disebutkan oleh Al Qurthubi dalam tafsimVa (16/332\ dengan

redaksi Al Ghazali.
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yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrah pun, niscajn
dia akan melihat ftalasan)nya pula. " (Qs. Az-Zalzalah [99]:
7-8)

Jadi, kebaikan yang lebih besar daripada dzarrah fuiji
sawi) pasti lebih terpuji, dan dosa yang lebih besar

daripada dzarah pasti lebih berat hukumannya.

Allah & telah menghalalkan bagi kita darah serta harta
orang kafir yang memerangi kita dan tidak memiliki
perjanjian damai dengan kita. Allah tidak mengecualikan
dalam larangan-Nya pada sebagian (fisik dan kepemilikan)
orang-orang kafir ifu. Oleh karena ifu, menganiaya fisik -
bukan membunuh- lebih dibolehkan.

Sementara itu, ulama menolak menamai metode ini
sebagai qiyas. Mereka berkata, "lnilah makna dari sesuafu
yang dihalalkan dan diharamkan Allah, dipuji dan dicela-
Nya, karena ia tercakup ke dalam makna ifu. Jadi, ia
merupakan esensi hukum ifu sendiri, bukan qiyas

terhadap selainnya. Ia juga berpendapat sama dalam
masalah selain ini, yaitu yang memiliki makna halal dan
haram."

Ia juga menolak menyebut qiyas, kecuali terhadap sesuafu
yang dimungkinkan bisa diserupakan dengan sesuafu
yang dimungkinkan mengandtrng kesempaan pada dua
makna yang berbeda. Jadi, ia mengqiyaskannya kepada
salah safu dari dua makna tersebut, bukan kepada yang
lain.
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Ulama lain berkata, 'Apa pun yang bukan nash Al

Qur'an atau Sunnah, narrrun memiliki alasan llang sama

dengan nash, disebut qiyas. "

Tangra: Sebutkan sebagian benfuk qiyas yang merrunjukkan

perbedaannya dari segl pemyataan, sebab, dan

argumennlra, selain qiyas yang pertama ini, yang rnemang

telah diketahui secara umum!

Jaurab: Allah @ berfirman,

6;6 {1*61r( sl;61$1 'G3-La:lv

'Pam ibu hendaHah men5rusukan selama

dua bhm penuh, yaifu bagi yang ingin menyempunakan

Wnrysuan- Dan kewajiban a5ah memberi makan dan

pakaian kepada pn ibu dengan can trug maknn " (Qs.

Al Baqarah l2l:233)

"a- jfiu.i;i.'-.:Sj:'iir:i,rllW;'r;$1i t

ril # &*, r'sf Yi;;-i i,l i4av
"+i$,#c-G,31:"

"Dan jila kanu ingin anakmu disusukan oldt onng lain,

mal<a tidak ada dosa bagimu apabila karnu memberil<an

menurut yang Ftut. " (Qs. Al Baqamh [2]:
233)
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Rasulullah @ memerintahkan Hindun binti Utbah untuk

mengambil sebagian harta suaminya (Abu Sufyan) dalam

ukuran yang cukup unfuknya dan anaknya menurut cara

yang pafut, tanpa ada perintah dari suaminya. 349

Al Qur'an dan Sunnah Nabi-Nya menunjukkan bahwa

ayah berkewajiban atas persusuan anaknya dan nafkah

mereka di wakfu kecil. Anak berasal dari ayah, sehingga

sang ayah dibebani memenuhi keperluan anak dalam

kondisi dimana si anak tidak bisa mencukupi

kebutuhannya.

Menurut saya, apabila sang ayah tidak mampu mencukupi

kebufuhannya sendiri, maka anaknya wajib memberinya

nafkah, berdasarkan qiyas terhadap hak anak. Hal ihl

karena anak berasal dari ayah, sehingga anak tidak boleh

menyia-nyiakan sang ayah, sebagaimana sang ayah tidak

boleh menyia-nyiakan sang anak. Begitu juga, kaum ayah

hingga ke (genemsi) atas dan anak hingga ke (generasi)

bawah, semuanya tercakup dalam makna ini-

349 I-tR. Al Bukhari (pembahasan, Nafkah, bab: Jika Suami tidak Memberi

Nafkah maka Ishi Boleh Mengambil Tanpa Izinnya Seorkup Kebutuhan baginp
dan Anaknya dengan Jalan yang Ma'mf, 3/427, no. 5364) dari jalur Muhammad

bin Mutsanna dari Yahlra dari Hisyram, ia berkata, Ayahku mengabariku, dari

Aistah qb, bahwa Hindun bin Utbah bertata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu

Sutpn seseormg 5rang pelit. Ia tidak memberiku nafkah png orla-rp bagiku dan

anakku, kecuali yang aku ambil darinya tanpa sepengetahuannya." Nabi $
bersaMa, "Ambillah nalkah gng alrup tnfulonu dan anahnu dengan jalan png
ma'ruf; dan Mr:slim (pembaltasan: Peradilan, bab: Perkara Hindun, 3,/1338, no.

7/l7l4l dari lalur Ali bin Hujr As-Sa'di dari Ali bin Mushir dari Hisyam bin Urwah

dari a5nhnya dengan Aisyah 6u dengan redaksi lnng serupa dengan hadits Al
Bukhari.

s80



AlUmm

OIeh karena itu, saya katakan bahwa seseorang yang

kaya memberi nafkah kepada kerabat'rya yang

membufuhkan dan tidak bekerja, dan yang terakhir ini
berhak atas nafkah dari yang kaya serta bekerja.

Rasulullah $ menetapkan perkam jual beli seorang

budak, yang penjualnya menyembunyikan cacahya,

narnun cacat tersebut tampak setelah pembeli

mendayagunakannya, bahwa pembeli tersebut boleh

mengembalikan budak karena aib, dan ia tetap berhak

mendapatkan keunfungan (manfaat) budak, karena dialah

yang menanggung kemgian atas budak ifu sesudah

pembelian.

Manfaat atau keuntungan itu tidak dihihrng dalam

transaksi jual beli, sehingga dapat mengurangi harga

budak, dan keunfungan diperoleh saat budak dalam

kepemilikan pembeli, yang jika budak itu mati maka ia
mati sebagai harta milik pembeli. Jadi, Rasulullah $
memberikan hasil atau keunhrngan ifu kepada si pembeli,

karena keunfungan itu diperoleh saat budak ifu dalam

kepemilikan dan tanggung jawabryn. Demikian pula

pmdapat kami mengenai buah l<l.rma, halan temak
(susu, bulu, dan anak-anaknya), anak budak perempuan,

dan setiap sesuafu yang muncul saat berada dalam

kepemilikan serta tanggung jawab pernbeli. Begitu juga

dengan persetubuhan terhadap budak perempuan yang

pemah menikah serta pelayananq;a.

Tanln: Sebagian sahabat kami dan selain mereka, berbeda

dengan kami dalam masalah ini. Sementara ihr, ada
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ulama mengatakan bahwa ka.rnhrngan, pelayanan, dan

kesenangan selain persefubuhan yang diperoleh dari

budak laki-laki dan perempuan, pemilik yang

membelinya, dan ia boleh mengembalikan budak wanita

apabila ditemukan cacat padanya- Sedangkan ulama lain

mengatakan bahwa ia tidak berhak mengembalikan budak

wanita setelah menyefubuhinya, meskipun budak itr.r

pemah menikah. Pembeli juga tidak berhak atas buah

pohon kurma, heuran temak (strsu dan bulunya), dan anak

yang dilahirkan oleh budak perempu.rn, karena semua ifu

-her.lmn temak, budak perempuan, pohon karma, dan

penghasilan- tidak sarna dengan budak laki-laki.

Jawab: Kepada sebagian ulama yang berpendapat demikian, saya

katakan. "Bagaimana mungkin Anda mengatakan bahwa

penghasilan ihr bukan berasal dari budak laki-laki,

sementara buah itu bemsal dari pohon, dan anak itu
berasal dari budak perempuan? Tdakkah keduanya sarna-

sarna dihasilkan saat dalam kepemilikan pernbeli, nzunun

tidak disebutkan dalam fuansaksi?"

Tanya: Benar, tetapi berteda, karena apa lrang sampai

ke tangan hran dari keduaqn ifu berbeda- Buah kurma

berasal dari pohon kunna, dan anak budak perempuEul

atau heuran temak juga dernikian- Sementara penghasilan

budak itu bukan berasal dari hrannya, tetapi ia bekeria lalu

mernperoleh hasil-

Jawab: Andaikan seseoremg berdebat dengan argumen

seperti a4lumenmu, lalu ia berkata, 'Nabi $ menetapkan

bahwa penghasilan diperoleh atas dasar tanggung jawab,
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sementara penghasilan itu diperoleh dengan usaha seperti

yang Anda sebutkan. Usaha ini menyita wakfunya

sehingga tidak bisa melayani fuannya, maka sang fuan

mengambil penghasilan kerjanya sebagai ganti dari

pelayanan dan biaya hidup yang diberikan kepada

budaknya. Tetapi, jika budak itu memperoleh hibah

(pemberian) yang tidak menyita waktunya untuk melayani

tuannya, maka apakah menumknu hibah itu bukan milik

pemilik (budak) yang terakhir, dan harus dikembalikan

kepada pemilik (majikan) yang pertama?"

Tanya: Tidak, tetapi ia milik majikan yang terakhir, karena hibah

ihr diterima saat budak berada dalam kepemilikannya.

Jawab: Yang ini bukan termasuk hasil atau ketrnfungan.

Tanya: Meskipun demikian, itu bukan berasaldari budak itu.

Jawab: Tetapi ia berbeda dengan makna hasil atau keuntungan,

karena tidak diperoleh dari kerla?

Tanya: Meskipun ia bukan keunfungan, narnun ia diperoleh saat

berada dalam kepemilikan pembeli.

Jawab: Begrtu juga dengan buah-buahan, dan hasil kerja itu
diperoleh saat dalam kepemilikan pembeli. Apabila buah

telah terlepas dari pohon kurma, maka ia tidak lagi

menjadi bagian dari pohon kurma, karena bisa jadi

buahnya ifu dijual, namun tidak disertai dengan pohon

kurma. Atau sebaliknya, pohon kurma dijual tetapi tidak

diikuti dengan buahnya. Begitu juga dengan keunhmgan

heuran temak, lebih pantas dikembalikan bersama dengan
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budak, karena terkadang dipaksakan memetik buah

pohon lmrma jika boleh mengembalikan salah safunya.

Sebagian sahabat kami sependapat dengan kami dalam

masalah keunfungan, persefubuhan dengan budak

perempuan yang telah menikah, dan buah pohon kurma,

namun mereka bertentangan dengan kami dalam masalah

anak dari budak perempuan yang belum pemah menikah.

Padahal, semua itu sama, karena seluruhnya terjadi saat

dalam kepemilikan pembeli. Tidak ada ketentuan yang

konsisten di dalam qiyas selain ketenfuan ini. Bila Anda

tidak menerima, maka pembeli tidak mendapatkan apa-

apa selain keuntungan dan pelayanan. Pembeli tidak

berhak atas hibah budak, atau barang temuannya, atau

harta karun yang diperolehnya, selain keunfungan dan

pelayanan. Dalam kasus lain, pembeli tidak berhak atas

buah pohon kurma, susu her,uan temak, dan lain{ain,

karena semua ini bukan termasuk keunfungan.

Rasulullah $ melarang jual beli emas dengan ernas,

kurma kering dengan lorrrma kering, gandum dengan

gandum, kecuali dengan kualitas dan takaran yang sama

secara secara kontan. 350

Rasulullah $ mengeluarkan afuran terkait jenis-jenis

makanan yang kebanyakan orang pelit, hingga

menjualnya secara takaran ini karena dua alasant

3s Makna ini terdapat dalam banyak hadits. Di antara adalah hadits Abu
Sa'id Al Khudri. Asy-Syafi'i sebelumnya telah meriwayatkan sebagian dari hadits

ini,
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Pertama, suafu makanan dijual dengan makanan serupa,

tetapi yang satu funai dan yang lain tempo.

Kedua, dilebihkannya takaran salah satunya dalam jual

beli kontan.

Demikianlah aturan Rasulullah $, maka jual beli apa pun

yang semakna dengan itu, diharamkan berdasarkan qiyas

terhadap aturan tersebut.

Aturan tersebut mencakup setiap makanan yang dijual

dengan timbangan, karena menurut saya maknanya

sama, yaifu sama-sama dimakan dan diminum (sesuahl

yang diminum sama artinya dengan sesuafu yang

dimakan), karena bagi manusia, seluruhnya merupakan

makanan pokok, atau makanan tambahan, atau kedua-

duanya. Saya mendapati manusia sangat pelit dengannya

hingga mereka menjualnya dengan timbangan yang lebih

detail daripada takaran, dan ia memang salna artinya

dengan takaran. Hal itu sama seperti madu, sarnin,

minyak, gula, dan lainlain, yang biasa dimakan dan

diminum, serta dijualbelikan dengan timbangan.

Tanya: Apakah sesuatu yang dijual dengan timbangan

dimungkinkan unfuk diqiyaskan terhadap timbangan emas

dan perak, sehingga qiyas timbangan kepada timbangan

itu lebih tepat daripada qiyas timbangan dengan takaran?

Jawab: Yang menghalangi kami untuk mengqiyaskan timbangan

dengan timbangan adalah, qiyas yang benar adalah lika
Anda mengqiyaskan sesuatu dengan sesuatu yang lain

maka Anda menghukumi yang pertama dengan hukum

yang kedua. Seandainya Anda mengqiyaskan madu dan

585



Al llmm

samin dengan dinar dan dirham, sedangkan Anda

mengharamkan kelebihan pada sebagiannya, tidak pada

sebagian yang lain jika sama jenisnya berdasarkan qlyas

terhadap dinar dan dirham, maka apakah boleh membeli

madu dan samin yang diserahkan secara tempo dengan

dinar dan dirham yang diserahkan secara kontan?

Tanya: Boleh, karena umat Islam membolehkannya.

Jawab: Kalau begitu, pemyataan boleh dari umat Islam itu
memberi pehrnjuk bahwa itu bukan qryas, karena

seandainya qiyas, maka hukum madu dan minyak samin

sarna dengan hukum dinar dan dirham, sehingga hanya

boleh dijualbelikan secara kontan, sebagaimana dinar

hanya boleh dijual dengan dirham secara kontan.

Tanya: Saat Anda mengqiyaskan timbangan dengan takaran,

apakah Anda menerapkan hukum takaran pada

timbangan?

Jawab: Ya, saya sama sekali tidak membedakannya dalam hal

apa pun-

Tanya: ndakkah Anda boleh membeli sat; mudd gandum yang

diserahkan secara kontan dengan ttga rithl minyak 5rang

diserahkan secarcr tempo (pada u/aktu llang lain)?

Jawab: Makanan ini dan jenis makanan lain tidak boleh dibeli

secam tempo dengan sesuafu yang tidak sejenis.

Hukum makanan yang ditakar sarna seperti hukum
makanan yang ditimburrg.

Tanya: Bagaimana pendapat Anda tentang dinar dan dirham?
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Jawabr Ia diharamkan pada dirinya. Tidak ada suafu makanan

yang bisa diqiyaskan terhadapnya, karena tidak semakna

dengannya. Sementam itu, makanan yang ditakar

diharamkan pada dirinya. Yang bisa diqiyaskan

terhadapnya adalah makanan yang ditakar dan ditimbang,

karena semakna dengannya.

Tanya: Kalau begifu, sebutkan perbedaannya dengan dinar dan

dirham!

Jawab: Saya tidak menemukan seorang ulama pun yang berbeda

pendapat dalam kebolehan menggunakan dinar dan

dirham unfuk membeli makanan yang ditakar dan yang

ditimbang secara tempo, sedangkan dinar tidak boleh

dibeli dengan dirham secara tempo. Saya tidak

menemukan seorang ulama pun yang berbeda pendapat

bahwa jika saya menemukan pertambangan lalu saya

membayarkan kewajiban atas hasil eksploitasinya, dan

emas atau perak yang berasal dari pertambangan ihr ada

pada saya selama setahun, maka saya wajib membayar

zakatrya setiap tahun. Tetapi, jika saya memanen hasil

Iadang saya lalu mengeluarkan zakatnya sebanyak l/l0,
lalu hasil bumi itu saya simpan selama setahun, maka

saya tidak wajib membayar zakatoTya lagi. Selain ihr,

seandainya salla mengonsumsi sesuahr milik seseorang,

maka sesuafu ifu dinilai dengan dinar atau dirham, karena

ihr harga yang berlaku unfuk setiap harta seorang muslim,

kecuali dryut karena ia hams dibayar dengan unta.

Tanla: Ifu benar!
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Jawab: Tetapi ada beberapa hal kecil yang berbeda dari

penggambamn saya kepada Anda.

Saya menemukan hal umum di kalangan ulama, bahwa

Rasulullah $ memufuskan perkara pembunuhan seorang

muslim merdeka terhadap seorang muslim merdeka

secara tidak sengaja dengan denda serafus unta, dan

denda ini ditanggung oleh aqilah. Saya juga menemukan

hal umum di kalangan ulama bahwa di5nt tersebut bisa

dibayar selama tiga tahun, yang pada setiap tahun dibayar

sepertiganya.

Hal ifu menunjukkan beberapa makna qlyas. Saya akan

menyebutkan sebagiannya yang terlintas dalam pikiran.

Sesungguhnya kami mendapati hal umum di kalangan

ulama, bahtva jika seorang muslim merdeka melakukan

jinajah (pelanggaran atau kejahatan) secara sengaja, atau

memsak harta seseorang, maka dendanya dibayar dari

hartanya sendiri. Tetapi jil<a jinayah dilakukan dengan

fidak sengaja, rnaka di5ntnya ditanggung oleh

kerabatn5ra.

Karni mendapati para ulama sepakat bahwa aqilah

menanggung sepertiga atau lebih dari nilai diyat iinayah
yang mengakibatkan luka-luka. Tetapi mereka berteda

pendapat mengenai pembayraran kurang dari sepertiga.

Sebagian sahabat karni berpendapat bahwa aqilah

membayar dilnt matilhihah sebesar seperlima atau lebih,

dan tidak wajib membayar ditnt atas iinayah yang kurang

dari itu. Sebagian lagi berpendapat bahwa aqilah

membaSnr seperlima, dan tidak wajib membayar atas
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pertuatan yang belum bisa dikategorikan sebagai dtgt-
351

Terhadap mereka ini saya tanyakan, 'Apakah qiyas

terhadap Sunnah bisa dibenarkan kecuali dengan salah

safu dari dua cara?"

Tanya: Apa itu?

Jawabr Pertama, ketika Nabi $ menetapkan dryaf ditanggung

aqilah, saya mengikutinya. Tetapi, jika denda itu berada di

bawah kategori dtyat, maka dendanya diambil dari harta

pelaku jinayah. Anda tidak boleh mengqiyaskan selain

diyatkepada diyat, karena pada prinsipnya pelaku iinayah
lebih pantas rnembayar denda atas jinayahnya daripada

orang lain, sebagaimana ia membayar denda jinaWh

akibat melukai seseorang secara tidak sengaja. Allah

mewajibkan diyatdan pembebasan budak terhadap orang

yang membunuh secara tidak sengaja. Oleh karena ifu,

saya mengklaim bahwa pembebasan budak ifu diambil

dari hartanya, karena termasuk iinayahtya. Saya

mengeluarkan diyat dari ketenfuan ini karena mengikuti

Sunnah. Saya juga mengikuti Sunnah dalam masalah

diyat, dan melimpahkan denda yang tidak termasr,tk diyat

kepada hartanya sendiri, karena dialah yang paling pantas

menebus jinayahtya daripada orang lain. Sebagaimana

pendapat saya tentang mengusap l<huff saat wudhu,

bahwa ifu merupakan benfuk keringanan, berdasarkan

s51 16 adalah pendapat ulama madzhab Hanafi. Ljh. Fath N Qadir(8/4121.
Mereka mendukung pendapat mereka ini dengan hadits yang tidak memiliki sanad.

Lih. Nash b Ar-Rayah (4 / 3991.
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hadits Rasulullah S, namun saya tidak mengqiyaskan

perkara lain dengannya.

Tanya: Bagaimana dengan cara yang kedua?

Jawab: Rasulullah S membedakan antara jinayah terhadap jiwa

secara tidak sengaja, jinayah terhadap selain jiwa, dan
jinayah terhadap jiwa secara sengaja. Rasulullah 1$

menetapkan bahwa aqilah menanggung diryt yang

pertama, dan itulah yang paling besar.

Oleh karena itu, saya menetapkan bahwa aqilah

menanggung denda jinayah yang lebih sedikit daripada
jinayah secara tidak sengaja (yang paling besar

dendanya-penj.), karena yang lebih kecil pasti lebih pahrt

mereka tanggung daripada yang lebih banyak, atau yang

semakna dengannya.

Tanya: Ini merupakan salah sahr dari dua pendekatan yang

paling patut dijadikan sebagai dasar qiyas, dan itu tidak

sempa dengan mengusap khuf{.

Jawab: Benar, seperti yang Anda katakan. Ulama sepakat bahwa

aqilah menanggung sepertiga atau lebih, dan ijma mereka

menjadi dalil bahwa mereka telah mengqiyaskan denda

yang lebih ringan daripada dlyatdengan diya[

Tanya: Benar.

Jawab: Sahabat Lu*i 352 berkata, "Pendapat terbaik yang saya

dengar adalah, aqilah membayar sepertiga dgnt atau

352 Yang dimaksud fuySyrafi'i dengan ungkapan sahabt kami adalah
gunmya, yaitu Malik bin Anas. Asy-Syafi'i sering menyebutnya dengan ungkapan

ini unh-rk menjaga kesantunan terhadapnya ketika Asy-Syafi'i ingin membantah
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lebih." Ia menufurkan bahwa ia menerima pendapat

tersebut.

Bagaimana pendapat Anda jika seseorang mengkritiknya

dengan dua argumen?

Tanya: Apa itu?

Jawab: Saya dan Anda sepakat bahwa aqilah membayar

sepertiga atau lebih, tetapi kita berteda pendapat

mengenai yang lebih sedikit dari itu. fugumen tegak

hanya lantaran kesepakatan saya dengan Anda mengenai

jurnlah sepertiga, tetapi Anda tidak memiliki khabar

mengenai jumlah yang kurang darinya. Apa yang akan

Anda katakan terhadapnya?

Tanya: Saya katakan, "Kasepakatanku tidak dengan cara yang

Anda tempuh. Kesepakatanku adalah qryas bahwa

apabila aqilah membayar sepertiga, maka mereka juga

harus menanggung jumlah yang kurang darinya. Lalu,

siapa yang menetapkan jumlah sepertiga kepadamu?

Bagaimana pendapat Anda jika orang lain berkata kepada

Anda, 'Tidak, yang benar adalah aqilah menanggung

sembilan puluh persen, dan ia tidak menanggung yang

lebih kecil darinya'?"

Jawab: Jika ia berkata kepada Anda, "Karena sepertiga ih-l

memberatkan orang yang membayamya," maka saya

pendapat Malik. Redaksilsbb Al Muqmththa'dalam hal id 13/691adalah: Malik

b€rkata, "Ketenhrannya menunrt kami adalah diyat tidak wajib bagi 'aqilahhngga

mencapai sepertiga atau lebih. Jadi, diyat yang mencapai sepertiga itu menjadi

tanggungan 'aqilah, sedangkan diyat di bawah sepertiga itu diambil dari harta

orang lrang melukai se@ra pribadi."
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katakan bahwa ia dibanfu dalam pembayarannya atau

ditanggung seluruhnya. Bila jumlahnya sedikit dan ia tidak

keberatan, maka ia tidak ditanggung.

Tan5p: Bagaimana pendapat Anda mengenai orang yang hanya

memiliki dua dirham? Tidakkah ia akan merasa keberatan

unfuk membayar denda sepertiga d,yat atau bahkan

hanyu safu dirham? Menurut Anda, apakah orang yang

punya kekayaan berlimpah boleh keberatan membayar

sepertiga dari nilai dipQ

Jawab: Bagaimana pendapat Anda seandainya seseorang berkata

kepada Anda, "Sahabat kami (Malik bin Anas) tidak

berkata kepada Anda 'Kami menerima pendapat ini',
kecuali karena pendapat tersebut memang telah

disepakati di Madinah?"

Tanya: Pendapat png disepakati di Madinah lebih kuat daripada

khabar ahad?s Bagaimana mungkin ia memaksakan diri
menufurkan kepada kita lchabar yang lebih lemah

daripada khabar ahad, sementam ia menolak menuturkan

kepada kita khabar yang lebih kuat dan mengikat

daripada pendapat yang disepakati?

Jawab: Jika seseorang berkata kepada Anda, "Karena kurangnya

pengalaman dan terlalu banyaknya rjma untuk
difufurkan," dan Anda terkadang berbuat seperti ini,

s3 Tampaknya perkataan ini diambil dari perkataan orang yang mendebat
Asy-Syafi'i. Asy$Bf i menuhrkannlra sebagai benhfi pertanyaan yang bertujuan
sebagai penpngkalan- Dengan ungkapan ini Asy-Syaf i menganggap aneh

argumen dengan apa !,ang mereka sebut sebagai praktik penduduk Madlnah.
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maka Anda akan berkata, "lni perkara yang telah

disepakati."

Tanla: Saya dan ulama manapun tidak menyatakan "perkara ini

disepakati" kecuali perkara tersebut dinyatakan dan

dituturkan oleh setiap ulama yang Anda jumpai dari

ulama sebelumnya. Antara lain dalam hal shalat Zhuhur

empat rakaat, khamer hukumnya haram, dan hal-hal

sempa. Terkadang saya mendapati seorang ulama

berkata "Perkara ini telah disepakati," namun temyata

banyak ulama dari berbagai negeri yang tidak sepakat.

Jawab: Anda terikat dengan pendapat Anda bahwa aqilah tidak

membayar denda atas kejahatan yang tingkatannya di

bawah maudhihah, sebagaimana ia terikat pendapatnya

mengenai pembayaran denda sepertiga.

Tanya: Pendapat saya beralasan, karena Rasulullah $ tidak

memufuskan apa pun hal-hal yang berkaitan dengan

kejahatan yang tingkaturya di bawah maudhihah.

Jawab: Seandainp seseoftng menglaitik Anda, "Saya fidak

membuat kepufusan menyangkut kejahatan yang

tingkatannya di bawah maudhihah, karena Rasulullah $
tidak memufuskan apa-apa di dalamnya?" Maka apa

tanggapan Anda?

Tanla: Ia tidak boleh berttnt demikian. Meskipun Rasulullah $
fidak membuat kepuhrsan menyangkut kejahatan yrang

tingkatannya di baunh maudhihah, namun beliau tidak

mengabaikan kejahatan di bawahnya yang mengakibatkan

luka-luka.
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Jawab: BeSitu juga bila Rasuhrllah #i fidak mengatakan bahwa

aqilah tidak membayar denda terhadap kejahatan png
tingkatannya di bawah maudhihah, itu bukan berarti

beliau mengharamkannya. Jika Rasulullah ei mernbuat

kepufusan dalam perkara maudhihah narnun bukan

perkara yang berada di baunh tingkatannya, maka hal ifu

tdak menghalangi keluarga pelah untuk membayar

denda lrang lebih rendah. Apabila keluarga pelaku

membayar denda yang lebih banyak, maka ia juga

membayar denda yang lebih sedikit, sebagaimana yang

kami dan Anda katakan kepada sahabat kami. Jika Anda

boleh berkata demikian kepada sqseorcrng, maka ia juga

boleh berkata demikian kepada Anda.

Seandainyra Nabi $ menetapkan denda sepanrh dari

sepersepuluh pada aqilah, maka bolehkah seseorang

mengatakan bahrrn aqilah memba5nr separuh dari

sepersepuluh abu diSmt uhth, namun tidak membapr
jumlah di antara keduangra, tetapi diambil dari harta

pnlaku? Tetapi, tidak seorang pun boleh mengatakan

demikian. Pendapat lnng benar dalam masalah ini adalah

selunrh jinalnh yang tanpa sengaja dendanya ditanggung

oleh aqilah, meskipun safu difiam.

Sebagian sahabat kami berkata, 'Apabila orang yang

merdeka melakukan jinagh terhadap seorang budak

sehingga menghilangkan nlp\uanlra, atau trdak sampai

demikian, maka dendanSa diambil dari harta pelaku,

bukan dari aqilah, dan qilah tidak membaSnr denda

terhadap budak."
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Jadi, kami katakan bahwa itu adalah jinayah orang
merdeka. Dikarenakan Rasulullah S menetapkan bahwa

aqilah orang merdeka memikul denda jinaSnhtya

terhadap orcrng merdeka, apabila jinayah dilalnrkan secara

tidak sengaja, maka begihr pula dengan denda jinayah

orang merdeka terhadap budak apabila dilakukan secara

tidak sengaja.

Anda sependapat dengan kami dalam masalah ini. Anda

katakan, "Barangsiapa berpendapat bahwa ailah hdak

membayrar denda kepada budak, maka pendapat ifu

mengandung kemungkinan bahwa aqilah juga fidak

menanggung jinayah yang dilakukan oleh seorang budak,

karena ia berada dalam kekuasaan fuanngra-" Apakah

Anda sependapat dengan karni dan menganggap

argumen saya ini benar dan tercakup dalam makna

Sunnah?

Tanlra: Ya.

Jawab: Sahabat Anda dan sahabat kami mengatakan bahr,rn

derrda akibat melukai seorang budak diul$r menunrt nilai

harga budak ifu, sama seperti denda melukai seoftrng

merdeka, yang diulur menurut nilar di5ntrrya- Denda

pagh tahadap mata budak adalah sepanrh dari

harganya, dan denda kasus maudhihah adalah seperdua

ptrluh harganya. Anda berbeda pendapat dengan kami

dalam masalah ini, dan Anda katakan bahwa denda

mehrkai budak adalah sebesar penyusrrtan harganya-

Taryra: Saya ingin menanyakan argunen Anda mengenai

pendapat denda melukai budak diukur dengan rl,lar dipt
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nya. Anda berpendapat demfian berdasarkan khabar

atau qiyasZ

Jawab: Khabaruryabersumber dari Sa'id bin Musayyab.

Tanya: Bisakah Anda menyebutkannya?

Jawab: Sufuan mengabarkan kepada kami dari Az-Zrshri, dari

Sa'id bin Musa5ryab, ia berkata, "Denda unfuk budak

diukur menurut harganya."3g Saya sering mendengar hal

ini darinya. Barangkali ia pemah berkata, "Sama seperti

denda unfuk orang merdeka diukur menurut diyabnya."

Periwayat yang tepercaya, yaitu Yahya bin Hassan,

mengabarkan kepada kami dari Laits bin Sa'd dari Said

bin Musayyib bahwa ia berkata, "Denda luka untuk budak

diukur dari harganya, seperti denda luka unfuk orang

merdeka diukur dari diyatnya."3ss

hnu Syihab berkata, "Orang-orang mengatakan bahwa

budak dinilai layaknya barang dagangan."

Tanya: Ya.,g saya tanyakan adalah khabar yang menguatkan

argumen Anda.

Jawab: Saya telah kemukakan kepada Anda bahwa saya tidak

mengetahui khabar tentangnya dari seorang pun yang

lebih tinggi dibanding dari Sa'id bin Musayyab.

3tl HR. Abdurmzzaq dalrerm Muslnnnahrya (pembahasan: Dyat, bab: Denda

Melukai Budak, 10/3) dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Ibnu Musalryib dengan

redaksi lrang serupa.

Mengenai hadits ini Azzvhn berkata, "Beberapa ulama mengatakan bahwa

budak laki-laki dan perempuan itu sama kedudukanngra dengan bamng sehingga

dilihat penyrsutan dari harga mereka." (no. l8142l
3s5 7u1r1irii 6adits telah disebutkan sebelumnya.
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Tanyna: Tetapi ucapannya ifu tidak mengandung argumen.

Jawab: Saya tidak mendakv.rakan sesuah: yang perlu Anda
bantah!

Tanlra: Kalau begifu, jelaskan argumennya?

Jawab: fugumennya adalah qiyas terhadap jinayah atas orang

merdeka.

Tanlra: Terkadang orang merdeka berbeda dari budak, yatfu diSnt

orang merdeka telah ditenfukan nilainya, semeriara di5nt

budak disesuaikan dengan harganya. Jadi, ia lebih

menyerupai dagangan, seperti unta dan hewan

funggangan, karena sama-sama memiliki harga!

Jawab: Ini justnr merupakan argumen yang mematahkan Anda
dari orang yang berkata, 'Aqilah tidak membayar denda

sesuai harga budak."

Tanya: Darimana Anda melihah4n?

Jawab: Ia berkata kepada Anda, "Mengapa Anda mengatakan

bahwa aqilah membayar denda sesuai harga budak

apabila seorang merdeka melakukan jinayah terhadapnya,

padahal budak bagimu sama seperti harga? Seandainya

seorang merdeka melakukan jinaSnh terhadap unta,

apakah ia membayar denda dari hartanya?"

Tangra: Tetapi budak itu jiwa yang dihormati.

Jawab: Bukankah unta juga jiwa yang dihormati dan diharamkan

membunuhnp?

Tanlra: Tetapi tidak seperti kehormatan seorang mukmin.
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Jawab: Dia akan mengatakan kepada Anda bahwa kehormatan

budak tidak seperti kehormatan orang merdeka dalam

setiap perkaranya.

Jadi, bagi Anda budak sama seperti orang merdeka dari

sudut ini. Oleh karena itu, apakah aqilah harus membayar

dendanya?

Tanya: Ya.

Jawab: Bukankah Allah menetapkan diyat dan pembebasan

budak dalam kasus pembunuhan seorang mukmin secara

tidak sengaja?

Tanya: Ya.

Jawab: Apakah Anda mengklaim bahwa memerdekakan budak

masuk dalam kategori denda untuk budak -selain harga-

, sama seperti denda unfuk orang merdeka, dan denda

senilai harga ifu sama seperti dipfl

Tanya: Ya.

Jawab: Apakah Anda mengklaim bahwa Anda menjatuhkan

hukuman mati pada orang merdeka karena membunuh

budak?

Tanya: Ya.

Jawab: Kami mengklaim bahwa seorang budak dihukum mati bila

terbukti membunuh budak lain. Bagaimana pendapat

Anda?

Tanya: Kami sependapat.

Jawab: Kalau begitu, menurut kita budak ihr sama dengan orang

merdeka dari aspek ini, yaifu bahwa di antara sesama
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budak itu terdapat qiyas dalam kasus pelukaan (melukai).

. Di sisi lain, budak sama dengan unta dalam arA d$nt-nya

sesuai harganya. L-alu, bagaimana bisa Anda memilih

unhrk menyamakan antara budak dengan unta dalam

kasus pelukaan (melukai)? Mengapa Anda tdak
menetapkan denda pelukaan (melukai) budak sesuai

dengan harganya, sama seperti pelukaan (melukai)

terhadap orang merdeka sesuai dengan diya? Padahal,

budak ifu memiliki kesamaan dengan orang merdeka

dalam lima aspek, dan berbeda darinya hanya dalam satu

aspek? Tidakkah lebih baik Anda mengqiyaskan budak

dengan orang merdeka yang memiliki kesamaan

dengannya dalam lima aspek ihr, daripada

mengqiyaskannya dengan unta yang hanya memiliki safu

kesamaan dengannya? Selain itu, budak memiliki

kesamaan dengan orang merdeka dalam lebih banyak

aspek, yaifu: apakah yang diharamkan baE orang

merdeka juga diharamkan bag, budak, dan budak

memikul kewajiban hadd, shalat, puasa, dan kanrajiban-

kevvajiban lain? Budak tidak bisa dibandingkan dengan

binatang sarna sekali!

Tanya: Menumt saya, diyafnSa budak adalah sebesar harganya?

Jawab: Anda telah berpendapat bahwa diSnt atas seorang wanita

adalah separuh dari diyatatas seorang laki-laki. Bukankah

hal itu tidak menghalangi bahwa denda atas tindakan

melukai wanita diukur menumt di5atnya, sebagaimana

denda atas tindakan melukai laki-laki diukur menunrt

diyafnya?
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Apabila diyat dalam tiga tahun dibayar dengan unta,

tidakkah menurutmu unta itu bisa dianggap sebagai

utang? Lalu, bagaimana Anda menolak pendapat bahwa

unta itu bisa dibeli secara tempo? Apakah Anda tidak

mengqiyaskannya kepada dlyat mukatabah ftudak yang

ingin membebaskan diri dengan membayar cicilan kepada

fuanya), dan mahar, sedangkan di dalam semua perkara

ini Anda membolehkan unta disebut utang? Mengapa

Anda menentang qiyas dan nash hadits dari Nabi @,

bahwa beliau pemah merninjam unta lalu beliau

menyumh membayamya sesudah ifu?

Tanya: hnu Mas'ud menolak benfuk transaksi semacam ini.

Jawab: Apakah ada seseorang yang memiliki otoritas yang sama

dengan Nabi S?

Tanya: Tidak, jika hadits yang datang dari Nabi S benar-benar

autentik.

Jawab: Diriwayatkan secara autentik (shahihJ bahwa beliau

meminjam unta dan membayamya dengan yang lebih

baik. Diriwayatkan pula secara autentik menurut kami dan

Anda tentang masalah diryt Ketentuan ini berkedudukan

sebagai Sunnah.

Tanya: [-alu, mana khabar(hadits)yang dijadikan dasar qiyasT

Jawab: Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam,

dari Atha bin Yasar, dari Abu Rafi, ia berkata, "Nabi S
pemah meminjam seekor unta dari seseorang. [-alu beliau

menerima beberapa unta. Setelah itu beliau menymruhku

membayar utangnya kepada orang tersebut. Saya
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katakan, 'Saya menemukan semua unta bagus adanya'.

Nabi $ bersabda, 'Beikan unta itu kepadaryn, karena

sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam

membaSmr utangf ." 3so

Tanya: I alu, khabar apa yang tidak bisa dijadikan sebagai dasar

qiyas?

Jawab: Setiap sesuatu yang telah diredaksikan hukumnya oleh

Allah, lalu Rasulullah S menetapkan keringanan dalam

sebagian kewajiban. Keringanan tersebut diberlakukan

pada perkara yang memang diberi keringanan oleh

Rasulullah S, bukan pada perkara yang lain, maka

perkara lain tidak boleh diqiyaskan terhadapnya.

Demikian pula jika Rasulullah $ menetapkan hukum

umum terhadap sesuafu, lalu beliau menetapkan safu

Sunnah yang berbeda dengan hukum umum tersebut.

Tanya: Apa contohnya?

Jawab: Allah manrajibkan wudhu bagi orang yang bangun tidur

untuk shalat. Allah @ berfirman,

355 HR. Malik dalam Al Muwaththa '(pembahasan: Jual-beli, bab' Pinjarnan

yang Dpe6olehkan, 2/6801dari jalur Zaid bin Aslam dengan sanad ini dengan

redaksi lrang senlpa; dan Muslim (pembahasan: Musaqah, bab, Orang yang

Meminjam Sesuatu Ialu Membayamya dengan Yang Lebih Bal<,3/1224, no. 118,

11911600) dari jalur Malik sebagaimana dalam Al Muwaththa'.

601



AlUrnn

W6,'".itit( iy ;i tiyl-j;;r; <rji q;U

fr;r.t#ii eIA Jy"&fi;#,X
"i6rtJLHti-)

"Hai orang-onng tnng beriman, apabila kamu hendak

mengerjakan shalat maka basuhlah mukamu dan

tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalanu

dan hasuh) kakimu sampai dengan kdua mak kaki.'
(Qs.Al Maa'idah [5]' 5)

Di dalam ayat tersebut Allah mer,vajibkan membasuh

kedua kaki, sebagaimana anggota wudhu lainnya.

Ketika Nabi $ mengusp khuff (sebagai ganti membasuh

kaki), kita tidak boleh mengusap serban, kemdung, atau

sarung tangan, dengan cara mengqiyaskan kepada khuff-

Kami menetapkan ka,raiiban dalam membasuh selunrh

anggota wudhu, dan kami menetapkan keringanan unfuk
rnengusap khuff karena Nabi ff$ melakukannya, bukan

unhrk hal lainnyra.

Tanya: Apakah Anda menganggap hal ini bertentangan dengan

Al Qur'an?

Jawab: Tidak ada Sunnah Rasulullah # yang berterrtangan

dengan Al Qur'an.

Tanlra: Jadi, apa hal ini?
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Jawab: Maksudnya, Allah mengarahkan kewajiban membasuh

kedua kaki ini kepada orang yang tidak memakai khuff
dalam keadaan suci sempuma.

Tanya: Apakah makna ini didukung oleh aspek bahasa?

Jawab: Ya. Sebagaimana orang yang belum batal wudhunya

boleh mengerjakan shalat. Jadi, maksudnya bukan

mengerjakan wudhu setiap hendak mengerjakan shalat.

Hal itu terbukti bahwa Rasulullah $ mengerjakan dua

shalat atau lebih dengan satu kali wudhu-

Allah S berfirman,

6qrr;c1jr14i6fr,_65'o;ar'
b

'j* ,ir ':tfi;i,eJK
"Iaki-lald yang mencui dan perempuan tnng mencuri,

potonglah bngan kduanya (sebagai) pembahsan bagi

apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dad Allah.

Dan Allah Maha Perkaa lagi Maha Bijaksana. " (Qs. Al

Maa'idah [5]: 38)

Sunnah menunjukkan bahwa Allah tidak mengalamatkan

hukuman potong tangan ini kepada semua pencuri.

Begitu juga Sunnah Rasulullah # dalam mengusarp khuff
(sepatu kulit), menunjukkan bahwa yang diwajibkan

membasuh kedua kaki adalah oremg yang tidak memakai

khuff dalatn keadaan suci sempuma.
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Tanya:

Jawab:

[^alu apa contohnya dalam Sunnah?

Rasulullah S melarang jual beli kurma kering dengan

kurma kering, kecuali dengan takaran dan mutu yang
sama. Nabi S ditanya tentang membeli kurma kering

dengan kurma basah. lalu Nabi S balik bertanya,
"Apakah kurma basah akan berkurang timbangannya jika
sudah keing?" Mereka menjawab, "Ya." Beliau pun

melarangnya.

Nabi @ juga melarang mwabanah, yaifu barter setiap

barang yang diketahui takarannya dan terkandung unsur

riba di dalamnya dengan barang sejenis secara

sembarangan tanpa diketahui takarannya.

Semuanya memiliki alasan yanE sama. Namun,
Rasulullah S memberi keringanan terhadap ari5yah

unfuk menukar kurma kering yang biasa dimakan

keluarganya dengan kurma basah. Jadi, kami memberi
keringanan dalam ari5yah karena mengikuti Nabi S.
Ari5ryah berarti menjual kurma basah dengan kurma
kering, dan itu termasuk kategori muzabanah. Oleh

karena ifu, kami menetapkan keharaman pada setiap jual

beli bahan makanan yang sejenis, yang sebagian diketahui

takarannya sedangkan sebagian lagi tidak, karena ada

unsur muzabanah di dalamnya.

Kami menghalalkan ar$ryah secara khusus karena
Nabi $ menghalalkannya di antara bentuk-bentuk

transaksi yang diharamkan. Kami tidak menganulir salah

satu khabar dengan yang lain, dan tidak menjadikannya
qiyas terhadapnya.
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Tanln: Sudut pandang apa yang bisa Anda jelaskan?

Jawab: Penjelasan tersebut mengandung dua sudut pandang, dan

sudut pandang terkuat menurut saya adalah,

Rasulullah S memaksudkan larangan secara garis besar

ihr selain an'5tyah. Selain itu, dimungkinkan Rasulullah @
memberi keringanan setelah menetapkan larangan. Sudut

pandang manapun yang tepat, tetap harus menaati

Rasulullah $ dengan menghalalkan apa yang

dihalalkannya dan mengharamkan apa yang

diharamkannya.

Rasulullah $ menetapl<an diSnt serahls unta dalam kasus

pembunuhan terhadap seorang muslim merdeka secara

tidak sengaja, dan membebankan diyatpada aqilah.

Pembunuhan sengaja itu berbeda dengan pembunuhan

tidak sengaja dari segi denda, tetapi bisa dibilang sarna

karena terkadang berlalor diyat& dalamnya.

Keputusan Rasulullah $ menyangkut kauajiban harta

setiap orang adalah, diambil dari hartanya, bukan harta

orang lain, kecuali dalam kasus pembunuhan orang

merdeka secam tidak sengaja. Oleh karena ifu, kami

menetapkan aqilah menanggung denda dalam kastrs

pembunuhan orang merdeka secara tdak sengaja,

sebagaimana ditetapkan Rasulullah $. Sementara itu

karni menetapkan denda dalam kasus pembunuhan

terhadap orang merdeka secala sengaja -apabila berlaku

dipt di dalamnya- diambil dari harta pelalar,

sebagaimana setiap jina5nh terhadap harta secara tidak

sengaja. Kami tidak mengqiyaskan denda waiib akibat
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melukai secara tidak sengaja terhadap denda wajib akibat

membunuh secara tidak sengaja-

Tanya: Denda dan kewajiban apa yang dibayar seseorang dari
jina5ahtya secara sengaja?

Jawab: Allah & berfirman,

'';t .'$*{4tt},Gi
"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yar7 kamu
nikahi) sebagai pembeian dengan penuh kerelaan. " (Qs-

An-Nisaa' [4]:4)

;$3f$r;r;i^$i|r:=gS
"Dirikanlah shalat dan funaikanlah zakat." (Qs. Al
Baqarah l2l:43)

Z;X3#Cihi\tg
*Jika kamu (terhalang oleh musuh abu karena

sakit), maka (sembelihlah) Kurban Wng mudah didapat."
(Qs.Al Baqarah l2l: L96l
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"Onng-orang tnng menzhihar isti mereka, kemudian

mereka hendak menarik kembali apa Wng merel<a

ucapkan, maka (wajib absnSa) memerdekakan seoftng

budak sebelum kedua suami isti ifu berampur. " (Qs- Al

Mujaadilah [58]: 3)

"r:;i*\jc'W;';.i#.n6'i$-:o55

ffi!6J*i

-t{ar,1i i'Si c Jrt{U' 6# & {i, ;t
i$fi, )\AyS{ i rKii U W "& J i t i
"& G xi ri ir1'J\; |r!)-(e Ajt 3i i

@r6iii;'avLx#iGJ;
"furangsiapa di antara l<amu membunuhnga dengan

sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan

binabng temak seimbang dengan buruan Wng
dibunuhnya, menurut pufusan dua onng tnng adil di
antam l<amu, sebagai hadW t/ang dibaqn annpi ke

I<a'bah, atau membSar kafant dangan

membei mal<an orcng-omng miskin, atau berptaa
seimbang dengan makanan Wng dikeluarkan itu, supla
dia merasakan akibat tlang buruk dari petbuabnnya.
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Anah & telah memaalkan apa yang telah lalu. Dan

yang kembali mengerjakannjn, niscaya Allah
akan menyiksanya- Allah Maha Kuasa lagi mempun5ni
(kekuasaan untuk) menyiksa. "(Qs. Al Maa'idah [5]: 95)

6hfi C .b7'; c'u,s. : tft iCEL;iS<1

ia;' 4 i ;; t;; ;j i ;#;:s5"#
N:6

'Maka kafarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi
makan sepuluh orang miskin, yaifu dari makanan Wng
biasa kamu berikan kepada keluargamu, atalt memberi
pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang
budak. Barangsiapa h'dak sanggup melakukan 5nng
demikian, maka kafarabrya puafi selana tiga hari. " (Qs.

Al Maa'idah [5]: 89)

Rasulullah $ menetapkan bahwa pemilik harta wajib

menjaga hartanya pada siang hari. Bila hartanya dirusak
binatang peliharaan pada malam hari, maka kerusakan ifu
menjadi tanggung jawab pemilik binatang tersebut. 357

3s7 HR. Malik dalam Al Muuraththa '(pembahasan: peradilan, bab: peradilan

terkait Her,uan yang Merusak,2n47,748) dari jalur Ibnu syihab dari Haram bin
sa'd bin Muhayyishah dengan redaksi lang serupa; dan Abu Daud (pembahasan:
Jual$eli dan Serpa-menye\ ra, bab: Hewan Temak yang Merusak ranaman Suatu
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Al Qur'an, Sunnah, dan kesepakatan umat Islam (imal

menunjukkan bahwa semua denda ini diambil dari harta

orang yang berkewajiban, baik kewajiban terhadap Allah

atau kepada sesama manusia karena alasan-alasan yang

mengikatnya. Tidak seorang pun yang dibebani denda

orang lain.

Tidak boleh seseorang melakukan jinayah sementara yang

membayar dendanya orang lain, kecuali dalam kazus yang

disunahkan Rasulullah $ secara khusus, yaifu

pembunuhan dan jinayah terhadap manusia secara tidak

sengaja.

Qiyas dalam perkara jinayah terhadap binatang, atau

barang, atau selainnya, sebagaimana yang saya

gambarkan, menunjukkan bahwa dendanya ditanggung

oleh pelakunya, karena ketentuan yang paling banyak dan

populer adalah, denda iinayah diambil dari harta pelaku.

Jadi, sebuah perkara tidak boleh diqiyaskan terhadap

ketenfuan yang lebih sedikit, sementara ketentuan yang

lebih banyak dan lebih masuk akal diUnggalkan. Dalam

hal ini ada kekhususan bagi orang merdeka yang

membunuh orang merdeka secara tidak sengaja, dan

aqilah yang membayar dendanya. Begitu iuga iinagh
secara tidak sengaja terhadap nyawa dan tindakan

melukai, karena dasamya adalah khabardan qryas.

Kaum, 3/828,829) danjalur Ahmad bin Muhammad bin Tsabit Al Ittlanuazi dari

Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Haram bin Muhay!/ishah dengan

redaksi lrang serupa.
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Rasulullah S menetapkan diSntjarm dengan budak yang

bagus, baik laki-laki maupun perempuan. Sementara ifu,
ulama menaksir bahwa harga budak png bagus adalah

lima unta- 358

Dikarenakan tidak ada riwa5at yang menyebutkan bahwa
Rasulullah $ bertanya tentang kelamin janin (apakah laki-

laki atau perempuan?), berarti beliau menyamakan laki-

laki dengan perempuan bila ia gugur dalam keadaan mati.

Seandainya ia gugur dalam keadaan hidup lalu mati,

maka mereka menetapkan serafus unta unhrk ianin laki-

laki dan lima puluh unta unhrk janin perempuan.

Jinayah terhadap janin tidak boleh dijadikan dasar qiyas

unfuk kasus apa putr, dalam arti jina3nh terhadap

seseorang yang bisa dikenali dan dibedakan antara laki-

laki dengan perempuan. Ulama 6dak berbeda pendapat

bahwa seandainya janin sempat hidup lalu mati, maka

berlaku diyatyang sempurna. Jika janin ifu laki-laki, maka

dijat+tya serafus unta. Jika perempuan, maka di5afnya
lima puluh unta. Umat Islam -sejauh pengetahuan saya-
tidak berteda pendapat bahr,va jika seseorang memotong
hrbuh mayit, maka ia tidak dikenai diyat atau denda.

Padahal, janin tidak terlepas dari dua kondisi, hidup atau

mati.

Ketika Rasulullah S menetapkan hukum janin secara

berbeda dari hukum mantrsia yang telah lahir, karena
janin bisa jadi hidup atau mati, dan itu merupakan

358 Sebagian ulama menetapkan nilairyra sepuluh unta- Lih- Nail At Authar
(7/227-2321.
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perkara gaib, maka hukumnya mengikuti perintah

Rasulullah $.
Tanya: Apakah Anda mengetahui suatu alasan baginya?

Jawab: Hanya ada safu alasan.

Tanya: Apa itu?

Jawab: Apabila tidak diketahui janin itu memiliki kehidupan, dan

ia tidak dishalati serta tidak mewariskan, maka hukum
jinayahtya adalah jinayah terhadap ibunya. Rasulullah S
telah menetapkan satu denda yang telah ditaksir oleh

umat Islam, sebagaimana beliau telah menetapkan ukuran

denda dalam kasus maudhihah.

Itulah alasan yang tidak disebutkan di dalam hadits, yaitu

bahwa beliau menetapkan hukum bagi janin karena

alasan ini, sehingga kita tidak boleh berpendapat

demikian. Barangsiapa berpendapat demikian, maka pasti

mengatakan bahwa hukum tersebut unfuk ibu, bukan

untuk ayahnya, karena jinayah terjadi pada ibunya. lldak
ada hukum bagi janin yang membuaturya menjadi ahli

waris dan mewarisi.

Tanya: Apakah ini pendapat yang benar?

Jawab: Insyabllah.

Tanya: Apabila ini bukan alasannya, lalu disebut apa hukum ini?

Jawab: Disebut Sunnah ta'abbudi.

Tanya: I alu apa nama hukum yang alasannya difunjukkan oleh

khabar?
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Jawab: Itu adalah hukum Sunnah yang harus diikuti, karena ada

sahr alasan yang dapat mereka ketahui dari maknanya,

sehingga mereka bisa menjadikannya sebagai dasar qiyas

bagi perkara-perkara nt" 
_f,:9". 

*emiliki alasan sama.

Tanya: Sebutkan contoh lain yari$ ifi8h*t 
"p 

Sunnah yang bisa

dijadikan dasar qiyas dan yang tidak!

Jawab: Rasulullah S menetapkan perkara unta dan kambing

p,ryhatralf59 apabila pembelinya telah memerah

susunya, 'Apabila mau, pembeli boleh menahannya, dan

apabila mau, ia boleh mengembalikannya bersama safu

mudd kurma keing."36o

Nabi @ juga menetapkan,

359 Dari segi bahasa, kata ini diambil dari lafazh shana an'naaqata yang

berarti ia mengikat ambing unta(Lisan Al Am4 ild. VI, hlm. 121).

Abu Ubaidullah berkata, 'Musharah adalah unta betina, atau sapi betina,

atau kambing betina, llang susunya ditahan di ambingnya agar tidak keluar."

Atau, kalimat tersebut bisa bemrti tidak mernerah kambing selama beberapa

hari sehingga air susunya terkumpul di ambingnya.

Asy-Syafi'i menjelaskan secam lebih gamblang , " Mushatmh adalah mengikat

ambing unta betina atau kambing betina lalu dibiarkan tidak diperah dalam sehari,

dua hari, atau tiga hari, sehingga air susunlB terkumpul. Kehka pembeli melihat air

susunya yang banyak, diharapkan ia menaikkan tawarannya. [-alu, ketika pembeli

itu telah memerahnya sekali atau dua kali, maka tahulah dia bahwa sebenamya ia

tidak banyak mengeluarkan air susu, karena tqbulfi berkurang dari hari ke hari.

Ini termasuk penipuan terhadap pembeli."
360 HR- Al Bukhari (pembahasan: Jual$eli, bab: I-arangan Penjual untuk

Menggembungkan Unta, 4/422, no. 2148) dari jalur lbnu Bukair dari t-aits dari

Ja'far dari A'raj dari Abu Hurairah dengan redaksi lrang serupa; dan Muslim
(pembahasan: Jual-beli, bab: Keharaman Menawar Barang yang Ditawar

Saudaranya, 3/7155, no. 1111515) dari jalur Yahy,a bin Yahya dari Malik dari

Abu Zanad dari A'raj dari Abu Hurairah dengan redaksi yang serupa.
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)t*)tl t:Fl
ot

e
'Hak mendapatkan hasil atau keunfingan disebabkan

oleh keharusan menanggang kerugiaq.'861

Dari hadits tersebut bisa dipahami bahwa apabila saya

membeli seorang budak, lalu saya mengambil

keuntungarueyra (manfaat), dan temyata ada cacat

padanya, maka saya berhak mengembalikan budak

tersebut. Jadi, keunfungan yang saya terima saat budak

berada dalam kepemilikanku memiliki dua sitat. Pertatna,

budak tidak berada dalam kepemilikan penjual dan tidak

berhak atas penyusutan harga. Kdua, ketrnfungan ihr

diperoleh saat budak dalam kepemilikanku, dan pada

wakfu budak itu telah berpindah dari tanggungan

penjualnya kepada tanggunganku, maka seandainya

budak itu mati, ia terhihrng sebagai harta dan milikku.

Dengan demikian, jika saya mau, saya boleh menahan

budak itu, dengan aib yang ada padanya. Begitu juga

dengan keunhrngannya.

Berdasarkan qiyas terhadap hadits, "Hak mendaptkan
hasil atau keunfungan disebabkan oleh keharusn
menanggng kerugian, "kami katakan bahwa setiap buah

dari kebun lang saya beh, atau anak temak, atau budak

perempuan yang saya beli, sama seperti keunfungan,

karena diperoleh saat berada dalam kepernilikan

pembelinya, bukan dalam kepemilikan penjualnya.

361 Takhrtj badits telah disebutkan sebelumnya.
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Dalam masalah musharrah kami mengikuti perintah

Rasulullah S dan tidak melakukan qiyas terhadapnya,

karena yang ditransaksikan adalah kambing itu sendiri,

yang di dalamnya terdapat susu yang tertahan dan tidak

diketahui nilainya. Kami tahu susu unta dan kambing

berbeda, dan susu setiap ekor unta dan kambing juga

berbeda. Ketika Rasulullah S telah menetapkan aturan

defenitif, yaifu denda satu mudd kurma kering, kami pun

mengikutinya.

Jika seseorang membeli kambing mushanah, dan ia telah

mengetahui kecacatannya, lalu memeras susunya, dan

setelah safu bulan memerahnya, ia menemukan cacat

yang disembunyikan oleh penjual (selain cacat

mushanah), maka ia boleh mengembalikannya dan

berhak atas (keuntungan) susu tanpa harus membayamya,

karena kedudukannya sama dengan keunfungan (akibat

kerugian ditipu), sebab ia tidak disebutkan dalam

transaksi, melainkan diketahui saat berada dalam

kepemilikan pembeli. Ia hanya wajib membayar satu

mudd kurma kering sebagai ganti susu yang diambilnya,

sebagaimana yang ditetapkan Rasulullah $.
Tanya: Apakah ini satu perkara yang memiliki dua pendekatan?

Jawab: Ya, bila ia mencakup dua perkara atau lebih, yang

berbeda.

Tangra: Berikan contohnln selain png ini!

Jawab: Jika seorang wanita mendengar kabar kematian

suaminya, lalu ia menjalankan iddah, dan menikah,

narnun temyata suaminya yang pertama (yang dikabarkan
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telah meninggalkan) temyata masih hidup, maka wanita

tersebut berhak atas mahar, wajib menjalankan iddah

kedua, nasab anak tetap dilekatkan pada bapaknya, tidak

ada hadd atas masing-masing, keduanya dipisahkan, fidak

saling me'u/arisi, dan perpisahan terjadi karena faskh

(terhapus akadnya), bukan dengan perceraian.

OIeh karena secara lahir pemikahan tersebut halal, maka

ia dihukumi halal dalam arti mahar, iddah, nasab anak,

dan tiadanya hadd tetap berlaku. Secara batin,

pemikahan tersebut haram, maka ia dihukumi haram

dalam arti pemikahannya tidak diakui, sehingga lakilaki

(suaminya yang) kedua tidak boleh menyetubuhinya jika

keduanya tahu, tidak saling mewarisi, dan akadnya

terhapus, karena wanita tersebut bukan istrinya lagi.

Masih banyak lagi perkara serupa, seperti seorang wanita

menikah pada masa iddah<rya.
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BAB XIII
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PERBEDAAI{ PENDAPAT

Tanya: Saya menemukan ulama pada masa lalu dan sekarang

berbeda pendapat dalam sebagian hal. Apakah itu boleh

bagi mereka?

Jawab: Perbedaan pendapat ifu ada dua macam, yaifu yang

mengharamkan dan yang tidak mengharamkan.

Tanya: Apa ifu perbedaan pendapat yang diharamkan?

Jawab: Setiap sesuafu yang telah dijelaskan argumennya oleh

Allah atau melalui lisan Nabi-Nya dalam benfuk nash yang

tidak boleh diperselisihkan kebenarannya.

Adapun yang mengandung takuril dan yang diketahui

melalui qiyas, lalu pelaku takwil dan qiyas berpegang pada

salah safu makna yang terkandung di dalam khabar atau

qiyas, meskipun ulama lain berbeda pendapat dengannya,

maka saya tidak mengatakan bahwa hal ifu terbatas mang

geraknSla, sebagaimana terbatasnya perbedaan pendapat

dalam perkara yang dinashkan.

Tanga: Apakah ada argumen yang menjelaskan klasifikasi Anda

di antara dua perbedaan pendapat?
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Jawab: Allah mengecam perpecahan dalam firman-Nya,

l! i;;I'ujii;tY,
"Dan frdaklah berpecah-belah orang-orang yang
didatangkan Al Kitab (kepada mereka) melainkan saudah
datang kepada mereka bukb' yang rymta." (Qs. Al
Bayyinah [98]' 4)

'f-l;C, *ib1W6 1],;; t-lt i3K1;

Tanya:

"Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang
bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan
yang jelas kepada mereka- "(Qs. Aali 'lmraan [3]: 105)

Allah mengecam perbedaan pendapat di dalam perkara
yang dalilnya telah mereka terima. Mengenai perkara

yang mengharuskan mereka unhrk berijtihad, saya telah

memberinya contoh berupa menghadap Kiblat, kesaksian,

dan selainnya.

Berikan contoh kepadaku tentang sebagian perbedaan

pendapat ulama salaf, yang Allah menashkan suafu

hukum yang mengandung tal$/il. Adakah petunjuk
tentang yang benar di antara pendapat-pendapat yang
berbeda itu?

ffiVcS'utry

g
) z,z1t
C,L:Ul2'
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Jawab: Setiap kali mereka berbeda pendapat, kami menemukan

dalil Al Qur'an, atau Sunnah, atau qiyas terhadap

keduanya, atau terhadap salah safunya.

Tanp: Sebutkan salah satunya!

Jawab: Allah @ berfirman,

';;3-i:i,'G;1".<r1;;rfr W
'Wanita-ownita yang dithalak hendaHah menahan diri
(menungga) tiga kali quru'. "(Qs. Al Baqarah l2l:2281

Aisyah berkata, "Yang dimaksud dengan kata aqna'
adalah wanita yang suci dari haid."

Keterangan semakna disampaikan oleh Zaid bin Tsabit,

hnu Umar, dan selainnya.

Safu kelornpok sahabat Nabi S berkata, "Aqraa' adalah

wanita yang sedang haid." 3ez

Jadi, mereka tidak menghalalkan wanita yang dicerai

untuk dinikahi sampai ia mandi dari haid yang ketiga.

Tanln: Menurut Anda, bagaimana pendapat kedua kelompok

itu?

352 Riwa!,at dari mereka banyak jumlahnSla, di antarany'a dalatn As-fumn AI
Kubm 17 / 416418) dan Ad-Dwr Al Mantsur (1 /27 5],.

Ibnu Qayyim di dahm .hd Al Mabd (1/184) menyatakan, "lni adalaftr ucapan

Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Abu Musa, Ubadah bin Shamit, Abu

Darda, Ibnu Abbas, dan Muadz bin Jabal RA."

Ibnu Qa1ryim mengulas perbedaan pendapat ini hingga hlm. 203, dan

mengunggulkan makna haid.
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Jawab: Titik temu kedua makna aqraa'adalah wakhr. Waktu
dalam hal ini merupakan tanda yang dilewati oleh wanita
yang dicerai, yang dalam waktu tersebut ia terhalang
(tidak boleh untuk) menikah sampai ia menggenapi waktu
tersebut.

Ulama yang memaknai kata aqraa'dengan wanita haid

-menumt kami- berpendapat bahwa batasan waktu
merupakan bagian terkecil dari waktu ifu sendiri,

sebagaimana batasan sesuafu itu lebih sedikit daripada

sesuatu itu sendiri" Masa haid lebih sedikit dari masa suci.

Jadi, menurut bahasa, makna yang paling tepat unfuk
iddah adalah waktu, sebagaimana bulan sabit merupakan

waktu pemisah di antara dua bulan, dan masa haid lebih
sedikit daripada masa suci. Jadi, dari segi bahasa, masa

haid lebih tepat untuk dijadikan masa bagi iddah,

sebagaimana bulan sabit menjadi waktu pemisah antara
dua bulan.

Dikarenakan Nabi S men5ruruh para wanita tawanan

6r'r1lu.363 untuk membersihkan rahim sebelum

363 6.r1lur adalah nama lembah di perkampungan Hawazin. Di lembah itu
terjadi peristiwa Hunain antara Nabi $ dengan bani Havrnzin. Pada saat itu
Nabi $ bersabda, "Demamlah Austhas."Yaitu ketika pemng berkecamuk hebat.
Beliaulah yang pertama kali mengucapkan kalimat ini, dan itu menjadi kata
mutiara di berbagai negeri.

Al Hafizh lbnu Hajar di dalam Fath Al Ban t1fi41 berkata, "Menurut
pendapat yang kuat, lembah Authas berbeda dengan lembah Hunain."

Al Hafizh lalu berargumen dengan sebagian penjelasan dalam Simh lbnu
Ishaq, lalu ia mengutip dari Abu Ubaidullah Al Bakri, ia berkata, "Authas adalah
lembah di perkampungan Hawazin. Di sanalah bani Hawazin dan bani Tsaqif
bermarkas, lalu mereka bertemu di lembah Hunain."
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disenggamai dengan satu kali haid, maka itu

menunjukkan bahwa maksud dari iddah adalah

membersihkan rahim, dan membersihkan rahim adalah

dengan adanya haid. Beliau membedakan kebersihan

rahim antara budak wanita dengan wanita merdeka.

Wanita merdeka dianggap bersih rahimnya dengan tiga

kali masa haid yang sempurna hingga memasuki masa

suci, sedangkan budak perempuan dianggap bersih

rahimnya dengan sekali haid yang sempuma hingga

memasuki masa suci.

Tanya: lni adalah safu pendapat. [-alu, bagaimana bisa Anda

memilih pendapat lain, sedangkan menurut Anda ayat

tersebut mengandung dua makna?

Jawab: Batas waktu dengan terlihatnya bulan sabit merupakan

tanda yang dijadikan Allah untuk mengetahui bulan. Bulan

sabit berbeda dengan siang dan malam, karena bulan

sabit mencakup tiga puluh hari atau dua puluh sembilan

hari. Ketika bulan sabit muncul pada malam ketiga puluh,

dimulailah hifungan bulan baru. Hanya inilah makna yang

ada pada peristiwa tersebut. Meskipun kata quruu'

menunjukkan arti waktu, narnun ia merupakan bilangan

Nampaknya, keduanya adalah lembah yang berdekatan atau berdampingan.

Hadits tentang Authas diriwayatkan dari Abu Said bahwa Nabi $ bersabda

mengenai tawanan Authar, "Yang hamil tidak boleh diSauli sebelun melahir{<an,

dan yang tidak hamil fidak boleh disauli sebelum ia haidh satu kali-" Hadits ini

Insln'allah akan disebutkan secara bersambung sanadnya. dalam bahasan terrtang

jihad- Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Hakim dengan dinilainya shahih. Llh.

Musnad Imam Ahmad dengan banyak redaksi (no. 11246, 11619, 17714,

11821,11846)
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siang dan malam, yang haid dan suci pada siang dan

malam hari disebut iddah. Waktu juga diserupakan

dengan batas. Terkadang batas ifu berada dalam yang

dibatasi, dan terkadang di luar dari yang dibatasi, namun
tidak terpisah darinya. Jadi, quruu ' adalah masa dalam
sebuah pengertian tertenfu .

Tanln: Apakah itu?

Jawab: Haid adalah keluamya darah dari rahim, dan suci adalah

tertahannya darah dalam rahim. Suci dan quruu'
(terkumpulnya darah di rahim) adalah menahan, bukan

melepas. Jadi, ifu adalah urakfu. Oleh karena itu, dari segi

bahasa, kata quruu' lebih tepat diartikan suci, karena ia
berarti menahan darah.

Ketika Abdullah bin Umar mencerai istrinya yang sedang
haid, Rasulullah S memerintahkan Umar agar men5nrruh

Ibnu Umar rujuk istrinya dan menahannya hingga suci_

Setelah ifu, barulah ia boleh mencerai istrinya dalam
keadaan suci tanpa melakukan hubungan badan.
Rasulullah $ bersaMa,

.i;te'db;tf hr ;i etiqt'e,+
-Itutah iddah Wng diperintahkan Altah dalam menceni

isbi." 3@

3dt HR Malik dalam At Muuathttp : Thalak, bab: Riura5rat

tentang Aqra', Iddah Thalak, dan Thalak terfiadap Isti lnng Haid,2/576. no. 53)
darl lalur Yahya dari Malik dad Nafi' dari Abdullah bin Umar dari umar bin
Khaththab dari Nabi #f; Al Bukhari (pembahasan: Thalak, bab: Penjelasan tentang
surah Ath-Thalaq ayat l, 9/258, no. 5251) dari jalur Ismail bin Abdullah dari
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Maksudnya adalah firman Allah,

GUli$iai'_?rt6t-
'Apabila kanu mencenikan istri-istrimu maka hendaHah

kamu ceraikan mereka pada wakfu mereka dapat
(menghadapi) iddahnya (yang wajar). " (Qs. Ath-Thalaaq

[65]: 1)

Jadi, Rasulullah S mengabarkan bahwa iddah adalah

suci, bukan haid.

Allah $ berfirman, "Tiga quntu '. " Wanita yang dicerai

wajib menjalani tiga quruu '. Seandainya quruu ' yang

ketiga ifu terlambat sebentar saja, maka ia tetap belum

halal, sampai ia benar-benar ada, atau sampai ia
mengalami menopause, atau ada indikasi mengenainya

sehingga ia menjalani iddah dengan hitungan bulan. Pada

kondisi ini mandi tidak memiliki arti, karena mandi

dilakukan pada quruu' keempat, bukan ketiga.

Barangsiapa mengatakan bahwa mandi merupakan syarat

kehalalannya, maka ia harus mengatakan bahwa

seandainya ia tidak mandi selama setahun atau lebih,

maka ia tidak kunjung 5uld. s65

Mal'rk dari Nafi'; dan Muslim (pembahasan: Thalak, bab: Kehararnan Thalak

terhadap Isti yang Haidh tanpa Kerelaannya, 2/10531dari jalur Yuhy. bin Yahfa
At-Taimi dari Malik.

365 Pendapat ini dihrhxkan dari Syarik bin Abdullah Al Qadhi, bahu,a jika isti
yang dithalak teledor dan tidak mandi selama dua puluh tahun, maka srrami yang

menalaknya boleh rujuk kepadanya- Uh. Al Muhalla karya hnu Hazm (10/2591

dan Bida3nh Al Mujtahid Qn$. Persyaratan mandi atau berlalunya r,uaktu sahr
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Tanya:

Jadi, pendapat yang mengatakan bahwa kata quruu'
berarti suci, adalah pendapat yang paling mendekati

makna Al Qur'an. Aspek bahasa secara jelas juga

menunjukkan makna ini.

Mengenai perintah Nabi S agar para tawanan wanita
(budak) membersihkan rahimnya dengan sekali haid,
ditetapkan menunrt indikasi lahir, karena apabila seorang

budak wanita dalam keadaan suci, lalu ia mengalami safu

kali haid yang sempuma dan sah, maka ia terbebas dari
kehamilan pada masa suci. Terkadang ia melihat darah,
sehingga haidnya dianggap belum sah. Yang disebut haid
secara sah adalah jika ia menyempumakan haid satu kali.

Jadi, bagaimanapun kondisi suci yang dialami oleh budak
wanita jika belum mengalami satu kali haid yang
sempuma, maka secara lahiriah belum terbebas dari
kehamilan.

Seorang wanita menjalani iddah karena dua alasan, yaifu
pembersihan rahim, dan hrjuan lain yang dicapai
bersamaan dengan pembersihan rahim.

Selama iddah, seorang wanita mengalami dua kali haid
dan tiga kali suci. Seandainya tujuan dan iddah adalah
pembersihan rahim, maka ia telah melakukan
pembersihan rahim sebanyak dua kali. Tetapi, selain
pembersihan rahim, tujuan dan iddah adalah ta'abbud.

Bisakah Anda menyampaikan perkara serupa yang

mereka perselisihkan?

shalat yang sempuma sesudah suci atau syarat-syarat lain ifu termazuk yang
ditetapkan sebagian fuqaha.
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Jawab: Bisa, dan mungkin ini lebih jelas. Kami telah menjelaskan

sebagiannya di dalam Sunnah yang riwayatnya berbeda.

Penjelasan ini mengandung pehrnjuk terhadap perkara

yang Anda tanyakan ifu, dan perkara yang serupa.

Allah & berfirman,

t-|)tzzrz )a

its-ot;Ly4uOl;5*{,-uTv

*td)z.tziil i-aL:

'";;$;+jr 
pL-

J'"rfrf)\Eri

KY"tq,E;s'-:4,iv
uiY'eiiG

uo rl-. 1'('(X*04_
"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi

(menopause) di anhra perempuan-perempuanmu iika
kamu ragu-ragu (tenbng masa iddahnya) maka iddah

mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-

perempuan yang frdak haid. Dan perempuan-perempuan

Wng hamil, waktu iddah mereka ifu ialah sampai mereka

melahirkan kandungann5n "(Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4)

"Wanita-wanita yang dithalak hendaHah menahan dii
(menunggu) tiga kali qunr'. "(Qs. Al Baqarah l2\:228)
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-6,l:;iLsiii:t:;"f igdClis
b-ffir**t'L;5

,
"Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan

meninggalkan istri-istri (hendaHah para isti itu)

menangguhkan dirinjn heriddah) empat bulan sepuluh

hari. " (Qs. Al Baqarah l2l: 234)

Sebagian sahabat Rasulullah $ mengatakan bahwa Allah

menetapkan iddah wanita yang dicerai dalam keadaan

hamil adalah sampai ia melahirkan kandungannya,

sementara iddah wanita yang ditinggal mati suaminya

adalah empat bulan sepuluh hari. Jadi, wanita yang hamil

dan ditinggal mati suaminya ber-iddah selama empat

bulan sepuluh hari dan melahirkan kandungannya,

sehingga ia menjalani dua iddah sekaligus. Sesuai nash,

kelahiran tidak mengakibatkan berakhimya iddah, kecuali

dalam kasus perceraian. 365

Seolah-olah ia berpendapat bahwa iddah persalinan

bertujuan membersihkan rahim, sedangkan iddah empat

bulan sepuluh hari bertujuan fa'abbud; bahwa wanita yang

ditinggal mati suaminya tidak boleh dinikahi sampai ia
menjalani iddah selama empat bulan. Hal tersebut
(kewajiban iddah) karena dua alasan, sehingga salah

safunya tidak bisa gugur dengan terlaksananya kewajiban

355 Pendapat ini dihiturkan dari Ibnu Abbas, Ali dan para sahabat lain. Lih.
Al Muwaththa' (105, 1061,, Al Umm (5/205, 2061, Ad-Durr Al Mantsur (6/235,
2361, Nail Al Authar(7 /88, 89) dan Al Muhalla (L0/263-265).
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yang lain, sebagaimana jika ia punya kewajiban terhadap

dua laki-laki, maka salah satu karajiban ihr tidak bisa

menggugurkan ka,vajiban yang lain. Juga seperti ketika ia

menikah dalam masa iddah dan telah digauli, ia menjalani

ildahdari suami pertama dan kedua.

Sahabat yang lain mengatakan bahwa jika ia melahirkan

anaknya, maka ia menjadi halal, meskipun almarhum

suaminya masih berbaring di ranjang (belum dikubur).

Jadi, ayat tersebut mengandung dua makna sekaligus, dan

makna yang paling logis serta jelas adalah, persalinan

mengakibatkan berakhimya ildah.

Sunnah Rasulullah S menunjukkan bahwa persalinan

merupakan akhir iddah dalam kasus kematian, sama

seperti kasus percemian.

Sufuan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari

Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari ayahnSra, ia

berkata, "Subai'ah Al Aslamiyryah melahirkan, beberapa

hari setelah kematian suaminya. [.alu Abu Sanabil bin

Ba'kak %7 melewatinya dan berkata, 'Kamu tampak

menyiapkan diri untuk menikah lagi! Bukankah iddah+nu

empat bulan sepuluh hari!' Subai'ah lalu mengadukan hal

itu kepada Rasulullah $, dan beliau bersaMa, Abu

367 Ba'kak dan Abu Sanabil adalah orang Quraisy dari bani Abdr.rddar bin

Quslrai- Namanlra ini banyak diperselisihkan, dan ia termasuk sahabat yang

populer.
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Sanabil bohong'. Atau, 'Tidak seperti yang dikabkan Abu
Sanabil. Kamu telah halal, maka menikahlali."368

Tanya: Apa pun yang telah ditunjukkan oleh Sunnah, tidak ada

alasan bagi seseorang untuk berpendapat secara berbeda

dari Sunnah. Tetapi, bisakah Anda menyebutkan

perbedaan pendapat tentang sesuafu yang tdak
diredaksikan oleh Sunnah, namun ditunjukkan oleh Al

Qur'an dari segi nash dan kesimpulan, atau qiyas?

Jawab: Allah S berfirman,

'ei!g::ff, a$;6 i;5 gj #urfi:;ir_t\
ry U'i'i'Lg';*EI1 W .U @ #; 3;b

@
'Kepada orang-orang yang meng-ila' istirym diberi
tangguh empat bulan (amanya). Kemudian jika merel<a

368 HR. Malik dalam Al Muwaththa '(pernbahasan: Thalak, bab: Iddah IsH
yang Ditinggal Mati Suaminya dalam Keadaan Harnil, 2/590, no. 85) dari ialur
Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Miswar bin Makhmmah dari Rasuhilah $; AI
Bukhari (pembahasan: Thalak, bab: Penjela=n Surah At-Thalaq ayat 4,3/477
dari jalur Yahyn bin Bukair dari Laits dari Ja'far bin Rabi'ah dari Abdurrahman bin
Hurmuz Al A'raj dari Abu Salamah bin AMun:ahman dari Zainab binti Abu
Salamah dari ibunya yaitu Ummu Salamah dari Nabi &; dan dari jahr Mdik dari
Hisyam; dan Muslim (pembahasan' Talak, Lrab: Berakhimya lddah Istoi fiang
Ditinggal Mati Suaminya, 2/7722, no. 56/74841dari jalur Ibnu Wahb dari Yunrs
bin Yazid dari Ibnu Syihab dari Ubaidullah bin AMullah bin utbah bin Mas'ud dan
ayahnya dari Umar bin Abdullah bin Arqam dari Subai'ah dengan redaksi yang

serupa.
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kembali (kepada istrinya), maka Allah

Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka

berazzam ftertetap hati untuk) thalak, maka

Allah Maha Mendengar lagi Maha

Mengetahui. "(Qs. Al Baqarah l2l:226-227f6e

Mayoritas sahabat Nabi $ yang menjadi sumber riwayat

kami mengatakan bahwa jika telah berlaku empat bulan,

maka suami yang melakukan ila' diberi pilihan antara

kembali kepada istrinya atau mencerainya. Sementara itu,

diriwayatkan dari sebagian sahabat Nabi S, dikatakan

bahwa thalak jatuh dengan berakhimya waktu empat

369 lla ' adalah, seorang laki-laki (suami) bersumpah untuk tidak mendekati
(menyetubuhi) istrinya, Apabila ia menetapkan waldunya kurang dari empat bulan,

maka ia tidak punya kamjiban apa pun. Tetapi jika lebih dari itu, atau tidak

menetapkan waktun1n, maka disebut ila'.la pun5n dua pilihan, kembali kepada

istrinSn dalam waktu empat bulan ifu serta membagnr kaffanh terhadap

sumpahnya, atau mencemikan istrinya. Yang disebut sumpah di sini harus dengan

kata billaahi (demi Allah).

AsfSyaf i (Al Umm, ild. V, hlm. 2z[8) menyatakan, "Tidak ada sesuatu yang

boleh digunakan sumpah selain nama Nlah Subhanahu ura Tabla,l<arena Nabi $
bersaMa, 'Sesungguhng Allah melarang kalian bersumpah dengan

kalian. Bamngsiapa bercumph, maka hendakngm bersumpah dengan nama Allah,

atau diam-"
Asy-Syafi'i menambahkan, "Barangsiapa bersumpah dengan nama Allah,

maka ia wajib kaffarah apabila melanggar sumpahnya. Barangsiapa bersrmpah

dengan selain nama Allah, maka ia tidak disebut melanggar sumpah dan fidak
wajib membapr kaffarah bila melanggamya. Orang yang melakukan i/a' adalah

orang yang mengucapkan sumpah, yang membuatnya wajib memba5ar kaffamh."
Pendapat inilah yang benar. Mengenai masalah ila' ni terdapat perincian dari
para fuqaha.
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6u1*.370 Namun tidak ada riwayat dari Rasulullah #t
tentang masalah ini.

Tanya: Pendapat mana yang Anda pegang?

Jawab: Saya berpendapat bahwa orang yang melakukan ila'
tidak wajib thalak. Apabila istrinya meminta hak darinya,

maka suami tidak boleh dipaksa memberi hak, sampai

berlalu empat bulan. Jika empat bulan telah berlalu, maka

saya katakan kepadanya, " Fai'ah (kembali kepada istri)

atau thalak." Yang dimaksud dengan fai'ah di sini adalah

bersehrbuh.

Tanya: Apa alasan Anda memilih pendapat tersebut?

Jawab: Menurut saya pendapat tersebut lebih mendekati makna

AI Qur'an dan losika.

Tanya: Hal apa yang dihrnjukkan oleh Al Qur'an?

Jawab: Ketika Allah @ berfirman, 'Kepada orang-orang yang

meng-ila' istinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). "

Secara teksfual, ayat tersebut menunjukkan bahwa orang

yang diberi tangguh empat bulan oleh Allah dalam suatu

perkara, tidak ada keharusan untuknya sampai empat

bulan itu berlalu.

Tanya: Tetapi, dimungkinkan Allah memberinya waktu tangguh

empat bulan, yang selama ifu ia harus kembali kepada

istrinya. Seperti perkataan Anda, "Saya beri Anda waktu

s70 6,i adalah pendapat hnu Mas'ud dan sejurnlah tabi'in. Pendapat ini
dipegang oleh Abu Hanifah dan para sahabatnSn, Ats-Tsauri, serta ulama Kufah,

sebagaimana dituturkan oleh hnu Rwyd dalam Bidaph Al Mujtahid (1,283) dan

At-Tirmidzi dalam As-Sunan(2/222-223 dari Sjnrh Al Mubarakfurl.
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empat bulan unfuk menyelesaikan bangunan rumah ini.

Bagaimana pendapat Anda?"

Jawab: Hal ini tidak masuk dalam perkiraan orang yang diajak

bicara, sampai hal ini disyaratkan dalam rangkaian

kalimat. Seandainya seseorang berkata, "Saya memberi

Anda wakfu tangguh empat bulan," berarti ia telah

memberi waktu tangguh, dan ia tidak menemukan celah

unfuk memaksanya sampai empat bulan ih-r berakhir,

sementara Anda belum menyelesaikan bangunan. Jadi,

seseorang tidak bisa disebut terlambat selama masih ada

sisa waktu. Terkadang bangunan rumah bisa memberi

petunjuk bahwa waktu telah mendekati empat bulan,

padahal masih tersisa bagian-bagian yang tidak mungkin

bisa dibangun dalam waktu yang tersisa.

Sementara di dalam fai'ah tidak terdapat tanda bahwa

suami tidak melakukan fai'ah kecuali dengan berlalunya

waktu empat bulan, karena persefubuhan bisa terjadi

dalam sekejap. Seandainya seseorang -persepsi yang

Anda gambarkan- tidak menentukan sikap sampai

berlalu empat bulan, maka ia bertanggung jawab kepada

Allah untuk mengambil keputusan, kembali kepada

isbinya atau mencerainYa?

Seandainya pada akhir ayat tidak terdapat kalimat yang

menunjukkan bahwa maknanya tidak seperti yang Anda

katakan, maka pendapat itulah yang paling tepat -
sebagaimana penjelasan kami- karena bersifat teksfual.

AyaLayat Al Qur'an dipahami menurut arti tekshralnya,

sampai ada dalil dari Al Qur'an, atau Sunnah, atau ijma,

631



AlUmm

bahwa yang dimaksud adalah makna hakikatorya, bukan

tekstualnya.

Tanya: Kalimat apa di dalam ayat tersebut yang menunjukkan hal

tersebut?

Jawab: Allah @ berfirman bahwa orang yang melakukan /a'
punya waktu empat bulan, lalu Allah & berfirman,

'Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka

Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang. Dan jika mereka berazzam (bertetap hati
untuk) thalak, maka Allah Maha
Mendengar lagi Maha Mengetahui." Di sini Allah &
menyebutkan dua hukum secara bersamaan tanpa
pemisah di antara keduanya. Kedua hukum tersebut

hanya terjadi sesudah empat bulan, karena Allah
mengharuskannya kembali kepada istrinya atau
menceraikannya, serta memberinya pilihan pada satu

waktu. Jadi, salah satunya tidak mendahului yang lain

karena keduanya disebutkan pada safu waktu.
Sebagaimana sebuah kalimat tanpa pemisah dalam
perkara gadai, "Kamu tebus barangmu atau kami

menjualnya unfuk melunasi utangmu."

Tidak boleh keduanya disebut tanpa pemisah, namun

dikatakan bahwa alternatif fai'ah dilakukan dalam waktu
ila' selama empat bulan, sedangkan ketetapan thalak
dilakukan setelah berakhimya empat bulan. Hal ini tidak
mungkin, karena keduanya adalah hukum yang disebut
secara bersamaan, namun ada kelonggaran pada salah

satunya dan pembatasan pada yang lain.
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Tanya: Tetapi, Anda mengatakan bahwa apabila suami kembali

sebelum empat bulan, maka itu disebut fai'alf

Jawab: Benar. Sebagaimana saya katakan, "Jika Anda melunasi

ker,vajibanmu (utang) sebelum batas akhimya, maka Anda

telah tertebas darinya." Dalam hal ini Anda telah berbuat

baik dan melakukan sesuafu dengan segera sebelum jafuh

ketetapannya.

Menunrt Anda, apakah berdosa jika seseorang

mengucapkan kata-kata fai'ah (kembali kepada istui)

setiap hari tetapi ia tidak kunjung menyetubuhi istrinya

sampai waktu empat bulan berakhir?

Tanya: Tidak dianggap melakukan fai'ah sampai ia menyetubuhi

ishinya jika ia malnpu melakukannya.

Jawab:Seandainya ia menyetubuhi istrinya tanpa niat fai'ah
(merujuk), maka apakah ia telah keluar dari ancaman

cerai karena ila 2 Bukankah ketentuannya ada pada

persetr-rbuhan?

Tanln: Ya.

Jawab: Be.grhi juga jika ia bemiat tidak kembali kepada istrinya,

bersumpah setiap hari unfuk tidak kembali, tetapi temyata

ia menyetubuhi istuinya sebelum berakhimya waktu empat

bulan, maka apakah ifu berarti ia keluar dati cerat ila'?
Jika persefubuhannya tidak dengan niat fai'ah, maka

apakah ia juga keluar dari cerar ik2
Tanya: Ya.

Jawab: Apakah niat tidak ingin kembali kepada istri (^far'ah) tidak

berguna? Apakah persefubuhannya unfuk kesenangan,
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bukan unfuk fai'ah, tidak menghalanginya keluar dari
cerai ila 2

Tanya: Benar, seperti yang Anda katakan. Keluamya ia dari cerai

/a'disebabkan oleh perseh.rbuhan, apa pun motivasinya.

Jawab: Bagaimana mungkin ia bemiat fai'ah setiap hari, namun
ketika empat bulan berlalu ia wajib menceraikan, padahal

ia tidak bemiat cerai dan tidak mengucapkan kata cerai?

Menurutmu, apakah ini pendapat yang logis?

Tanya: Apa yang membuatnya tidak logis?

Jawab: Menumt Anda, seandainya seorang laki-laki berkata
kepada istrinya, "Demi Allah, saya tidak akan

mendekatimu selama{amanya," apakah ifu sama seperti
ucapan, "Kamu saya cerai empat bulan lagi?"

Tanya: Bagaimana jika saya katakan ya?

Jawab: Apabila ia menyefubuhi iskinya sebelum empat bulan?

Tanya: Kalau saya katakan tidak. Kedua ucapan tersebut tidak
sama.

Jawab: Ucapan ila' seseorang tidak dianggap thalak, melainkan
sebuah sumpah. Namun jika telah datang batas wakhrnyra,

maka menjadi thalak- Apakah mungkin seseorang lnng
memahami ucapannya ifu mengatakan hal semacam ini
kecuali berdasarkan khabar Q-radits) yang pasti?

Tanya: Anda pemah berkata, "Jika empat bulan telah berlalu,
maka ia diminta membuat kepufusan. Jika ia melakukan
fai'ah, maka selesailah masalah. Jika tidak, maka ia
dipaksa untuk menceraikan (istrinya). "
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.Iawab: ^1/a' bukanlah cerai, melainkan sumpah yang diberikan

batas wakfunya oleh Allah untuk mencegah suami

melakukan tindakan yang memgikan. Ketika batas wakfu

itu tiba, Allah memberinya pilihan antara {ai'ah dan

thalak. ini adalah hukum yang baru timbul setelah empat

bulan berlalu. Ia tidak terjadi bersamaan dengan /a'
dijatuhkan, melainkan sebuah perkara baru. Setelah itu

pelakunya dipaksa memilih, fai'ah atau thalak. Jika ia

menolak memilih salah safunya, maka diambil tindakan

yang mampu dilakukan unfuk menggantikannya. Dalam

hal ini adalah mencerai iskinya, karena tidak mungkin

menggantikannya dalam menyefubuhi!

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah waris. Zaid

bin Tsabit dan ulama yang sependapat mengatakan

bahwa setiap ahli waris diberikan haknya. Apabila ada

kelebihan sedangkan mayit tidak memiliki 'ashabah dan

wala'maka kelebihannya ifu untuk umat Islam.

Sementara ifu ulama lain mengatakan bahwa kelebihan

harta warisan dikembalikan kepada ahli waris. Seandainya

seseorang meninggal dan hanya memiliki saudara

perempuan, maka ia hanya mewarisi separuh harta, dan

separuhnya lagi dikembalikan kepadanya.

Tanya: Mengapa Anda tidak mengembalikan kelebihan sisa harta

warisan kepada ahli waris Yang ada?

Jawab: Berdasarkan dalildari Al Qur'an.

Tanya: Ayat mana yang menunjukkan pendapat Anda?

Jawab: Allah $ berfirman,
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gj u J^z-q; L*,'i'r:',j fr ,-! {6 6,;,ry

5;tiKf bt-G;_',K,
"Jika s*eorang meninggal dunia, dan ia tidak
mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan,

maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari
harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang lakilaki
mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia
tidak mempunyai anak. "(Qs. An-Nisaa' [4]: 176)

' ;**oi $; J, 5 l$,il; 1 q,-{ulyl},("g

'Dan jika mereka iut t *un, itu terdiri dari) saudara-
saudara laki dan perempuan, maka bagian seorang
saudara lakilaki sebanyak bagian dua orzng saudara

perempuan "(Qs. An-Nisaa' l4l: 176')

Di sini Allah & menyebutkan saudara perempuan

sendirian, dan ia mendapatkan sepamh, lalu
menyebutkan saudara laki-laki sendirian, dan ia
mendapatkan seluruh harta. Lalu Allah S menyebutkan

ahli waris yang terdiri dari beberapa saudara laki{aki dan
saudara perempuan, dan menetapkan bahwa saudara

perempuan memperoleh sepanrh warisan saudara laki-

lakinya.

Ketetapan Allah unfuk saudara perempuan yang sendirian

dan saat bersama saudara laki-laki menunjukkan bahwa ia
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tidak sarna dengan saudara laki-laki, dan ia hanya

memperoleh separuh dari jumlah yang diperoleh saudara

laki-lakinya.

Dalam kasus seseorang mati dengan ahli waris saudara

perempuannya saja, seandainya Anda mengatakan bahwa

ia memperoleh separuh harta karena p€\,'arisan, lalu

Anda mengembalikan separuhnya lagi kepadanya, berarti

Anda telah memberinya seluruh harga warisan saat ia
sendiri. Padahal Allah memberinya sepan:h harta saat

sendiri dan bersama-sama dengan yang lain.

Tanya: Saya bukan memberikan separuh sisanln atas dasar

warisan, melainkan sebagai pengembalian.

Jawab: Apa arti kembalian? Apakah ini sekadar penilaian baik

tanpa dalil? Anda bisa memberikan kepada siapa saja

yang Anda sukai. Jika mau, Anda bisa memberikannln

kepada tetangga-tetangganya, atau kerabat jauh.

Tidakkah Anda boleh berbuat demikian?

Tanya: Hakim tidak boleh berbuat demikian. Sebaliknla, sVd
tetap mengembalikanngra kepadanya karena hubungan

rahim.

Jawab: Bagaimana kalau karena pewarisan?

Tanya: Jika saya mengatakan demikian?

Jawab: Kalau begitu, Anda telah mewariskan kepadanF apa

yang tidak diwariskan Allah kepadanya.

Tanya: Anda boleh melakukannya, karena Allah @ berfirman,
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griiLy\ $ q6,15 # r6.ii lli(,

@w,,1
"Orang-orang yang mempunyai hubungan ifu
sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada

yang kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah

Maha Mengetahui segala sesuatu. "(Qs. AI Anfaal [8]: 75)

Jawab: Ayat ini furun karena orang-orang saling mewarisi atas

dasar perjanjian. Setelah itu mereka saling mewarisi atas

dasar lslam dan hijrah. Jadi, orang yang hijrah mewarisi

orang yang hijrah lainnya, sedangkan ahli waris yang

tidak ikut hijrah tidak memperoleh warisan, padahal ia

lebih dekat dari yang lain. Oleh karena itu, turunlah ayat

irri. 371

Tanya: Kalau begitu, sebutkan dalil pendapat Anda?

Jawab: Firman Allah "Orang-orang yang mempunyai hubungan

itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanp
(daripada yang kerabat) di dalam kitab Allah," turun
mengenai sesuafu yang telah ditetapkan untuk mereka-

Tidakkah Anda lihat bahwa di antara kerabat ada yang

mewarisi dan ada yang tidak? Suami adalah orang yang

paling banyak warisannya daripada ahli waris lain.

Seandainya Anda menetapkan warisan hanya

371 Silakan baca riwayat tentang turunnya ayat ini dalam Lubab An-Nuqul
karya As-Suyuthi (hal. 114) dan Ad-Durr Al Mantsur karya As-Suyuthi juga
(3/2071.
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berdasarkan hubungan rahim, maka hubungan rahim

antara anak perempuan dengan bapalmSra sarna seperti

hubungan mhim anak laki-laki. Jika demikian, maka

kerabat yang memiliki hubungan rahim rneunrisi secar?r

bersama-sama, dan mereka lebih berhak daripada suami

yang tidak memiliki hubungan rahim.

Seandainya makna ayat tersebut seperti yang Anda

gambarkan, maka Anda telah menyalahi a17at tersebrul

karena Anda telah memberi saudara perempuann!,a

bagian separuh dan memberi orang-orang yang memiliki

hubungan wala' bagian separuh, padahal mereka bukan

orang-orang yang memiliki hubungan rahim, dan tidak

ada nash dalam Al Qur'an yang menetapkan bagian

unfuk mereka.

Para ulama juga berbeda pendapat mengenai jatah

warisan untuk kakek. Zaid bin Tsabit ber{ota:

Diriwalptkan dari Umar, I.Jtsman, Ali, dan lbnu Mm'ud,

bahwa saudara laki-laki diberi warisan bersamaan dengan

adanya kakek. Sementara itu Abu Bakar Ash-Shiddiq dan

hnu Abbas berkata -juga diriunptkan dari Aiq/ah, hnu
Zubair, dan Abdullah bin Utbah- bahrrra mereka

mendudukannln pada posisi alnh, dan menggugu*an

baEan unhrk saudara-saudara mayrt dengan adanya

kakek.

Tanln: [alu, bagaimana Anda condong menehpkan unrisan

unfuk saudara-saudam mayit dengan adanF kakek?

Apakah dengan dalil dari AI Qrr'an atau Sunnah?
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Jawab: Saya tidak menemukan penjelasan di dalam Al Qur'an
atau Sunnah.

Tanya: Bukankah khabar-khabar yang ada ihr setara, sedangkan

dalil-dalil qiyas mendukung pendapat yang menempatkan

kakek pada posisi ayah dan menghalangi bagian saudara-

saudara mayit dengan adanya kakek?

Jawab: Mana dalil-dalilnya?

Tanya: Saya menemukan bahwa bapak melekat padanya. Saya

juga mendapati kalian sepakat unfuk meniadakan bagian

anak laki-laki seibu dengan adanya kakek. Selain ifu, saya

mendapati kalian tidak mengurangi bagian seperenam.

Semua hukum ini sama seperti hukum bapak.

Jawab: Kami memberikan warisan bukan karena nama bapak

saja.

Tanya: Mengapa?

Jawab: Terkadang nama bapak melekat pada kakek, tetapi ia
tidak mendapat warisan.

Tanya: Yang mana?

Jawab: Terkadang kakek hidup bersama dengan bapak, sehingga

kakek tidak mendapatkan warisan meskipun sebutan

bapak melekat padanya. Bahkan, sebutan ini juga melekat

pada Adam. Apabila di bawah kakek ada bapak, maka
kakek tidak mewarisi. Begitu juga ketika kakek adalah

orang kafir dan pembunuh, ia tidak mewarisi, padahal
sebutan bapak tetap melekat padanya dalam semua kasus

ini. Seandainya atas dasar sebutan bapak saja, maka ia
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pasti mendapatkan warisan dalam kondisi-kondisi

tersebut.

Mengenai pendapat kami yang meniadakan bagian anak

laki{aki seibu dengan adanya kakek, hal itu didasarkan

pada khabar, bukan karena sebutan bapak- Atas dasar

khabar pula kami meniadakan bagian anak laki-laki seibu

dengan adanya anak perempuan (cucu perempuan) dari

anak laki-laki dan terus ke (generasi) bawah.

Mengenai pendapat kami yang tidak mengurangi bagian

seperenam unfuk kakek, kami juga tidak mengurangi

bagian seperenam untuk nenek.

Kami melakukan semua ini karena mengilmti Sunnah,

bukan karena ketika hukum kakek sama dengan hukum

ayah dalam satu aspek maka kami memberlakukannya

dalam semua aspek. Seandainya kesamaan hukum kakek

dengan hukum ayah pada sebagian aspek

mengimplikasikan kesamaan dalam semua aspek, maka

anak perempuan dari anak laki{aki dan terus ke bawah

juga harus disamakan dengan anak lakilaki. Namun, pada

kenyataannya kami menghalangi bagian warisan

kefurunan ibu dengan adanya anak laki-laki, dan

menenfukan bagian yang sama (seperenam) unfuk kakek

dan nenek.

Tanya: Apa alasan Anda menolak pendapat kami yang

meniadakan bagian unh.rk saudara-saudara mayit dengan

adanya kakek?

Jawab: lantaran jauhnya pendapat kalian dari qiyas.
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Tanya: Tetapi, yang kami lihat hanyalah q,yar itu sendiri!

Jawab: Bagaimana pendapat Anda tentang kakek dan saudara

laki-laki? Apakah masing-masing mengandalkan

kekerabatan dirinya? Atau mengandalkan kekerabatan

orang lain?

Tanya: Maksud Anda?

Jawab: Tidakkah kakek berkata, "Saya ini bapak dari bapaknya

mayit?" Sementara itu, saudara laki{aki berkata, "Saya

anak dari bapaknya mayit."

Tan57a: Benar, lalu?

Jawab: Jadi, keduanya mengandalkan kekerabatan ayah sesuai

posisinya dengan mayit.

Tanya: Ya.

Jawab: Katakanlah bapaknya yang mati dan meninggalkan anak

dan bapaknya (kakek), lalu bagaimana keduanya

ma.ruarisinya?

Tanya: Anaknya mendapat lima perenam bagian, dan bapaknya

seperenam bagian.

Jawab: Apabila anak lebih berhak memperoleh lebih banyak

warisan daripada bapak, sedangkan saudara lald-laki

mengandalkan kekerabatannya dengan bapak, sarna

seperti kakek mengandalkan kekerabatannya dengan

bapak, sebagaimana yang Anda jelaskan, maka mengapa

Anda menghalangi hak saudara laki-laki dengan adanya

kakek? Seandainya salah safunya terhalang haknya oleh

yang lain, maka sehamsnya kakek yang terhalang oleh
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saudara laki-laki, karena saudara laki-laki itu lebih berhak

atas banyaknya warisan daripada orang yang keduanya

diandalkan kekerabatannya. Atau, lebih tepat Anda

memberikan saudara laki-laki ifu lima perenam bagian,

dan untuk kakek seperenam bagian.

Tanya: Apa yang menghalangi Anda unfuk mengikuti pendapat

mlf

Jawab: Semua ulama yang berbeda pendapat sepakat bahwa

kakek mendapatkan bagian yang sama dengan saudara

lald-laki, atau lebih banyak darinya. Jadi, saya tidak punya

argumen unfuk menentang mereka, dan saya tidak beralih

kepada qiyas, karena qiyas justru mengeluarkan semua

pendapat mereka-

Saya berpendapat bahwa pemberian hak waris kepada

saudara-saudara laki-laki dengan adanya ayah merupakan

pendapat yang paling tepat dan sesuai dengan dalil-dalil

yang saya jelaskan dan bersumber dari qiyas. Selain itu,

pendapat yang saya pegang ini adalah pendapat

mayoritas ulama fikih dari berbagai negara, baik masa lalu

maupun sekarang.

Selain itu, warisan untuk saudara laki-laki ditetapkan

dengan Al Qur'an, sementara tidak ada warisan unfuk

kakek dalam Al Qur'an. Warisan untuk saudara laki-laki

pun lebih valid di dalam Sunnah daripada warisan unhrk

kakek.
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A. Ucapan-Ucapan Sahabat

Taryla: Saya telah mendengar penjelasan Anda tentang ijma dan

qiyas setelah penjelasan Anda tentang hukum Al Qur'an
dan Sunnah- Apa pendapat Anda tentang ucapan-ucapan
para sahabat Rasulullah $ apabila mereka berselisih di

dalamnya?

Jawab: Kami berpegang pada pendapat yang sejalan dengan Al

Qur'an, atau Sunnah, atau ijma, atau yang lebih shahih

dalam qlyas-

Tanln: Menurut Anda, seandainya seorang sahabat

mengeluarkan pendapat dan sahabat lain tidak tercatat

mengeluarkan pendapat, baik sejalan maupun

bertentangan, maka apakah Anda menemukan argumen

untuk mengikuti pendapat tersebut di dalam Al Qur'an
atau Sunnah, atau ijma, sehingga ia menjadi salah satu

sebab Anda mengeluarkan pendapat menurut khabafl

Jawab: Saya tidak menemukan suafu ayat atau Sunnah yang valid

mengenai hal ini. Kami mendapati para ulama sekali

waktu mengambil pendapat seorang sahabat, lalu

meninggalkan pendapafuiya pada kesempatan yang lain.

Mereka pun berbeda pendapat dalam sebagian perkara

yang mereka ambil dari para sahabat.

Tanya: Bagaimana dengan sikap Anda sendiri?

Jawab: Sa5ra cendemng mengikuti pendapat seorang sahabat

apabila di dalam Al Qur'an, Sunnah, ijma, tidak

ditemukan perkara semakna yang menetapkan
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hukumnya, atau saat ditemukan qiyas yang sejalan

dengan pendapatnya.

Sedikit sekali ditemukan pendapat seorang sahabat yang

tidak ditentang oleh sahabat lain.

B. Kedudukan Ijma dan Qiyas

Tanya: Anda menetapkan hukum berdasarkan Al Qur'an dan

Sunnah, maka bagaimana mungkin Anda menetapkan

hukum dengan ijma dan qiyas bersamaan dengan adanya

dalil dari Al Qur'an atau Sunnah?

Jawab: Apabila saya menetapkan hukum dengan ijma dan qiyas,

sebagaimana saya menetapkan hukum dengan Al Qur'an
dan Sunnah, maka itu berarti latar belakang perkara yang

saya tetapkan hukumnya berbeda.

Tanya: Bolehkah dasar-dasar hukum yang berbeda sebabnya

digunakan unfuk menetapkan hukum yang sama?

Jawab:Ya. Kami menetapkan hukum dengan Al Qur'an dan

Sunnah untuk hal yang disepakati dan tidak ada

perselisihan di dalamnya, dan kami yakin hukum ini benar

secara lahir dan batin.

Kami menetapkan hukum dengan Sunnah yang

diriwayatkan secara perorangan dan tidak disepakati oleh

para ulama, sehingga kami menganggap benar secara

lahir, karena mungkin terjadi kekeliruan pada orang yang

meriwayatkan hadits.
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Kami juga menetapkan hukum dengan ijma, Ialu dengan

qiyas. Memang, hukum ini lebih lemah daripada hukum

sebelumnya, namun tetap memiliki kedudukan yang

sangat penting, karena tidak boleh melakukan qiyas saat

ada khabar, sebagaimana tayamum menghasilkan

kesucian dalam perjalanan saat sulit memperoleh air,

tetapi tidak menghasilkan kesucian saat ada air-

Begitu juga dengan sumber hukum yang berada di bawah

tingkatan Sunnah, bisa menjadi argumen saat tidak

ditemukan Sunnah.

Saya telah menjelaskan argumen dengan qiyas dan

selainnya sebelum ini.

Tanya: Apakah Anda menemukan halyang serupa dengannya?

Jawab, Ya, memutuskan perkara dengan mengalahkan seseorang

sesuai pengetahuanku, bahwa dakwaan terhadapnya ifu

terbukti, atau sesuai pengakuannya. Apabila saya tidak

mengetahui dan dia tidak mengakui, maka saya pufuskan

perkaranya dengan dua saksi. Dua saksi ifu bisa saja

keliru dan salah paham, sehingga pengetahuanku dan

pengakuannya lebih kuat daripada dua saksi. Setelah itu,

saya akan memufuskan perkaranya dengan satu saksi dan

sumpah, dan ini lebih lemah daripada dua saksi. Setelah

ihr, saya akan memufuskan perkam dengan

mengalahkannya berdasarkan keengganan terdal$,ra

unhrk bersumpah dan kemauan lawannlp unfuk

bersumpah. Ini lebih lemah daripada sahr saksi dan

sumpah, karena bisa jadi ia menolak bersumpah karena

takut tercemar, menganggap remeh hal yang
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disumpahkannya, dan lawan yang bersumpah unfuk

memenangkan dirinya itu tidak tepercaya, rakus, serta

ahli maksiat.

Sampai di sini kitab Ar-Risalah. Segala puji bagi Allah.

Semoga Allah melimpahkan karunia kepada Muhammad $.
Dalam manuskrip lisensi Rabi' bin Sulaiman, pada akhir

naskahnya tertulis: Rabi' bin Sulaiman, sahabat AsySyafi'i,

memberikan izin untuk menyalin kftab Ar-Risalah, pada bulan

Dzulqa'dah tahun 265 H. Rabi' menulis dengan tangannya sendiri.
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,

PEMBAI{\SAN TI-I,'\IilRAH

1. Bab

Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, ia

berkata: As-Spfi'i berkata:

Allah E$ bnrfir**,

JY- "r* fi; t*'XW6 ti,A( it, ;i,iY
HtJ-,P,,P)u i)/-

Url-.../a ii ;*!Fi
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'Apabila kamu hendak mengery'akan shalat maka basuhlah

mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan apulah

kepalamu dan (basuh) kakimu. "(Qs.Al Maa'idah [5]' 5)

fuy-Syafi'i berkata: Tampak jelas bagi orang gnng diajak

bicara dengan ayat ini bahwa mandinya mereka ihr menggunakan

air. Kemudian Allah S menjelaskan dalam ayat ini bahwa mandi

ifu menggunakan air. Dapat dicema nalar orang yang diajak bicara

dengan ayat tersebut bahwa air merupakan ciptaan Allah, fidak

ada campur tangan manusia di dalamnya. Allah $ menyebut air

secara umurn sehingga ia mencakup air hujan, air sungai, air

sumur, qillat,s7z laut yang aimya tawar dan yang sangat asin.

Seluruhn5ra sarna-satna bisa menyrcikan bug, orang yang

berwudhu dan mandi dengan air-air tersebut. Makna teksfual Al

Qur'an menunjukkan bahwa setiap air ifu hukumnya zuci, baik air

laut atau air lain. Dalam hal ini diriwayatkan dari Nabi $ sebuah

hadits yang sejalan dengan makna tekstual Al Qur'an, namun

dalam sanadnya terdapat periwayat yang tidak saya kenal.

f ,1:" i otr;P d U1 6?( -\
lz

i*tt ;;i or":\i *' )1 
',a ,y;'* i y.*,

//ltn4Jz6z,At,ol/oz.lz!.ol(.o

^-A,.,J 
dl co -* JIJJI * d A _f J o)J G.l ,Jv J' 

z -z v/2 J J -z

372 Qillat adalah jamak dari l<ab qalt, yaihr cekungan di gunung yang bisa

menahan air hujan.
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" . '.1.
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4
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'r/,rnti ,ti,:,bL yrft?;Ly :et';r J*I;nt t,',r

'; ,*t itL hr J:" '.,;r i6 eFJr ,tL.
'z / / /

t

J
t z J oz

,il a;-t

J lzoz
Afr-A

1. Malik mengabarkan kepada kami dari Shafi,rnn bin
Sulaim, dari Said bin Salamah -seorang laki{aki dari keluarga

hnu Azraq, bahr.m Mughirah bin Abu Burdah- yang berasal dari

Bani Abduddar mengabarkan kepadanya, bahwa ia mendengar
Abu Hurairah;g berkata: Seorang laki-laki bertanya kepada

Nabi $, "Ya Rasulullah, kami pemah menaiki kapal laut dan kami

hanya membaura sedikit air. Jika kami berumdhu dengan air ifu,

maka kami akan kehausan. Apakah kami boleh wudhu dengan air
laut?" Nabi $ menjawab, "Iaut ifu aimya men5rucikan dan

644. a7s

373 gg. Aqrq/afi'i drtlalri. Tarxb Musnad ,4sySgafi'i (pembahasan: Bersuci,
bab: Air, l/23, rtr,..41) dari jalur Malik; Malik dalam Al Muqmththa '(pembahasan:

Bersuci, bab: Air png Suci unhrk Wudhu, hal. 40, no. 41); Abu Daud
(pembahasan: Bersuci, bab: Wudhu dmgan Air [-aut, 1/64, no.83) dari jalur
Mailik; At-Tirmi&i (pembahasan: Bersuci, bab: Riwaynt tentang Air [-aut bahun Ia
Menyrcikan, 1/10G101, no. 69) dari ialur Malik.

At-Tirmidd berkata, 'Dalam bab ini terdapat riwayat dari Jabir dan Al Fimsi."
Ia menambahkan, "Sbtus hadits rSasaz -shahih."

eoa

JPJI ;'jG)#r
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Ini merupakan pendapat mayoritas fuqaha sahabat Nabi $. Di antara

mereka adalah Abu Bakar, Umar dan lbnu Abbas. Mereka tidak melihat adanya

larangan wudhu dengan air laut. Namun sebagian sahabat Nabi g$ memaknfikan
wudhu dengan air laut. Di antara mereka adalah Ibnu Umar, AMullah bin Amr.
AMullah bin Amr berkata, "Air laut itu api."

HR. An-Nasa'i (pembahasan: Bersrci, tab: Air [aut, 1,/50, no. 59] dari ialur
Qutaibah dari Malik; An-Nasa'i dalan As-Sunan Al Kubn $n5, no. 58); dan

hnu Majah (pembahasan: Bersuci dan Sunnah-Sunnahn5/a, bab, Wudhu dengan

Air Laut, L/736, no. 386) dari ialur Mahk.

hnu Mulaqqin dalam taMfij hadits ini berkata, "At-Tirmidzi berkata: Aku
bertanya kepada Al Bukhari mengenai hadits ini, dan ia menjaunb bahwa

statusnSn shahih."

Hadits ini dinilai shahih oleh hnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. hnu Mandah

mengunggulkan ke- shahilrarnya-
Al Baihaqi dalam ..4/ KhilafiS4at berkata, "Asy-Spikhani (Al Bukhari dan

Muslim) tidak melansimya dalam Ash-Shahihain karena teriadinyn perbedaan

terkait nama Said bin Salamah dan Mughirah bin Abu Burdah."

Al Hakim (1/7421berkata, "Hadits seperti ini yang beredar luas di kalangan

fuqaha pada masa Malik hingga masa kami tidak bisa ditolak hanya karena tidak

diketahuinya nama dua orang periwayat ini, dan ketidaktahuan tersebut dapat

dihilangkan dengan melakukan berbagai pmelitian. Sa5a katakan, keduanya bukan

merupakan periwayat yang tidak dikenal sebagaimana kami paparkan dalam

naskah asli." Maksudnya adalah dalam Al Badr Al Munir(L/12-141 dan l{hulashah

Al Badr Al Munir(]./7t,.
l-jh. Nashb ArRatnh(7/95-991, Tblkhish Al Habirll/9-721, h,w' Al GhaliJ

(7/42431, dan ll*am Al Ahl<an karya hnu Naqqasy (hal. 508).

Al Baihaqi dalarn Ma'rifah ,4s-Sunan wnl Abu setelah menyitir riwayat

mutaba'ahtya (l/737, 138) berkata, "Sanadnya diualidasi oleh Malik bin Anas

dari Shafwan bin Sulaim. Riwayatngra itu diikuti oleh laits bin Sa'd dari Yazid dari

Al Jallah Abu Katsir, kemudian hnu Harib dari Al Jallah, keduanya dari Said bin

Salamah dari Mughirah bin Abu Burdah, kemudian Yazid bin Muhammad Al

Qurasyi dari Mughirah bin Abu Burdah dari Abu Hurairah dari Nabi $. Dengan

demikian, hadits tersebut menjadi slphih-"

Silakan baca komentar Ad-Daruquthni dalam Al llal tentang hadits ini. Ia
menyebutkan berbagai jalur riwayat hadits ini dan sampai kepada kesimpulan

bahwa riwayat png paling mendekati kebenaran adalah riwayat Mafi<. (Al Badr Al
Munir, L/18,19\
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2. hrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari

Abdul Azizbin Umar, dari Said bin Tsauban, dari Abu Hindun Al
Al Firasi, dari Abu Hurairah r$,, dari Nabi $, beliau bersaMa,

'Barangsiapa yang tidak bisa disucikan oleh air laut, mal<a Allah

tidak meryrucikann5n.'87 4

AsySyaf i berkata: Jadi, setiap air itu meny-rcikan selama

tidak tercampur najis. ndak ada air yang menyucikan kecuali di

laut atau di darat. Semua air ifu sama, baik itu air embun, salju

yang dingin, air 5nng dipanaskan, atau air 1lang tidak dipanaskan,

karena air itu memiliki sifat suci sedangkan api Udak bisa

menajiskan air.

374 HR. Ad-Daruquthni dalam Surarrnya (penrbalnsan: Berslci, bab: Air
I.aut,7/35-36, no. 11) dari jalur lbmtrim bin Mukhtar dari Abdul Aziz bin Umar
dmgan merrilain5ra hasa4 Al Baihaqi dalam As-Sunan Al Kubm (pembahasan:

Bersuci, bab: Bersuci dengan Air [aut, l/4) dari jahlr Astrsyafi'i dan dari jalur

Ibmtrim bin Mukhtar dari AMul Az2; dan Al Baihaqi dalan Ma rifah As-Sunan vnl
.4&ar(penrbahman: Bersuci, bab: Air 5nng Boleh Dgunakan Bersuci, 1,/138, no.

20) dari jalur Ibrahim bin Mustamir dari Abu Hammam Al lhariqi dari Umar bin
Harun dari Abdul Aziz bin Umar dari AMul Adz.
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3. hrahim bin Muhammad bin T,aid bin Aslam

mengabarkan kepada kami dari ayahnya, bahwa air dipanaskan

untuk Umar bin l(haththab i$,, lalu ia gunakan untuk mandi dan

6n*.r61rrr.375

375 gg. Ad-Daruquthni dalam Srazrnya (pembahasan: Bersuci, tnb: Air
yang Dpanasl<an,1/37, no. 1) dari jalur Ali bin Ghurab dari Hiry.am bin Sa'd dari

7aid.
Redaksinya adalah, Umar bin Khaththab dipanaskan air dalam sebr.rah bejana

lalu ia mandi dengan air tersebut. Ad-Daruquthni berkata, "Sarnd hadits shafrri""

HR. Al Baihaqi dalam Ma'ifah As-Sunan wal Atsar (pembahasan: Bersuci,

bab: Wudhu dengan Air 5rang Dipanaskan dan Air 5nng Terjemur Matahari,

1/138) dari jalur Asy-Syaf i; dan Al Baihaqi dalam As-Sunan Al Kubn
(pembahasan: Bersuci, bab' Bersuci dengan Air yang Diparnskan, 1/6) dari ialur
Ali bin Ghurab.

Al Baihaqi berkata, "Ali bin Ghumb dnllat tsiqah oleh Ad-Daruquthni dan

Ibnu Ma'in, tetapi dinilai lemah oleh Abu Daud. Sedangkan Hisyam bin Sa'd,

meskipun haditsnya dilarsir oleh Muslim namun ia dinilai lemah oleh An-Nasa'i.

hnu Hanbal juga mengatakan bahwa haditsnya tidak akurat."

HR. hnu Abi q/aibah dalarn Mushannal*rya (pembahasan: Bersuci, bab:

Wudhu dengan Ai. yang Dipanaskan, L/42, no. 249) dan jalur AMul Adz bin

Muhammad Ad-Darawardi dariTaid bin Aslam dengan redaksi lrang serupa-

Dalam sanad Asy-Syrafi'i terhadap atsr irn serta banyrak hadits dan a&ar

lainnya terdapat hrahim bin Muhammad bin Abu Yahya. Ia dinilai lernah oleh

bani,ak pengkritik dari sisi keyakinannSn pada umumnya. Satu pendapat

mengatakan bahwa ia pengikut paham QadariUntr- Pendapat lain mengatakan ia

pengikut paham Mu'tazilah. Sebagian penglaitik juga menuduhnya suka
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AsSr$,rafi'i berkata: SaSra tidak memakruhkan air yang

terpanggang matahari kecuali dari sisi kesehatan-

beftohorg- M€rrm.t dugaan yang palfng lnat, kryaldnanntn ihrlah Sprg mernicu
komsrtar negatr para irnam terhadapnya-

Akan tepi, furaban t€rbaik r.nrtrk mernMa riwayat AstfqUft adalah

bahrra Aqrqpf i mernercayainSn dan riwaptrya, serta mefihat adar{B kejuiuran
pada rirrayatrluaayaturya. Tidak dimgulran balula Astfsyafi'i p€rdsitik
sanad 1;aqg atdt h tdah meneliti bqbagai riwqpt lbmhim bin ttfianrmd trin Abu
Yahya Mandah ia menernukan komistensi di dalamnla, nnka h pun

mengamhlrrya- Hal itu telah diielaslon oleh Al Bailuqi, dimana tr meriuqBtkan
dad Yalrlp bin Zakariya dari Rabi' bahura Aqfstafi'i berkata, "lbia[rim bin Abu
Yahf,a adalah peryanut paham Qadarigph-" AInr lantas bertanp k€pada Rabi',
'Apa png rnerdorong Aqrqpf i unhrk merrgambil riwayat dairqp?" Ia

merrjanrab, 'Ibrahim lebih mernifih jafuh dari ternpa:t yang tirggi daripada
ffitrcng. dan ia adalah seorrlg png tepercalp dalam bidang hadts-" Ini sep€rti
yans ditqdip Al Baihaqi dari lbnu Adiy, batu,a h Hata, "aku beraqla kepada
Ahrnad btor Mrtnmrnad birn Said, 'Apal<ah Arda mengetahui sesemang png lebih
baik pendapatqB t€rkait Ibrahirn bin Abu Yahtp sdain Astrq,afi'?" I;a rnerrjaurab,
"Ya. Ahmad btoi Yahp Al Audi menceritakan k€eada kamr, ia bedrah Alm
bertary k€eada Flamdan bin Al Ashbahani-pitu t"Iutnnnnad- Alor berlota,
'Apakah karru berpegang pada hadits Ibmhim bin Abu YairUa?' [a merr]rwab,
'Ya-" Abu Ahmad berkata: Ahmad b,in Muharnrnad bin Said be*aftq 'AInr ban!,ak

menehi hads lb,ralrim bin Abu Yai\ra, dan da hdonhh serary p€duqpt !,ang
mmlar-"

Ahr Alunad berkata, 'Alm meneliti bantak hadits Ibrahim bin Ahr Yatrya,
dan alsr lirlak rnenernukan riwalpt yan! nnnlardi dalamrSp- Sifat mrra&arhanya
t€ridh dai peliu4pt darin5n, atau surnber riuralpt lbrahirn h merniHri bantak
hadib, dan h rnerniliki lntarb Al Muu;athttn 'lrarg besaqra bqtpat dari ls:tab .4/
Mtntlfln' lrarla ItCIik. "

Abu Ahrrnd iga b€rkata, "Ia rneniadi s.unber riurayat bagi Ibrnr &raij, At-
Tsaun, Abhad bin lttlanshu, Mndal, Yahrn bin Abu Arytrb- M€$da fu l€bih
dahulu mailrggal dr-uria dan l€bih tua usiar{Na- Serrentara lbrahim bh Abu Yahya
terrrmlk orang yaryI menulis b€rbagai k+dian sejarah-" Ijh- AI ltk?ffir(l/139-
140)-
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4. hrahim bin Muhamrnad mengabarkan kepada kami dari

Shadaqah bin Abdullah, dari Abu Zubair, dari Jabir bin Abdullah,

bahwa Umar memakruhkan mandi dengan air yang terpanggang

matahari. Ia berkata, "Air tersebut bisa mengakibatkan penlrakit

|art1u."375

AsySyafi'i berkata: Air tetap dalam keadaan suci, tidak bisa

menjadi najis kecuali akibat najis yang mencampurinyra- Sedangkan

matahari dan api bukan najis. Yang najis adalah yang diharamkan.

Adapun air yang diperas manusia dari tanaman, yaitu air pohon,

air mawar atau selainnya, maka ia tidak men5lucikan- Dernikian

pula dengan air dari tubuh yang memiliki bau itu tidak menyrcikan

karena ia tidak bisa sebagai air, melainkan ia disebut air dengan

pengertian air mawar, air pohon, dan seterusn5la, atau air yang air

(cairan) sendi dan air (cairan) dari tubuh. Demikian pula,

376 gp. Al Baihaqi dalam As-Sunan Al Kubm (pembahasan: Bersuci, bab:

Kesucian Air lrang Dpanaskan, 1/61dan lalw selain AqrSyrafi'i; Al Baihaqi dalarn

Ma'ifah As-Sunan wl Atsarlpe:rrbhuan: Bersuci, babr Wudhu dengan Air lang
Dipanaskan dan yang Terpanggang Matahari, 1/L391dari jaltr Aslrsyafi'i dari

jalur Ismail bin Ag,rasy dari Shafwan bin Amr dari Hassan bin Azhar dari Umar;

dan Ad-Daruquthni dalam Snannf (1/38) dari jalur Ismail bin Ayy'asy dengan

komentar, "Riwa5rat Ismail bin Ayfnsy dari para periwayat Syan shahih."
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seandainya seseorang menyembelih unta dan mengambil perut

pertaman5n kemudian ia memeras air (cairan) darinya, maka air
(cairan) ini fidak menymcikan- Karena air (cairan) tersebut tidak

termasuk dalam narna air (secara urnum) kecuali dengan

disandarkan kepada sesuafu selainnlra, sehingga dikatakan sebagai

cairan perut dan cairan persendian, sebagaimana sebutan unfuk air

mawar dan air pohon- Karena ifu air-air tersebut tidak boleh

digunakan untuk wudhu.

2. Nr yang Bisa Menjadi Najis dan 5nng Tidak Bisa
Menjadi Najis

AsySSnfi'i berkata: Air ada dua macam, yaifu:

a. Air yang mengalir; dan

b. Air yang diam.

Air Snng mengalir, ketika terjafuh ke dalamnya sesuatu

yang diharamkan bempa bangkai atau darah atau 5nng lainnya,

apabila di dalamnya terdapat sisi yang berhenti, maka sisi yrang

berhenti se@ra khustrs ifulah air yang menggenang dan bisa

menjadi najis. Jika tempat genangan yang terdapat bangkai

tersebut aimya kumng dari 5 geriba, rnaka ia menjadi najis. Tetapi
jika aimya lebih banSnk dari 5 geriba, maka air tersebut tidak

menjadi najis kecuali b€rubah baunSra, warnanya, atau rasanya.

Karena jika air mengalir, maka tidak ada sesuafu yang bisa

berhenti padanla. Jika ada bangkai atau apa saja yang bercampur

dengannya lenrat atau hanyut dalam air png mengalir tersebut,
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maka seseorang boleh berunrdhu dengan air yang mengikrati

tempatnya bangkai tersebut, karena air yang mengikuti tempafuiya

bangkai itu bukanlah tempatTya bangkai ihr sendiri, karena air

tidak tercampuri dengan najis.

Jika air yang mengalir ukurannya sedikit dan di dalamnya

ada bangkai, maka tidak sah wudhu dengan air yang ada di sekitar

bangkai manakala air yang ada di sekitamya kurang dari 5 geriba,

sarna seperti air yang diam. Tetapi ia boleh wudhu dengan air

yang ada mengalir sesudahnya karena yang dipahami secara akal

terkait air yang mengalir adalah setiap air yang telah ler,rlat ifu

berbeda dan bukan merupakan air sedang lanrat; dan bahura air

yang mengalir ifu bukan menrpakan sahr kesafuan dimana

sebagiannya bercampur dengan sebagian yang lain. Jika yang

diharamkan di suatu tempat itu membawa najis, maka ia menjadi

najis. Seandainya tidak seperti yang saya jelaskan, tetapi aimya

sedikit lalu ia tercampur dengan najis, lalu najis mencampuri safu

tempat darinya, lalu air tersebut mengalir, maka air selebihnya iuga

menjadi najis jika keduanyra bertemu bersama-sama dan mernbawa

najis. Akan tetapi ia seperti yang saya jelaskan. Setiap sebagian

yang datang bukan merupakan sebagian yang telah lewat, dan

bukan bercampur dengan air yang telah ler,ruat. Air yang diam

dalam hal ini berbeda dari air yang mengalir karena air png diam

itu bercampur seluruhnya sehingga ia berhenti, sehingga air png
muncul belakangan itu tercampur dengan air yang telah ada

sebelumnya, tidak bisa terpisahkan. Dengan demikian,

sebagiannya mengalir sebelum sebagian yang lain, sebagaimana air

yang mengalir itu terpisah.

657



AlUrtm

Jika air yang mengalir sedikit atau banyak lalu ia tercampur

najis sehingga mengubah aroma, rasa atau wamanya, maka ia
menjadi najis- Jika sebagian alirannya itu meler.r,rati sesuafu yang

berubah wamanya akibat sesuatu yang haram yang

mencampurinlra lalu ia benrbah, lalu aliran lain melev.ratinya tanpa

berubah, maka aliran yang tidak berubah itu tetap suci, sedangkan

aliran 5nng berubah itu najis-

Jika di dalam air png mengalir itu ada tempat yang rendah

sehingga ada air yang mengendap di tempat tersebut, dan

sedangkan air tersebut terpisah dari aliran air dimana ia berada

sehingga ia bisa membawa najis, lalu ia tercampuri sesuatu yang

haram, maka ia menjadi najis karena ia diam. Demikian pula jika

air yang mengalir ifu memastrkinya.

Jika png memasukinya tidak membuakrya menjadi banyak

hingga seluruhnya menjadi lima tempagnn dan tidak membawanya

mengalir. Jika dalam jalur air yang mengalir ifu ada suatu tempat
yang rendah lalu terjatuh sesuafu yang haram di dalamnyn,

sedangkan air membawa sesuafu lnng haram ifu mengalir

sehingga selunrhnya mengalir" maka ia tidak menjadi najis kecuali

akibat sesuatu ynng membuat air mengalir menjadi najis. Jika air
yang mengalir itu sampai ke tempat dimana air diam di dalamnya,

maka air tersebut menjadi air yang diam; bisa dijadikan najis oleh

sesuafu yang membuat air diam menjadi najis.
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3. Air lrang Diam

fuySyafi'i berkata: Air yang diam itu ada dua macarn,

yaitu:

Pertama, air yang tidak bisa dijadikan najis oleh sesuatu

yang haram yang mencampurinp keanali wamanya, aromanya

atau rasanya tertinggal di dalamnya. Jika sebagian dari sesuafu

yang haram di dalamnya itu ada dengan salah safu sifat yang kami

sebutkan, maka seluruh air meniadi najis, baik sedikit atau banyak.

Baik sesuatu yang haram dalam air ifu ditemukan dalam

keadaan mengalir atau diam-

Air bisa menjadi najis akibat setiap benda haram yang

mencampurinya meskipun benda yang haram ifu tidak lag,

berwujud di dalamnya. Barangkali ada yang bertanlra: Apa hujjah

dalam membedakan antara air yang bisa menjadi najis dan yang

tidak bisa menjadi najis, sedangkan masing-masing tidak benrbah?

Jawabnya adalah Sunnah.
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5. Seorang periwayat tsrqah mengabarkan kepada kami

dari Wali bin Katsir, dari Muhammad bin Abbad bin Ja'far, dari
Abdullah bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, bahwa Nabi S
bersaMa, 'Uika air telah menapai dua qullah, maka ia tidak
membawa najis alau kst'oran.877

377 66. Tartib Al Musnad(pembahasan: Bersuci, tnb: Air, 1/21-22, no- 36).
I-IR. Abu Daud (pembahasan: Bersuci, bab: Sesuatu yang Bisa Menajiskan

Air, l/51, no. 33) dari jalur Muhammad bin Ala', Utsman bin Abu Syaibah, dan
Hasan bin Ali dari Abu Usamah.

Dalam hadits hnu Ala' disebutkan: Dari Muhammad bin Ja'far bin Zubair.

Sedangkan dalam hadib Ubman dan Hasan disebutkan: dari Muhammad bin
Abbad bin Ja'far.

Sesudah menyitir jalur riwayat yang kedua, Abu Daud berkata, 'Riwayat

inilah png benar. Ia diriwayatkan dari jalur Hammad dari Ashim bin Mundzir dari
Ubaidullah bin Abdullah bin Umar dari afahnya dengan redalsi yang serupa.

HR At-Tirrnidzi (pembahasan: Bersrci, trab: Riwayrat bahwa Air tidak Bisa
Dibuat Najis oleh Sesuatu, 1/97, no. 671 dari jalur Abdah dari Muhammad bin
Ishaq dari Muhammad bin Ja'far bin Zubair dari Lhaidullah bin Umar dari
asnhnya.

AMah berkata, "Muhammad bin Ishaq menerangkan bahwa Ucrb, qulah
berarti kantong air atau buli+uli, yaitu tempat yang digunakan unh.rk menyimpan
air-" Abu Isa berkata, "lni adalah pendapat Aslrq/afi'i, Ahmad dan Ishaq- Mereka
mengatakan bahwa jika air telah mencapai dua qullab, maka ia tidak bisa dibuat
najis oleh apapun selama ia tidak ben-rbah iuotrn atau rasanya." Mereka
mengatakan bahwa ukurannya sekitar lima buli-buli.

I-IR. An-Nasa'i (pembahasan: Bersuci, bab: Penetapan Ukuran Nr, 7/Ml
dari jalur Abu Usamah dari Walid bin l(atsir dengan sanad Abu Daud; An-Nasa'i
dahm As-Surnn Al Kubm (pembahasan: Bersuci, bab: Penetapan [Jkuran Air,
ln4l daijalur Abu Usamah; dan lbnu Maiah (pembahasan: Bersuci dan Sunnah-
Sunnahnln, bab: Ukumn Air yang 6dak Bisa Menjadi Najis, 1/172, no. 527) dan
jalur Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Ja'far seperti pada sanad At-
Tirmi&i; dan dari jalw Hammad bin Salarnah dari Ashim bin Mundzir dari
[Jbaidullah.

Hadits ini juga dilansir Al Hakirn dalam Al Musbdmk (pembahasan: Bersuci,
7/7321dari jalur Abu Usamah dari walid bin Katsir dari Muhammad bin Ja'far dan
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Muhammad bin Abbad bin Ja'far dari AMullah bin AMullah. Al Haktun b€rtata,

"status hadits shahih menurut kiteria Al Bukhad dan Muslim, dan kedr.rarrya iuga

berargumen dengan selumh perir,rnyat hadits ini, tetapi keduanya udak

melansimya. Menurut dugaan *ya, Wallahu A'km, keduanya tidak mdansimsra

karena terjadi perbedaan Abu Usamah dalam periwayatannya dari Walil bin Kabir
karena ter{<adang ia meriwa5ratkanryla dari Muharnmad bin Ja'hr dan ter{<adang

dari Muhammad bin Abbad bin Ja'far." Al Hakim menambahkan, 'Petbedaan ini

sebenamln tidak melemahkan hadis karena Asfs!,aildmni sanro-sEnn r b€rpegang

pada riwapt Walid bin Katsir dan Muhammad bin Abbad bin Ja'far. Yang

menggandeng riwayat ini Udak lain adalah Abu Usamah, kemudian sekali unltu ia

menceritakan hadits dari yang ini dan sekali u,aku dari yrang itu.

Kemudian Al Hakim meriwayatkannya dengan sanadnln kepada Abu

Usamah' Walid bin Katsir mengabarkan kepada kami, dari Muhamrnad bin Ja'far

dan Muhammad bin Abbad bin Ja'fur.

Kemudian ia berkata, "Riwayat ini shahih dan ualid, dan tambalrnga Abu

Usamah menuturkan hadits dari Walid bin Katsir dad keduanyra."

AdzDzahabi menyepakati Al Hakim mengenai keberadaan sanad ini sesui
dengan kriteria Asy-Syaikhani.

Seperti itrdah Al Hakim menjelaskan bahua perbedaan pada Wali<t btot Katsir

dalam riwaptnya dari Muhammad bin Ja'far dan Muhammad bin Abbad bin Ja'hr
tidak berdampak negatif. Ada pula perbedaan lain png udak berdarnpak negatif,

yaihr rir,rnyat hadits ini ada kalanya bersumber dari Abdullah, dan ada kalanln

bersumber dari Ubaidullah. Kedmnp sarrEl-satnd anak AMullah bin Umar g-
Al Khaththabi berkata, "S€bagian ulama berkomentar terrtarg sanadnp

karena sebagian periwayatrya mengatakan 'dari AMullah bin Abdullah"

sedangkan sebagian yang lain mengatakan "dari Ubaidullah bin Abdulhh".

Perbedaan ini udak mengakibatkan kelemahan sanad karena m€mang hadib ini

diriwayatkan oleh [Jbaidullah dan Abdullah secarcr hsalna€ama. Uh- I{a'alin As-

Sunan (catatan kak, 1,/51-53).

Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai l<ritk hadits ini dan bantahanr[p,

silakan baca kitab Al Badr N M,nir (2/92-ll4l, Ma rifah As-Sunan unl Atur
(7/326-3321, Tlelkhish Al Haba 11/16-20l.lbnu Mulaqqin dalam Klubclah Al
Badr Al Munir merangkum sikap para irnam terhadap hadits ini dari segi riwayat

dan pmilaian terhadapnya. Ia berkata, "Hadits ini diriuray'atkan oleh Aqrqpfi'i,
Ahmad, Empat Imam Hadits, Ad-Danrquthni (L/74-251 dan Al Baihaqi dari

riwayat hnu Umar. Hadib ini dinilai shahih oleh para innm seperti lb,nu

Khuzaimah, hnu Hibban, hnu Mandah, Afh-Thahawi, dan Al FIaldrL Al Hahm
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6. Muslim mengabarkan kepada kami dari hnu Juraij

dengan sanad yang rangkaiannya tdak sa!/a ingat, bahwa

Rasulullah $ bersabda, 'Uika air tehh manapai dua qullah, maka

ia tidak membavua najis.a78

bahkan menambahkan penjelasan bahwa sanad hadits sesuai dmgan kiteria Al
Bukhari dan Mwlim. Imam lain png menilainya slnhih adalah AI Baihaqi dan AI
Khaththabi. Dalam riwayrat Abu Daud dan sdainryra disebutkan, "Jlka air telah
menapi dua qullah, maka ia tidak manftdi mls." Sanad hadits dinilai /rasan

boleh Yahya bin Ma'in, dnilar shahih oleh Al Hakim, dinrlar maushul (tercarnbung)

oleh Al Baihaqi, dan dinilai la ghubn 'alaihi (t&k M&u)oleh Az"akty (U81.

Silakan baca kandungan fiqih rlalam hadib dJnm Sprh As-gnmh (L/369-
371).

378 66. Ma'nfah As-Sunan wl A8;lrlWrrtrlhaxrrr: Bersuci, bab: Perbedaan

antam Air png Bisa Menjadi Najis dan 1png Tklak Bisa Menjadi Naiis, 1/330-
331) dari jalur Aqrs!,af i (As-Sumn Al K)bn,l/263I

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini dirir,rnyatkan oleh selain fulrqpfi'i dari lbnu
Juraij. Ia berkata: Muhammad mengabarilsr, bahwa Yahf bin Uqail
mengabariryn, bahwa Yahya bin Ya'mar mengabarinp, bahwa Nabi $ bersaMa,
"Jika air telah mencapi dua qullah, maka ia tklak mqtbw;a najis dan kotomn-.."
Abu Ahmad Al Hafizh berlata: Muhamnnd yang menladi sumber riwaynt bagi
Ibnu Jurail adalah Muhammad bin Yah!,a- Ia menceritakan dari Yahla bin Katir
dan Yahya bin Uqail. Ibnu Hajar b€rkata, "Ehgaimanapun, ia tidak dik€nal." hh.
Tall<hish Al Haba (1 / 761.

HR. Abdurrazzaq dalam Mushanmf-rtrp (pernbahasan: Bersuci, bab: Air
Tidak Bisa Dinajiskan Oleh Sesuatu, lng, no. 258) dari jalur AMurrazzaq dari
hnu Juraij, ia berkata: aku menceritakan dari Nabi $.

t--*i ,w-il#'r rir rt r5l
art
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Dalam hadits ini lbnu Jurarj berkata, "Ukurannya merrgilarti

geriba besar dari Hajar."

hnu Mulaqqin dalam Al hdr Al Munirberkomentar tentang ahrad riuapt
ini, "Meskipun Muslim bin Khalid dikomentari secara negatif, narrul h dinilai

tsiqah oleh Yahya bin Ma'in, Ibnu Hibban dan Al Hakim. hnu Flibban dan Al
Hakim pun melansir haditsnp dalam Shahih keduanp." Ibnu Ad[y berkata,

"Hadits ini bagus sanadnya. tllama yang menilainya lemah tdak rn€dehdon
penyebabnya, sedangkan kaidah yang valid mengatakan bahwa perthiat lerna[t

tidak diterima kecuali dengan disertai penjelasan-"

Imam Ar-Rafi'i dalam Sjarh Al Musnadberl<ata, "Sanad yang nrEloemnya
tidak diingat oleh Aqtsyafi'i-sebagaimana !,ang dikernbalikan oleh para ahli

Hadits-adalah hnu Juraij berkata: Muhammad mengabarilm bahrua YatSB trin

Uqail mengabarinya bahwa Yahn bin Ya'mar mengabarinl,ra balnlla I'iae S
bersaMa, "Jika air tetah menapai dua qullah, maka ia tidak mqrfuum kdamn
dan b:dak pula kehamman. "Muhammad berkata: Aku bertanya keeada YaIEE hn
Uqail, "Apakah yang dimaksud adalah qulah dari Hajar?" Ia merrfrurrb, -Y4

qullahdan Hajar."

Seperti ihr pula komentar hnu Atsir dalam S5arh Al Musad, "Fladib ini

stafusnln munalkarena Yahfra bin Ya'mar adalah seorang tabi'in png nraqtrur-

ia meriurayatkan dari hnu Abbas dan hnu Umar, sehingga dimurElrinkan hadib

yang diriwayatkannya ini berasal dari hadits yang masyhur. SedarEfon Ibrm

Ya'mar meriwayatkannya dari Ibnu Umar, dan dimungkinkan dari carE lain

karena ia juga meriwayatkannya dari sdain hnu Umar."

SaSra katakan, meskipun sanad hadits murcal, namun ia ditoparg d€rgan

riwaynt hnu Adiy dari hnu Umar:gr, ia berkata: Rmulullah # bersabd4 'Jib ab
telah mencapai dua qullah dari Wllahqullah Haiar, maka ia fidalr b*a eta@an
oleh sauatu appun."bh. Al l<amil(6/23581.

Dalam sanadnya tidak ada periwayat selain Mughirah bin Shaqlab- Ihrr Abi

Hatim berkata, "Dra bagr.rs haditsnya-" Abu hr'ah berkata, "Dia berel dari

Jazar, riwayratrln tdak masalah." Pendapat ini lebih diunggulkan dariPada

pendapat hnu Adiy bahwa MuShirah bin Shaqlab statusnln munlar, dan daripada

pendapat Ali bin Maimun bahwa ia tidak merniliki arti apapun karena kerlarnaan

dua pendahulunya, !,aitu Abu Hatim dan Abu Zr'ah."
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hnu Juraij berkata, "Saya pemah melihat geriba dari Hajar,

dan temyata an I qullah adalah air yang bisa ditampung dengan 2
geriba, atau 2 geriba ditambah sedikit."

Asy-Syafi'i berkata: Untuk lebih hati-hatinya *tu qullah

ditetapkan sebanyak dua geriba ditambah setengah. Jadi, ketika air

itu mencapai 5 geriba, maka dia t'rdak membawa najis, baik dalam

keadaan mengalir atau tidak. Sdangkan ukuran geriba Hijaz itu
besar-besar, sehingga air 5rang tidak membawa najis ifu tidak lain

diul$r dengan geriba yrang besar. Apabila air tersebut kurang dari

5 geriba kemudian bercampur bangkai (di dalamnya), maka air
tersebut najis, dan najis pula setiap wadah yang di dalamnya

terdapat najis sehingga aimya harus dituangkan (dibuang isi wadah
yang najis tersebut). Wadah tersebut tidak bisa menjadi suci kecuali

dengan cara dicuci.

Apabila air yang kurang dari 5 geriba bercampur dengan

najis png tidak berwujud di dalamnya, maka air berubah menjadi

najis. Apabila dituangkan kepadan5a air sehingga menjadi 5
geriba, maka air tersebut menjadi banSnk dan suci. Demikian juga

apabila air tersebut dituangi dengan air lain dalam ukuran yang

lebih sedikit atau lebih banyak sehingga kedua air tersebut secara

bersamasama menjadi lebih ban5nk dari 5 geriba, maka salah satu

air fidak bisa menajiskan 5nng lain. Jika kedua air tersebut telah

menjadi 5 geriba sehingga ia menjadi suci lalu keduanya

dipisahkan lagi, maka air 5rang telah suci itu Udak menjadi najis

kecuali akibat benda najis yang masuk belakangan ke dalam kedua

air tersebut-

Jika bangkai jafuh ke dalam surnur atau lainnya kemudian

dikeluarkan (diambil dari sumur) ke dalarn ember atau selainnya,
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maka bangkai tersebut harus dibuang dan air yang bersamanya

juga dihrmpahkan karena air tersebut kurang dari 5 geriba dan

dalam keadaan terpisah dari air yang lain. Saya lebih meny.rkai

sekiranya ember tersebut dicuci- Tetapi seandainya ia tidak dicuci

lalu ia dikembalikan ke dalam air yang banyak, maka air png
banyak ihr bisa menyrcikannya, dan ia tidak mengubah air yang

banyak tersebut menjadi najis.

Asy-Syafi'i berkata: Semua benda 5nng diharamkan ihr

sarna. Jika ia jafuh ke dalam air yang kurang dari 5
geriba, maka ia bisa membuatrya menjadi najis.

Seandainya bangkai ikan jahrh ke dalam air yang sedikit,

atau bangkai belalang, maka air tersebut tidak menjadi najis,

karena keduanya merupakan bangkai yang halal. Demikian pula

setiap makhluk hidup yang hidup di dalam air.

Adapun makhluk hidup yang tidak hidup di dalam air kefika

ia jatuh ke dalam air png sedikit yang tidak najis dalam keadaan

telah menjadi bangkai, maka ia membuafu'rya menjadi najis, dengan

catatan makhluk hidup tersebut termasuk jenis heunn lnng
memiliki darah yang mengalir. Adapun jika ia termasrk jenis

hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir seperti lalat,

kumbang dan yang sejenisnya, maka dalam hal ini terdapat dtra

pendapat, yaitut

Pertama, hevuan dari lenis ini apabila mati dalam air png
sedikit atau banyak, maka ia tidak membuatnya menjadi najis.

Ulama yang berpendapat demikian mengatakan bahwa ,ilo
seseorang mengkritik, "Hatrran tersebut telah menjadi bangkai-

Bagaimana mungkin ia tidak membuatnya menjadi najis?" rnaka

jawabn5n adalah ia tidak mengubah air sama sekali, dan ia pr.rn
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tidak memilik darah yang mengalir. Jika ia bertanya, "Adakah dalil
unfuk pendapat yang Anda sampaikan?" Jawabnya, ada, yaifu:

-f
I

I

,u

* ) ,1; ilr ,'V drl J 6*r, t d! -v
6,

' '2t '',!, 

"u.it , -t ^i,-,uilu'Hrr*t-'s -. g.L-.. . ,
7. "Rasululluh & memerintahkan agar lalat 5ang jatuh ke

dalam air itu dibenamkan ke dalamtya."379

Demihan pula, Rasulullah $ memerintahkan hal demikian

pada makanan. Ada kalanya lalat tersebut mati akibat dibenamkan.
Nabi $ tidak mungkin memerintahkan unfuk membenamkan lalat

379 FIII. Al Bukhari (pembahasan: Awal Mula Penciptaan, bab: Jika lalat
Jatuh ke Dalam Mnurnan Salah Seorang Di antara Kalian, 2/448, no. 3380, dan
ujungnya ada pada no.57821dari jalw Khalid bin Makhlad dari Sulaiman bin Bilal
dari utbah bin Mr.rslim dari ubaid bin Hunain dari Abu Hurairah e[, ia berkata:
Rasulullah$ bersabda, 'Uika lalat jatuh ke dalarn minuman salah sarang di
anbn l<alian, maka hendaHah ia membenaml<annga, kemudian menganglabjm
lagi, l<arena pda alah safu alapnlm ada pen5pkit pda sa5tap lang
hin terdapt penawar"; hnu Majah (pembahasan: Pengobatan, bab: Lalat Jatuh
ke dalam Wadah, 2/1159, no. 3504) dari jalur Said bin Khalid dari Abu Salamah
dengan redaksi, "Pada slah atu dari dua sa5ap lalat tedapat ncun, sdangl<an
pfu a3ap yans lain terdapt penagwr. Jika ia jatuh ke dahm nnlanan, maka
benamkanlah ia ke dalam mal<anan tercebut! IGrena talat itu datang
mqnbua nann di awan dan membqm penauardi akha."

Ibnu Mulaqgin berkata, "Semua periwalntrp dilansir riwayat mereka dalam
Ash-Shahil, selain Said bin Khalid Al Qarizhi Al lvladini, karena An-Nasa'i
menilainla lernah meskipun ia juga melansir haditsryra dalam SananrSn."

Ad-Danrquthni b€rkata, 'Said bin Khalid bisa dijadikan hujj:rh. Ibrm Hibban
dalam Ab-Tsigal, udak rnasalah. hnu Hibban juga melansir

haditsnp dalarn Shahihnlra." Lih. Al Badr Al Mnir(2/L67,1681-

ffi
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ke dalam air dan makanan dalam keadaan ia bisa membuatnya

menjadi najis seandainya ia mati di dalamnya, karena yang

demikian ifu merupakan findakan sengaja unfuk memsak air.

Kedua, jika hev.ran tersebut mati dalam air yang bisa

menjadi najis, maka air tersebut menjadi najis karena he'uuan

tersebut termasuk benda yang diharamkan. Bisa jadi Nabi S
memerintahkan unfuk membenamkan lalat ke dalam air lantaran

ada penyakit di dalamn5n, dan biasanya lalat 5ang dibenamkan itu

tidak mati.

Pendapat yang paling saya sukai adalah setiap hawan yang

haram dimakan apabila ia jahfi ke dalam air lalu ia tidak mati

sebelum dikeluarkan darinya, maka ia tidak membuatorya menjadi

najis. Tetapi jika ia mati di dalamnya, maka ia membuaturya

menjadi najis. Hewan dimaksud ihr seperti kumbang, lalat, kutu,

dan yang semakna dengann5n.

AsySyafi'i berkatar Kotoran semua jenis burung, baik yang

boleh dimakan dagingnya atau yang fidak boleh dimakan

dagingnya, ketika bercampur dengan air maka kotoran tersebut

membuahrya menjadi najis. Alasannya adalah karena kotoran

tersebut basah dengan basahnln air.

Rabi' berkata: Keringat orang Nasrani, orang yang junub,

dan orang yang haid ifu hukumnya suci. Denrikian pula dengan

keringat orang Majusi, setiap heuran Snng melata, air liur hannn,

dan heunn liar; semuanla zuci kecuali aniing dan babi.

Ar-Rabi' berkata: Ini adalah pendapat Imam AsySynfi'i.

Ketika seseorang menaruh air dalam wadah, kemudian ia

bersiunk dan merendam siwaknya itu di dalam air kemudian
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mengeluarkannya, maka ia boleh berwudhu dengan air tersebut

karena unsur paling dominan dalam siwak itu adalah air liumya.

Seandainya ia meludah, membuang ingus dan riak ke dalam air,

maka cairan itu fidak membuatnya menjadi najis.

Bahkan, apabila heu,ran yang melata minum di dalam air dan air
liumya bercampur di dalamnya, maka air liur hev,ran tersebut
membuakrgra menjadi najis. Kecuali hewan yang minum dalam air
tersebut adalah aniing atau babi.

Demikian itu, apabila seseorang berkeringat kemudian
keringatrya tersebut menetes ke dalam air, maka (tetesan keringat
tersebut) mernbuafurya menjadi najis, karena keringat manusia dan
hewan melata tidak najis. Dalam hal ini tidak ada perbedaan dari
tempat yang mana saja keringat ifu keluar, baik dari bawah
ketiaknya ahu bagian tubuh yang lain.

Ketika benda Srang haram masih berwujud dalam air sumur
meskipun aimya banynk, maka air tersebut tidak akan suci selama-

lamanya meskiptrn sebagian airnya dikuras meskipun dalam
ukuran Snng banyak, sampai benda yang haram tersebut lenyap
dan tidak benuujud di dalamnya. Ketika benda yang haram itu
hilang, maka aimya menjadi suci. Proses hilangnya benda yang

najis adalah dengan cara difuangi air lain, atau ia berupa benda
cair sehingga larut di dalamnya Jika demikian pula kejadiannya,
maka aimya menjadi suci meskipun ia tidak dikuras.

Jika uradah Snng di dalamnya terdapat air yang sedikit, atau
tanah, atau sumur yang berdinding dan di dalamnya ada air yang
banyak ifu najis akibat adanya benda hamm yang bercampur
dengannya sehingga benda haram tersebut masih benuujud di
dalamnya, kernudian ia difuangi air lain sehingga benda Snng
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haram tidak lagi berwujud di dalamnp, nalnun air yang ada di

dalamnya se.dikit, maka hukumnya tetap najis. Tetapi jika

kemudian dituangkan kepadanya air yang lain sehingga menjadi air

dimana air seperti itu yang tdak bisa dinajiskan, dan di dalamnya

tidak terdapat sesuafu yang haram, maka air tersebut menjadi suci,

serta wadah tersebut dan tanah yang terdapat di dalamnya air juga

menjadi suci. Alasannya adalah karena kedua ternpat tersebut najis

akibat najisnya air sehingga ketika hukum aimp meniadi suci,

maka demikian pula dengan hukumnya sesuatu yang

menyenfuhnya. Tidak mungkin hukum air b€rubah sdangkan

hukum wadahnya tidak berubah, karena hukum

wadah air ifu mengikuti hukumnya air. Wadah tersebut suci akibat

sucin5a air, dan najis akibat naiisnya air.

Ketika air di dalam wadah ulilrdnntra sedikit, kemudian ia

bercampur dengan najis, maka air tersebut hams difumpahkan dan

wadahnya harus dicuci. Pendapat 1nng paling saya zukai adalah

wadah tersebut dicuci tiga kali. Jika ia dicuci safu kali dengan cara

aimya mendatangi wadah (diguyur), maka undah tersebut menjadi

suci. Proses peny.rcian ini berlaku untuk setiap najis yang

mencampurinya kecuali ada anjing atau babi png minum dari air

tersebut sehingga ia tidak bisa menjadi suci kecuali dicuci sebanyak

tuiuh loli.

Jika kejadiannya di laut dan fidak ditemukan tanah, lalu

seseokrng mencucinya dengan benda lain yang bisa menggantikan

tanah dalam hal membersihkan naiis seperti dengan abu gosok,

dedak, atau yang menyerupainSla, maka di dalamnya terdapat dua

pendapat:
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Pertama, fidak suci kecuali dengan membasuhnya dengan

bnah.

Kdua, boleh menorcinya dengan benda apa saja 5nng bisa

menjadi pengganfi tanah dan bahkan lebih membersihkan najis

tersebut darinya sebagaimana yang telah saya gambarkan,

sebagaimana pendapat yang saya katakan terkait istinja ftercebok
dengan bah{.

Ketika anjing atau babi mengakibatkan wadah menjadi najis

lantaran minum darinya, maka keduanya juga mengakibatkan

najisnya air Snng bersenhfian pada tubuhnya meskipun pada

tubuhnya tidak terdapat najis.

Sedangkan setiap hewan yang tidak menajiskan dengan

rninumnya, maka ketika ia memasukkan tangan, kaki atau anggota

badannya 5rang lain ke dalam air tersebut, maka hal ifu fidak
membuatrSra menjadi najis kecuali pada anggota tubuhnya itu
terdapat kotoran sehingga kotoran ifulah yang mengakibatkan air
menjadi najis, bukan fubuhnya.

Barangkali ada yang bertanya: Apa alasan Anda jika anjing

dan babi minum dari sebuah wadah air, maka wadah tersebut tidak
bisa disucikan kecuali dengan fujuh kali pencucian? [alu, ketika

bangkai atau darah ke dalamnya, mengapa Anda menetapkan

bahwa ia bisa disucikan dengan safu kali pencucian asalkan tidak

menyisakan bekas pada wadah tersebut? Jawabnya adalah

mengikuti Sunnah sebagai berikut:
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8. hnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Abu Zinad,

dari A'raj, dari Abu Hurairah ag, bahwa Rasulullah $ bersabda,

"Jika anjing menjilat beiana salah seoftng di anbn kalian, maka

hendaklah ia mencucin5n fuiuh kati.'&Bo

380 Hadits ini diriwayatkan dari ban!,ak jalur riwapt dan dengan banyak

redaksi, yaihr:

a. Jika anjing minum dakm beiam sahh sanng di anbm l<alian, maka

hendaklah ia mencucinga tuiuh kali.

HR. Al Bukhari (pembahasan' Wudhu, bab: Air yang Digunakan unhrk

Menrbasrh Rambut Manusia, 7/77, no. 1721 dmt lalur Abdulhh bin Yusuf dari

Malik dari Abu Zinad dari A'raj dari Ab{r Hurairah s,; Muslim (pembahasan:

Bersuci, bab' Hukum Jilahn Anjing, l/zfl, no. %)/2791dari ialw Yahya bin

Yahf,a dari Malik dan setenrsnya; dan Ath-Thabrani (pernbalrasan: Bersuci, bab:

Wudhu, l/27, no.35) dari jalur Abtr Znad dan setemsnlza-

Dari sini tampak jelas riwapt dalam Aslz-Slzahihaindiarnbil dad hadits Malik.

hnu AMil Ban dalam Al lstidzl<ar (7/2581berkata, "Seperti itulah yang

disebudran Malik dalam hadits ini, yaitr.r dengan kalinnt iila minnn, sedangkan

para periunyat lain mmyebudran kalimat 'iika meniiht'."
Ibrur Mulaqqin berkata, "Redalsi ini dianggap janggal oleh dua Al Hafizh,

!,aitu Ahr Bakar Al Ismaili dalam shahihnya dan Al Haftzh Abu AMullah bin

Mandatl Redaksi Malk 'jil<a minum' ini diikuti oleh Mugttirah bin Abdurralunan

dan Warp' bin Umar dari Abu Zinad.

Jalur riwaSrat pertama diriwayatkan oleh Abu syaikh Al Hafizh, sedangkan

jalur riuaSnt kedua diriwayratkan oleh Abu Bakil Al Jauraqi dalamnya. Jalur
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riwayat kedua jrga diriwayatkan oleh Hiqnm bin Hassan dari Muhammad bin Sirin
dari Abu Hurairah &- Di dalamnya juga disebutkan redaksi 'jika minum'.

Ada perbedaan pendapat mengenai redaksi Malik antara 'minum' darr
'menjilat'. Sedangkan redaksi 5rang masyhur darinya adalah yang dikemukakan
oleh Abu Umar.

Hal ihr dituniul*an oleh pemptaan Spikh Taqigmddin dalam Al Imam. W.
Al Badr Al Munir, 2/322-3241

b- Jika anjhg menjilat bdlana salah seorang di antara kalian, maka
hendaHah ia manumphkannja, kemudian hendaHah ia mencucin5n fujuh kati.

HR. Muslim (pernbahasan: Bersuci, bab: Hukum Jilatan Anjing, L/214, no.
89/2791dari jahr Ali bin Hujr As-Sa'di dari Ali bin Mushir dari A'masy dari Abu
Razin dan Abu Shalih dari Abr.r Hurairah rg.

Ibnu Mandah berkata, "Tambahan ini, yaitu kalimat maka hendakhh ia
menumpahkannSa, hanp dikembalikan oleh Ali bin Mtrshir saja, tidak diketahui
bersumber dari Nabi $ kecuali dari jalur riwayat ini."

Ibnu Mulaqqin berkomentar, "Penyebutan redaksi ini oleh Ali bin Mushir
seorang diri udak berdampak negatif, karena Ali bin Mushir adalah seorang imam
hafizh yang disepakati keadilannp dan riwalntnya dapat dijadikan hujjah. Karena
itu, setelah menynmpaikan takhnjlndits ini, Ad-Daruquthni berkata, "Sanad hadits
hasan dan para periwa5,r"atnya biqah." (.Jh. As-Sunan, 1/641

Hadits ini dilansir oleh Imamul A'immah Muhammad bin Ishaq bin
Khuzaimah dalam Shahihrrya dengan redaksi, 'Maka hendaktah ia
menumpahkannga. " (bab: Perintah Menumpahkan Air yang DUilat Anjing, L/51,
no. 98. l-jh- Al BadrAl Munir,2/324-325)

c. &n menSrucikan bejana alah seomng di antan kalian jika dijilat anjing
adalah mencucintp fujuh kah, ancian paiama dengan tanah.

HR. Muslim (dalam bahasan dan bab lrang sama, no. 9l/ZT9) dari jalur
Zuhair bin Harb dari Ismail bin Ibrahim dari Hisyam bin Hassan dari Muhammad
bin Sirin dari Abu Hurairah S.

Al Baittad dahm Ma'ifah As-Sunan wal Abar (1/310) berkata, "Flaqn
Muhammad bin sirin yang mmyebutkan kata tanahdalam hadits Abu Hurairah."

Juga dari iahrr riu,a!,at Muhamrnad bin Raft' dari Abdurrazzaq dari Ma'mar
dari Hammam bin Munatrbih dad Abu Hurairah, tanpa redaksi, "penancian
putama dengan btah- " (no. 92/2791

d. Jika anjing merlikt bejana, mal<a cucilah ia tujuh l<ali; Sang ketuiuh
dengan anah.
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HR. Abu Daud (pembahasan: Bersuci, bab' Wudhu dengan Air Liur Anjing,

7/95, no.73) dari jalur Musa bin Ismail dari Aban dari Qatadah dari lbnu Sirin dari

Abu Hurairah.

Abu Daud berkata, "Adapun Abu Shalih, Abu Razin, A'raj, Tsabit Al Ahnaf,

Hammam bin Munabbih, dan Abu fu-Sudi AMurmhman, mereka semua

meriwayatkannya dari Abu Huraimh & tanpa menyebut kata tanah.

Ibnu Mulaqqin sesudah menyebutkan riwa5rat ini berkata' "Para periwayatnlra

tsiqah sebagaimana yang dikembalikan oleh pengarang ldtab /4/ Imatn." Uh. Al
Badr Al Munir(2/325\.

Ada riwayat lain milik NBazz:rr !,ang serupa dengan riwayat ini, yraitu: "./&a

anjing menjilat bejana, maka ia diatci tuiuh kali; gtts tmkhir dengan bnah." (Al

BadrAl Munir,2/3271
e. Jila anjing menjilat bejana alah seontg di antam lalian, nnka

hendaklah ia mencucin5m tujuh Aali; iang Pqtama abu 5ang temkhir dengan

tanah.

Inilah riwapt Asy-Syrafi'i di sini, pitr.r pada no. 10. Ibnu Muhqqin berkata,

"Riwayat iru shahih, dan Asy-Spfi'i meriwayatkannSra seperti ini."
I-IR. At-Tirmidzi (pembahasan: Bersuci, bab: Rirrnyat tentang Air Liur Anjing,

l/157, no. 91) dari lalur Sawwar bin AMullah Al Anbari dari Mu'tamir bin

Sulaiman dari Ayyub dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah. Di dalam

terdapat tambahan redaksi, 'Jil<a seekor kucing maniilab5a, nnka ia dicuci sfu
kali."

At-Tirmidzi berkata, "Stahs hadits hasar-shahih-" Ini juga

pendapat Asy-Syafi'i, Ahmad dan Ishaq.

f. Nabi $ bersabda tentang anjing yang menjilat bejana bahwa pemiliknya

mencucingn tiga kali, atau lirna kali, atau fujuh loli-
FIR. Ad-Daruquthoi (l/65, no. 13) dari lalur Abdul Wahhab bin Dhahhak dari

Ismail bin Agapsy darl Hisyam bin Urwah dari Abu Znad dari A'mj dari Abu

Hurairah.

Ad-Danrquthni berkata, "Hadits ini dirir,vaptkan seorang diri oleh Abdul

Wahhab dari Ismail. Stahrsnya nntutk. Sedargkan periwayat lain meriwayratkannya

dari Isrrnil dengan sanad ini dengan redaksi, 'Mal<a qcilah tu|k kali'- Riwa5rat

inilah Srang benar."

Al Baihaqi dalam As-Snan (7/2401berkab, "la sangat lernah, sedangkan

Abdul Wahhab bin Dhahhak statusnya rnhtk (ditingallan). Sernentara Isnnil bin

Aypsy tidak bisa jadikan hujjah, khursusnyra jika ia meriwagratkan dari para

periwayat Hijaz."
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AI Baihaqi mengutip dari Ad-Daruquthni dalam lula'nfah As-Sunan u/al Atsar
(L/309't, ia berkata, "Fladits ini diriwayatkan oleh Abdul Wahhab bin Naldah dari
Ismail bin Ayyary dengan sarnd ini dengan redaksi, "Maka cucilah ia tujuh lali."
Sanad inilah yang slnlfih

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini diriwaptkan oleh Hasan bin Syaqiq dari Abdul
Wahhab bin Dhahhak dengan sanad yang shahih, dengan redaksi, 'Jika anjing
menjilat bejana *lah samng di antan kalian, maka hendaHah ia mencucinla
tujuh kali. "l-jh. Ma'rifah As-$nan wal Atmr(7/3091.

g- Jika anjing manjilat bejana salah seomng di antam kalian, maka cucilah ia
tuiuh kali, dan ph prykd&pn gulinggulingkan bej,ana itu pada tanah.

HR. Muslim (balnsan dan bab yang sarna, l/235, no. 93/2801dari jalur
Ubaidullah bin Muadz dari aphnya dari Syu'bah dari Abu Tayyah dari Muthanif
bin Abdullah dari Abdullah bin Mughaffal dari Rasulullah S. Hadits AMullah bin
Mughaffal termasuk riwapt memperoleh Muslim, sedangkan AI Bukhari tidak
melansirnya.

Ibnu Mandah b€rkata, "Sanadnya disepakati shahih." l-J,h. Al Badr Al Munir
(2/s28\.

Al Baihaqi dalam Ma'nhh As-Sunan wal Atsar (1/310) berkata,
"Dimungkinkan per11lulingan bejana pada tanah dilakukan dalam salah sahr dari
tujuh pencucian, tetapi ia dihitung sebagai png kedelapan. Jika kita sampai
kepada sikap mengurggulkan tambahan redaksi, maka sesungguhnya AsSrSyali'i
mengatakan bahwa Abu Humirah adalah yang paling baik hafalannya di antara
sernua orang yang hadits di zarrnnnyn."

h. Jika anjins manjilat @*u salah sanng di antam kalian, maka
hendaHah ia mena nglan aimJm, dan hendaHah ia mencuciryn tujuh kali, gng
pertana atau gng tmkhb dangan bnah.'

Abu Ubaidah dalamnln At-Thahurm dari Ismailbin lbrahim dari
AWub dari hnu Sirin dari Abu Hurairah. Riwapt ini sanadnlra seperti sanad Asy-
Syafi'i di sini (hadib no. 10).

Ibnu Mulaqqin berkata, "Dengan demikian, ia menimbang-nimbang redaksi
'r$tili1 "salah srlh.utgl', dan mentrnrt sebuah redaksi bisa jadi maksudnya adalah

,ytti fung Flhg al6ir'da.rranhrnsf kha', karern sanadnya satu." Lih. At hdr
Al Munir(2/3301.

i. Jika anfitg merfilat befina alah samrg di anbn kalian, naka
hendaHah ia marunglan aimja, dan hendaAhh ia mencucin5n tujuh kali, salah

atunga dengan brTah-"
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HR. Ad-Daruquthni (pembahasan: Bersuci, bab: Jilatan Arfing pada Bejana,

7/65, no. 12) dari jalur Mahmud bin Muhammad Al Maru,ad dari Khidhir bin

Ashmm dari Jarud dari Israil dari Abu Ishaq dari Hubairah bin Yarim dari Ali bin

Abu Thalib rg bahwa Rasulullah e1...
An-Nawawi dalam Sprh Al Muhadzdab berkah, "Riwalpt ini tdak shahih

dan tidak tendapat dalam-kitab yang otoritatif. Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-

Danrqutrni dengan status gharib." I-jrh. Al Badr Al Munrl2/331) dan Al Maimu'

(2/580\.

hnu Mulaqqin berkata, "selain gharib, dalam sanadryn terdapat sekelompok

periwayat lrang harus diketahui hal ihwal mereka." Ljh. Al BadrAl Mwnr(2/330)-

i. Jile anjing menjilat beiana alah seonng di anbn kalian, mal<a

hendaklah ia mencucinSm tujuh kali; salah aturyn dengan debu-

Hadits ini disebutkan oleh Al Haitsami dalam Maima' ,42-htn'id (l/287l'
dan disandarkannya kepada NBazzar.la berkata, "Para periwapt4B merupakan

para periwayat hadits shahih selain syaikhnya Al Bc.zzar-"

Jalur riwayat N Bazzar sebagaimana dijelaskan hnu Mulaqqin dabm Al Badr

Al Munir (2/3331 adalah' Abu Hilal tu-Rasibi dan Yazid bin Ibrahim dari

Muhammad dari Abu Hurairah. Abu Hilal fu-Rasibi ini dipersdisihkan statusnya.

NBazzar juga memiliki hadits lain, yaihr:

k. Jika anjing menjilat beiana salah seomng di anbn kalian, maka

hendaHah ia mencucinya tuiuh kafi-aku menduganla b&b ahh satunya

dengan debu."
Hadits ini ia riwayatkan dari Abbad bin Ya'qub dari Walid bin Abu At-Tsauri

dari As-Sudi dari ayahnya dari Abu Hurairah ift,. Status lndits dha iL Lih. Al Badr

Al Munae&35-336).
Ibnu Hajar dahm Fath Al Ban (7/2751 mengunggulkan riuny'at dengan

redaksl $ri5f "pencucian Wng pe.rbma" dari segi riurayrat dan

penghahlan, dan juga dari segi makna. Walbhu A lam-

l. Jila anjing menfilat beiana, maka tunphl<an ia, kqntdian cucilah tiga

l{ali.

Al Baihaqi dalam Ma'rihh As'sunan wl Abar(1/31G31U berkata, "Hadits

ini diriuragntkan dari AMul Malik bin Abu Sulaiman dari Aftta dari Abtr Huratuah

secarzr terhenti pada Abu Hurairah."

Al Baihaqi berkata, "Tidak ada yang meriwayatkanryn selain Abdul Malik,

sedangkan riwagrat Abdul Malik png berbeda dari riu,ayat para periwaft tsiqahint

tdak dt€rima."
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9. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Zinad, dari
A'-j, dari Abu Hurairah &, ia berkata: Rasulullah S bersabda,

"Jika anjing minum dalam bejana salah seorang di antara kalian,

maka hendaHah ia mencucin5n tujuh kali.'&8L

Al Baihaqi menambahkan, "HR. Muharnmad bin Fudhail dari Abdul Malik
dengan disandarkan kepada perbuatan Abu Hurairah, bukan ucapannla.
Sedangkan kami meriwaptkan dari orang yang tidak kami sebutkan namanya dari
orang lrang tidak ia sebutkan namanla dari Abu Hurairah secara terangkat
sanadnya sebagaimana yang telah kami riunyatkan (malsudnya riwayat tentang
tujuh kali penancian)."

Al Baihaqi menambahkan, 'Kami meriwayatkan dari Hammad bin Zaid dan
Mu'tamir bin sulairnan dari Alanrb dari Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah
dari ucapannp serupa derrgan rir,rn5ratrlra dari Nabi *b-"

Al Baihaqi dalam Ma'rifah As-Sunan wal Abil (1/311) berkata, "Hadits ini
dari Ali, Ibnu Umar, dan lbnu Abbas secara terangkat

terkait perintah unhrk mencuci tuirrh kali. Yang menjadi sandaran dalam hal ini
adalah hadits Abu Hurairah s karena jalur sanadnya shahih dan sanadnya kuat."

Bt lbid.
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10. hnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ayyub

bin Abu Tamimah, dad Muhammad bin Stuin, dari Abu

Hurairah i.g, bahwa Rasulullah S bersaMa, "Jil<a aniing meriilat

bejana salah seorang di anbm kalian, maka hqilaHah ia
mencucinSa tujuh kali, dimana pencucian yang pq'bna abu 5nng

terakhir dengan z2nufi. a82

Asysyafi'i berkata: Dalam masalah jilatan aniing kami

berpegang pada perintah Rasulullah S. Dalam masalah babi,

kalaupun ia tidak lebih buruk keadaannya daripada aniing, nalnun

ia tidak lebih baik keadaannya daripada anjing sehingga kami

berpendapat sama berdasarkan qryas terhadapnya- Sedangkan

terkait najis selain keduanya, kami berpegang pada hadits-hadits

sebagai berikut:

%2 lbid.
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11. Ibnu t-tainah mengabarkan kepada kami dari Hisyam

bin Urwah, bahura ia mendengar ishinya yang bemama Fathimah

binti Mundzir berkah: Aku mendengar nenekku yang bemama
Asma' binti Abu Bakar berkata: Aku bertanya kepada
Rasulullah $ merrgenai darah haidh yang mengenai pakaian, lalu

beliau menjarrrab, 'GosoHah, kemudian keriHah dengan lruku,

kemudian pacikilah ia dengan air, dan shalatlah dengan

memakairym.&

AlUmm

383 hnu Mutaqgin ber{<ata, "Hadits ini diriwayatkan dari dua jalur riwayat
yarg shahih,yartrt:

Pertama, dari A$na' bahwa ada seorang perempuan png bertanya.
kdua, Asrna'lah 1ang bertanp. W. Al hdr Al Munir,2/26n.
Jalur riwayat png kedrn sama dengan hadits yang dilansir Asy-Synf i pada

no. 11.

Al Baihaqi b€rkah" 'Seperti inilah hadits ini diriwayatkan oleh Rabi' dari AEr
Syafi'i dalam balrasan tentang bersuci. Hadits ini diriwayatkan oleh Harmalah bin
Yahya dalam ,As-Stmn dari Asy-Syafi'i dengan sanadnya dari neneknya yaitu
Asma' binti Abu Bakar bahura ada seorang perempuan bertanya kepada Nabi $
mengenai darah haidh lang mengenai pakaian. Sanad inilah yarry shahih.
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Seperti itulah hadits ini diriwayatkan oleh Al Humaidi dan selainnyra dari

Sutnn bin U!,ainah.

Seperti itu pula hadits ini diriwayratkan oleh Malik, Yahfta bin Said, AMullah

bin Numair, Waki'dan selainngn dari Hiqam.
Hadits ini dilansir dalrerm Ash-Shahihain dari Malik dan selainnya. (Uh.

Ma'rifah,As-Sunan wl A tsa r (7 / 235-236).

Alon tetapi, hnu Mulaqqin berkata, "Dalam sanad-sanad png disebutkan

Asy-Syaf i terdapat tambahan bahwa Asma'{ah png bertanya, dan sanad-sanad

inilah yang benar, udak ada kritik dari seorang ulama pun mengenai

ketersambtrngan sanad, ketepercayaan pam periunyatnya karena seluruhnya

merupakan para imam dan hadits-hadits mereka dilansir dalarn Ash'Shahih dan

dalam Kitab Enam. Jadi, ini merupakan sanad yang slnhih menurut kriteria

seluruh ulama.

Saya heran seheran-herannya dengan pemyataan S!,aikh Muhyiddin An-

Nawawi dalarn S5arh Al Muhadzdab bahwa AsySyafi'i meriwagratkan dalam .4/

Ummbalwra Asma'{ah ynng bertanya dengan sanad ya.ng lemah. Sanad yang

disebutkan Asfsyafi'i dalam .4/ Umm -sebagatmana telah kami sampaikan- bisa

ditolerir, karena pendapat ini lebih dahulu dikemukakan oleh Syail'rh Taqilryuddin

bin Shalah dalam komentamya terhadap kitab .41 Muhadzdab,lalu ia mengikuti

pendapat Slaikh Taq[ryuddin ini."

Ibnu Mulaqqin mengutip penjelasan Al Baihaqi dalan Ma'nfah As-Sunan uml

Atsar, lalu ia berkata, "Termasuk hal yang menghelankan juga adalah

penentangan beberapa kelompok lama terhadap penulis kitab /4/ Muhadzdzab

karena ia meriwayatkan bahwa fuma'lah !,ang bertanya- Mereka

menyalatrkannya, padahal merekalah yang nyata-nyata keliru-" Lih- Al Badr Al
Munir(2/269-270).

Adapun jalw riwa5at pertama, yaifu seomng perempuan bertanya, sempa

dengan hadits kedua di sini (no. 12). Hadits ini juga dilansir dalam Ash-Shahihain

dan selainnla=

HR Al Bukhari (pembahasan: Haidh, tnb: Cara Mencuci Darah Haidh,

l/776, no. 307) dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik; Muslim (pembahasan:

Bernrci, bab: Najisnp Darah dan Cara Mencucinya,l/zM, no.7l0/29U dari

jahr Wald', Yahr bin Said, Yahya bin Abdullah bin Salim, Malik, dan Amr bin

Harits, s€Iuruhnta dari Hiqnm bin Uru,rah dan setemsnyra.

Dua Imam, yaifu lbnu Atsir dan Ar{af i dalam Sprlt n Musnad

mengompromikan dua riwayat di atas dalam hadib Asma' dengan dua

kernungkinan alasan, yaitu:
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12. Malik dari Hisyam bin Urwah mengabarkan kepada
kami dari Fathimah bint Mundzir dari Asma', dia berkata:
Seorang wanita bertanya kepada Rasulullah #, "Yu Rasulullah,

apa pendapatnu jika salah seomng di antara kami pakaiannya
terkena darah haidh; apa yang harus ia perbuat?" Nabi $
bersabda kepadanya, 'Jika pakaian salah seorang di anbn katian
terkena darah haidh, maka hendaHah ia menyentil-nyentilnSm, lalu

Pertama, dimunghnkan Asma' bertanya tenbng hal itu, sedangkan ada pula
perempuan lain yang bertanya sehingga ada dua kisah, sehingga masing-masing
riwayat kembali kepada perhnyraan.

Kdn, png dimaksud Asma' mengenai perempuan yang
bertanya dalam riurayat yang lain adalah Asma' sendiri. Ibnu Mulaqqin berkata,
"Dua alasan ini dimunghnkan." (Lh. Al BadrAl Mtnir,2/Z7S)
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memercikinya dengan air, lalu hendaHah ia shalat dengan pakaian

iful'884

Asy-Syafi'i berkata: Rasulullah $ memerintahkan untuk

mencuci darah haidh, tetapi beliau tidak membuat batasan

unfuknya sama sekali. Kata ,l3r (pembasuhan atau pencucian)

bisa digunakan untuk pencucian satu kali atau lebih sebagaimana

firman Allah, ,?!;i Jy '&i; '*ft W6 'Maka basuhkh

mukamu dan tanganmu ampai dengan siku.'(Qs. Al Maa'idah

[5]: 5) Pembasuhan safu kali saja sudah cukup, karena semua ifu

bisa disebut dengan kata.Fijr .

Jadi, seluruh najis diqiyaskan kepada damh haidh karena

memiliki kesesuaian dengan makna pembazuhan dan wudhu

dalam AI Qur'an dan nalar. Kami tidak mengqiyaskannya kepada

anjing karena pencucian najis pada anjing itu lebih bermuatan

ibadah (tidak ada unsur nalar di dalamnya). Tidakkah Anda melihat

bahwa kata $*iir itu dapat digunakan untuk sahr kali pembasuhan

dan lebih dari tujuh kali pembasuhan, dan bahwa bejana yang

dfilat anjing itu bisa dibersihkan dengan satu pembasuhan dan

kurang dari tujuh? Tidakkah Anda melihat bahura pembasuhan

sesudah yang kefujuh dalam hal persenfuhan air itu sarna dengan

pembasuhan sebelum yang kefuiuh?

AsySyafi'i berkata: Tidak ada akibat najis pada suatu

her,uan yang menyenfuh air !,ang sedikit, baik dengan cara

meminumnya atau memasukkan sebagian anggota fubuhnla ke

dalam air, selain anjing dan babi. Najis terjadi hanya pada hannn

*4 164.
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yang mati. Tidakloh Anda melihat seseorang menaiki keledai

sedangkan keledainya ifu berkeringat dalam keadaan orang ifu
menaikinya, tetapi ia tetap boleh menyentuhnya? Jika ada yang

bertanya tentang dalil masalah ini, maka jawabnya adalah:
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13. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami

dari Daud bin Hushain, dari ayahnya, dari Jabir bin Abdullah,
bahwa Rasulullah $ ditanya, "Apakah boleh wudhu dengan air

sisa keledai?" Ra$dullah # menjawab, " Ya, dan boleh dengan sisa

seluruh binabng 6uut."385

385 .1u1* rinray.at pertama diriunyatkan oleh Al Baihaqi dalam Ma'rifah As-
Sunan ual AMr- Kernudian ia berkata, "Asy-Syafi'i dalam selain riwayat kami
mengatakan: Ia mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Daud bin
Hushain denSan redaksi yang sarna. Seperti itu pula ia meriwayatkan jalur riwayat
yang kedua."

Al Baihaqi irya Hata, "Demikianlah Abu Abbas meriwayatkannp dari
Rabi', dan Abu Bakar An-Nisaburi lEmg seorang imam meriwayatkannya dari
Rabi': Asy-$Bf i meogabarkan kepada karni, Said bin Salim mengabarkan kepada
kami, dari lbnu Abi Habibah, dari Daud bin Hushain, dari ayahnya, dari Jabir."

Al Baihaqi berkata, "Jika kita menggabungkan sebagian sanad dengan
sebagian Sang lain, maka ia meniadi lebih kuat. Hadits ya.ng semakna dengan
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14. Said bin Salim mengabarkan kepada kami dari fUr,,, aUi

Habibah atau Abu Habibah -Rabi' Egu-, dari Daud bin Hushain,

hadits ini adalah riwayat Abu Qatadah dengan sanad grang slmhih s€rta blsa

dijadikan sandann." Ijh. Ma'nfah As-Sunan wal Atsar(7/312-313).
Dapat digarisbawahi bahwa riwayat Al Baihaqi tidak menjelaskan keraguan

yang ada di sini dari Rabi'.

hnu Mulaqqin berkomentar, 'Ada dua sisi luitik terhadap hadib ini, pitu:
Pahna, perbedaan dalam sanadnya karern ia diriwalatkan dari Daud bin

Hushain dari Jabir, dan dari Daud dari ayahnp dari Jabir seperti itu pula.

Imam Ar-Rafi'i dalam Sg* el Musnad b€rkah, "Tampaknya riwapt
pertama terpuhrs sanadnya. Indikasinya adalah mereka dalam menjelaskan status

Daud bin Hushain tidak menyebutkan riwayratnya dari Jabir abu para sahabat

lainnya-"

Ibnu Mulaqqin menambahkan, 'Kritk ini Mak mencklemi hadits, dan hukum

grang berlaku ada pada rfurayat yang tersambung."

Kdrm, dalam sarndnla terrdapat sekelompok periwayat prg terkena

komentar negatif.

Kernudian lbnu Mulaqqin menjelaskan bahura para p€riurayat tersebut

dipersdtsihkan; ada yang mengkritik dan ada png menilai positif. W. Al Badr Al
Muna,2n9*20ll

Pmielroan tertaik tentang hal ini adalah penjelasan Al BailEqi bahwa jalur-

jalur riwayatnya saling menguatkan safu sarna lain, dan maknanp diperkuat oleh

hadits Abu Qaradah png statusnp shahih dan diiadikan sandaran dalam bab ini.

Hadits dirnaksr.d disebutkan pada riwayat berikutnya.
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dari Jabir bin AMullah, dari Nabi $, dengan redaksi yang

sama.386
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15. Malik mengabarkan kepada kami dari Ishaq bin
AMullah, dari Hamidah binfi Ubaid bin Rifa'ah, dari KabsSnh bin
Ka'ab bin Malik, Hamidah merupakan isti Abu Qatadah, bahwa

Abu Qatadah masuk lalu Hamidah menyediakan air wudhu

unfuknya. S€telah ifu datanglah seekor kuAng dan meminum air

tersebut. Hamidah berkata, 'Abu Qatadah melihatku

6U
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memandangnya, lalu ia berkata, "Apakah kamu heran, wahai anak

saudaraku. Sesungguhnya Rasulullah S bersabda,'Sesungguhnya

kucing itu tidak najis. Ia termasuk hewan jantan atau hewan betina

tlang berkeliling-keliling di sekitar kalian'.'887

387 HR. Malik dalam Al Muwaththa ' (pembahasan: Bersuci, bab: Air untuk

Wudhu, hal. 4041, no. 13); Abu Daud (pembahasan: Bersuci, bab: Air Uur

Kucing, l/6O, no.75) dari jalur Malik; At-Tirmidzi (pembahasan: Bersuci, bab:

Riwayat tentang Air Uur Kucing, L/753-154, no.92l dari ialur Malik-

Abu Isa berkab, "status hadis fiasan-shahih, dan ini merupakan perrdapat

mayoritas ulann dari kalangan para sahabat Nabi $, para tabi'in dan generasi

sesudah mereka. Ini merupakan hadis terbaik yang diriwayatkan dalam bab ini-"
"Sebagian dari mereka meriwayatkan dari Malik dengan menyehrt nama Abu

Qatadah, tetapi png benar adalah lbnu Abi Qatadah. Dalam bab ini juga terrdapat

riwayat dari Aiq/ah dan Abu Htrairah S."
"Malik menilai bagus hadits ini dari Ishaq bin AMullah bin Abu Thalhah, dan

tidak ada !,ang men!,ampaikan redaksi yang lebih lengkap daripada redaksi Malik."

Abu Isa juga berkata, "Aku bertanya kepada Al Bukhari tentang sanad hadits

ini, dan ia menjawab, "Sanadrya dinilai bagus oleh Malik bin Anas, dan rirrrayatnya

lebih shahih daripada riwayat selainnya."

FIR- An-Nasa'i (pernbahasan: Bersuci, bab: Air Liur Kucing, 1,255) dari ialur
Malik; dan lbnu Majah (pembahasan: Bersuci dan Sunnah-SunnahnSra, bab:

Wudhu dengan Air yrang Terkena Air Liur Kucing, 7/3731dari lalur Malik; dan Al

Hakim dalam Al Mustadmk (1/160l dengan komentar, "Status hadits siahr6,

tetapi tidak dilansir oleh Al Bukhari dan Muslim meskipun kedmnyra SOrrE€oInd

berargumm dengan riwayat Malik bin Anas, dan bahwa yang menentukan dalam

masalah ini adalah hadits para periwayat Madinah. Hadits ini termasuk hadits 1Bng

dinlar slnhih oleh Malik dan dijadikannya argumen dalam Al Muunththa '. Selain

ihr, hadits ini iuSa merniliki riwayat penguat dengan sanad yang shahih-"

Redaksi hadits Ais!,ah adalah: Rasulullah $ bersaMa, "Kucing itu tidak naiis-

Ia sep*ti s&gian dari angob kelnrga."
Dalam bWrii tertndap dua hadits di atas telah disebtrtkan pmilaian shahih

terhadap hadits ini oleh Al Baihaqi. Hadib ini juga dnrlat shahih oleh dua imam,

pihr Abu Bakar bin lGuzaimah (bab: Keringanan dalam Wudhu dengan Air yang

Terkena Air Uur fu.ittg, 7/55, no- 104) dan Ibnu Hibban (pembahasan:
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15. Periwapt btqah mengabarkan kepada kami dari Yahya
bin Abu Katsir, dari AMullah bin Abu Qatadah, dari ayahnya, dari
Nabi $, dengan redaksi lrang sama, atau sama malannla-ffi

Imam AsySpf i berkata: Kami melakukan qi5ras terhadap
apa yang telah kami pahami dari hal-hal yang telah kami
gambarkan. Perbedaan antam anjing dan babi dengan hewan
selain keduanya yang tidak boleh dimakan dasingn!,a adalah tidak

Kebajikan, bab: Khabar gnng P€turfuk bahwa Air Liur semua Jenis Heunn uar
adalah Suci,2/422. no. 1189).

Namun hadirc ini dinilai cacat oleh sebagian ularna hnaran tidak
diketahuinya sebagian periwayatrya. Kriuk mereka itu dftdas deh Ibnu Mulaqqin
ddlalm Al Badr Al Munir (2ft44- Kernudian ia berkab, "Dengan dernikian,
hmpak ielas alasan penilaian slahih oleh para imam terhdap hadits ini, dan
kekelinran kalangan yang menglaitikryra. Hanln Allah jua gang mernberi kita
taufiq."

388 HR. Al Baihaqi dalarn Ma'rifah As-Sunan unt Abarhnfrilur Abu Abbas
AI Asham dari Rabi'.

Ia berkata, "Aqrqraf i dalam pmdapat lama berkata, 'Al Ar.rza'i dan Ad-
D.rshrun'i merryebutkan dari Yahya bin Abu Katsir dari Abdulhh bin Abu eatadah
dari ayrahnya dari Nabi $, dmgan makna lang sama dengan rnakna ini..

Al Baihaqi berkata, "seperti ihrlah keduanp mmyehrtkan sanad kepadaku,
dan sanad yang ada padaku adalah dari hadits Hammam bin yahn- Kernudian ia

dari jalur Affan dari Hammam dari Yahp bin Abu Katsir-
Kemudian Al Baihaqi berkah, 'AqrSyafi'i dalam maddrab lann mengatakan

bahura ia meriwayatkan dari AlslBh, Ibnu Abbas, Husain bin Ali dan selainnya
hadiS yang serupa dengan ini." (Lih. Ma'nfah As-Sunan walAbar,l/37+3.L1l

.oe
,, , ,z
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ada safu pun dari hettan-hewan tersebut haram unfuk

dimanfaatkan melainkan berdasarkan suafu makna (fuiuan dan

kepentingan), sedangkan anjing haram dimanfaatkan tanpa ada

makna. Sunnah menetapkan bahwa pahala orang yang

memanfaatkannya tanpa suafu makna berkurang setiap hari satu

qirath (4/6 dnarl atau dua qirath- Selain ihr, faktor perbedaan lain

adalah para malaikat fidak memasuki rumah yang di dalamnya

terdapat anjing. Jadi, sifat baik pada setiap jenis hewan, baik yang

boleh dimakan dagingnya atau tidak boleh dimakan, adalah hukum

halalnya (suci), kecuali anjing dan babi-

Apabila air yang sediht atau yang banyak telah berubah

sehingga membusuk atau berubah warnanya dikarenakan

bercampur dengan sesuafu yang tdak haram, maka air ihl

dikategorikan sebagi air yang suci. Demikian juga halnya apabila

seseorang yang kencing dalam air dan tidak diketahui apakah air

itu bercampur najis atau tidak, sementara wama, bau dan ftIsanya

telah berubah, maka air itu tetap suci sehingga diketahui dengan

jelas penyebab najisnyra. Karena ketika air itu dibiarkan dan tidak

diambil sebagai air minum, maka barangkali saja ia berubah

dikarenakan bercampur dengan pohon dan lumut.

Apabila seuatu yang halal terjafuh ke dalam air dan

bau dan rasanlra, akan tetapi air f,dak menjadi rusak

olehnya, maka seseorang boleh menggunakannSa unhrk

berwudhu; seperti apabila yang jatuh ke dalam air itu adalah susu,

ter atauSnng semisalnya sehingga baunya muncul-

Adapun jika air bercampur dengan susu, tepung, atau

madu, lalu air ifu didominasi oleh benda-benda tersebut, maka air

itu tdak dapat digunakan untuk berwudhu dikarenakan
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air yrang didominasi dengan b€nda+erda tersebut
penyebutannyra dikaitkan dengan unsuHmsur !,ang dominan
tersebut, seperti dikatakan: air tepung, air srsr" atau air madu
png bercampur-

Selaniutrla, apabila suafu b€nda dahm uh.uian sedikit
dimasuLkan ke dalam air, baik benrpa tepung; sustr atau madu,
lalu b€ndebenda ini lanrt dan l*!np di dalamnva, rnaka air Snng
suci dan tdak berubah msan!,a ini boleh a[unakan untuk
berwudhu, sebab air tersebtrt tdak b€rubah. Air ini tehp pada
keadaannln sernua. Demihan pula setiap Ha gang mencampuri
air berupa makanan, minurnan dan png sdainn3|a kecuali air
tetap terdiam di tempat tersebut.

Seandainya air rnenetap dan terdiam di bumi sehingga
membusuk atau b€rubah, maka dipqbolehlon berwudhu
dengannya, karena air tersebut fidak akan merniliki narna hnpa
adan3n air. Hal ini (membusuk atau benrbahnlp air akibat tanah)
tidak sama dengan bercampumya air dengan b€rbagai benda yang
memang bukan ternpahrln air. seandainya air dnrangi derrgan air
mawar lalu aroma air mawar tercium d€ngan |das @an3n, maka
ia tidak boleh wudhu karena air iustuil yaqg hrut di
dalam air marmr.

Denrikian pula, seandainS,ra ter dihnngkan ke dalam air
sehingga tercium dengan jdm aroma ter dalam air, maka ia tdak
boleh digunakan untuk wudhrr Tetapi jilo bau ter tidak tercium
dengan jelas, maka ia boleh digunakan untr.rk wurdhu. AhsannSp
adalah karena ter dan air rnawar ihr bercampr.r dan berbaur
dengan air sehingga tdak bisa dipisahkan dari air.
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Jika minpk yang beraroma wangi, minyak ambar, kayr

cendana atau sesuatu yang mempunlni aroma dimasukkan ke

dalam dir, sedangkan ia tidak bercampur dengan dir, lalu

aromanya tercium dengan jelas dalam air, maka ia boleh

digunakan unfuk wudhu karena masuknya benda-benda tersebut

tidak mengakibatkan air disebut sebagai air png tercampur.

Jika minyak kesfuri, dzainh (sejenis wangi-wangian) atau

sesuatu 5nng larut difuangkan ke dalam air sehingga air ihr

melebur dan tidak dapat dibedakan, lalu timbul bau padanya, maka

air tersebut tidak boleh digunakan unhrk berurudhu, karena dia

bukan air lagi, tapi air yang bercampur dengan benda lain. Ia kini

disebut dengan air minyak keshri png telah tercampur, dan air

dzadnh yang telah tercampur. Dernikian pula dengan setiap

makanan yang dimasukkan ke dalamnya seperti adonan tepung,

kaldu atau selainnya. Jika rasa atau bau dari benda-benda yang

tercampur dengan air ifu bisa dirasakan dengan jelas, maka ia

tidak boleh digunakan unfuk wudhu, karena pada saat ifu air

tersebut dinisba*.an kepada benda yang mencampurinya-
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4- Benda yang Membuat Air Menjadi Najis dan yang
1i6.L38e

AsfSyaf i berkata: Air ada dua macam.

Pqhm4 air ynng mengalir.

Ketika ada najis jafuh ke dalam air 5rang mengalir, dan
bercampur, lalu air tersebut lewat dan sesudah ifu datang air lain
yang tidak tercampuri dengan najis, maka air yang datang ini
hulnrmnya suci.

Kdua, air yang diam-

Air Sang diam ini pun terbagi menjadi dua, yaifu sedikit dan

ban57ak. Air yang banpk adalah yang sanlruran 5 geriba besar atau

lebih- Air ini tidak bisa dijadikan najis oleh sesuatu pun untuk
selama{amanya, baik sesuafu tersebut haram atau tidak, kecuali
pada air tersebut mtrncul dengan jelas aroma, rasa atau wamanya.
Jika padanp muncul dengan jelas aroma, wama atau rasanya,

maka ia tidak bisa rnenjadi suci unh:k selama-lamanya sampai
aroma, warna dan rasa tersebut hilang darinya lalu air kembali
kepada semula sebelum ia menjadi seperti ihl.
Camnp adalah dengan menuangkan padanya air dalam jumlah

esg Bab ini dalam naskah asli terletak di tempat lain dari lutab Al Umm.
Tetapi AI Bulqini memindalrkannyn bersama penjelasan-penjelasan lain yang
s€f,upa, sernbari tetap mengingatkan posisi aslinp, graitu sesudah masalah sperma
gnng keluar s€sLrdah tercapainya masa deurasa.

S€dargkan penertit Al Bulaqi!,lrah mmgiran3,a rrnsalah ini terulang sehingga
mereka , tetapi tanpa membuang safu bagian darinya yang mereka
hra tdak tenrlang. Mereka menempatkannya dalam bab tentang air yang diam.
Tehpi kami membuargn!,a dari tempat terseh.rt-sebagaimana telah kami
jelaskan, dan meletakkannya di sini bersarna babqn.
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yang banyak hingga air tersebut lebih dominan, atau air tersebut

Iarut hingga aroma, wama dan rasanlra hilang.

Aqrqpf i berkata: Barangkali ada yang bertanya:

Mengapa Anda mengklaim bahwa air 5 geriba tidak bisa di;adikan

najis keanali dengan benda haram lang munqrl dan dominan di

dalamnya, dan bahwa air yang kurang dari 5 geriba itu bisa

dijadikan najis (oleh benda najis apa saja png jattrh ke dalamnya)?

Jawabngra" sa!,a mengklaim demikian berdasarkan safu-satunya

penjelasan yang wajib diikufi seorang muslim, !,aitu perintah

Rasulullah # terkait hal-hal yang halai bagiku dan haram bagiku.

Jika ada yang bertanya, "Adakah penjelasan Rasulullah $ tentang

hal ini?" Maka jarmbnya adalah:
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17. Seorans perivrayat bhah mengabarkan kepada kami

dari Wali bin Katsir, dari Muhammad bin Abbad bin Ja'far, dad

AMullah bin Abdullah bin Umar, dari alBhnya, bahura Nabi $
bersabda, 'Jih air telah manapi 2 qullalr, nnka ia frdak

mqnbwa mgs.axt

,
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3'n TffiTrhadflstdah disehrlt<an s€behnrya pada no- 5.
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18. Muslim mengabartun tinpuaa kami dari hnu Juraij

dengan sanad lnng mngkaiannya tidak saya ingat, bahwa
Rasulullah $ bersaMa, 'Jika air telah mencapai 2 qullah, maka ia

tidak membwa najis.'891

hnu Juraij berkata, "Saya pemah melihat geriba dari Halar,
dan temyah 1 qullah ifu sama dengan sepersembilan dari 2
geriba, atau2 geriba ditambah sedikit."

Aslrsyafi'i berkata: Muslim berpendapat bahwa tambahan
ifu bisa jadi kurang dari setengah geriba dan bisa jadi setengah

geriba. Ia berkata, "Lima geriba ifu merupakan ukuran maksimal
png bisa menampung 2 qullah, dan bisa jadi 2 qullah itu lebih
banyak dari pada 5 geriba."

Sabda Nabi $, 'Uika air telah menapai 2 qullah, maka ia

tidak membawa najis" mengandung indikasi bahwa air yang

kurang dari dua qullah ihr membawa najis.

5- Campuran Air yang Bisa Membuatnya Menjadi Najis

Aqrslraf i berkata:
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19. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ayyrb

bin Abu Tamimah, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu

Hurairah 49, bahwa Rasulullah S bersaMa, "Jil<a anjhg mesfilat

bejana sahh seorang di antan kalian, maka hqdaMah ia

menancin5a tuiuh kali, dimana pencucian Snng peftana abu Smng

tenkhir dengan | -anah.'892

Aq/-qnfi'i berkata: Bejana mereka itu bimanya benrpa

ternpalan, atau sesuatu yang kecil dan tidak bisa menamptrng air

satu geriba atau mendekati itu. Nabi $ mengabarkan bahura

bejana ters€but menjadi najis.

Makfrhk hidup dari golongan manusia dan herpan ihr udak

mernbawa najis kearali ia tersenhrh najis. Setiap air png dicelupi

tangan manusia, baik muslim atau kafir, atau gnng diminun oleh

heuan apa pun jenisn5ra Udaklah menjadi najis karenanlra, kecuali

dua heuran Fihr anjing dan babi. Barangkali ada 5nng bertanya,

'Anda mengklaim bahwa aniing dan babi bisa mengakibatkan

w fa*nrfnAits telah dis€bu&an sebelumryra.
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najis. [a!u, mengapa Anda mengklaim heruan lain fidak
mengakibatkan najis, baik Sang dimakan da$ngnya atau hewan
yang boleh dimakan da$ngnya, namun tidak dinalar keadaannya
bersih?" Jarlrabnyla, saya mengklaim demikian berdasarkan khabar
dan qiyas terhadap khabar yang seyogianp dladikan rujukan
qiyas- Barangkali ada yang bertan5ra, "I{habar apa yang
menggugurkan najisnya?" Jawabnya adalah:
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20. hnu Abi Yahya mengabarkan kepada kami dari Daud

bin Hushain, dari ayahn5ra, dari Jabir, ia berkata: Ada yang
bertanSa, "Ya Rasulullah, apakah kami boleh wudhu dengan air
sisa keledai?" Beliau menjarrnb, uYa, dan boleh dangan sisa

seluruh binabng 6r-t- ,a93
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2L- Malik mengabarkan kepada kami dari Ishaq bin

Abdullah, dari Hamidah bint Ubaid bin Rifa'ah, dari Kabq/ah bin

Ka'ab bin Malih dimana Flamidah mempakan isbi Abu Qatadah,

bahun Abu Qatadah masuk lalu Hamidah menydiakan air wudhu

untulmya. Setelah ifu datanglah seekor kucing dan meminum air

tersebut. Hamidah berkata, "Abu Qatadah melihatku

memandangnyra, lalu ia b€rkat4 "Apakah kamu heran, wahai anak

saudaralnr. Sestrngguhnla Rasulullah $ bersaMa, "%ungguhn5m

lildrg ru frdak najis. Ia tqmasuk hewan janbn abu heumn betina

y;ary bqt*elitinT,ketiltuU di *kibr l<alian.'8%

Aslrslafi'i berkata f.Iabi E melarang menrakan setiap

heuran buas 3png bertaring dan keledai jinak, serta mernerintahkan

s ra*t:rrllllrdlittelah dbch.rdran
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wudhu dengan sisa aimya- Jika seseorang berkata, "Mengapa

Anda melakukan qiyas tefiadap gang ini, bukan terhadap anjing?"

Jawabnya adalah yang demikian itu lebih berat daripada anjing dan

babi. Dapat dicema dengan akal bahwa makhluk hidup itu tidak

najis meskipun dagingnya tidak boleh dimakan, dan najisnya

heunn ihr akibat kematianqn. Tidakkah Anda melihat bahwa
seseoftrng tidak haram menaiki keledai dengan menempelkan
pakaian pada tubuh keldai, tetapi tubuh keledai itu tidak
membuakrya menjadi najis? Selain itu, Rasulullah #i pemah shalat

sunnah dalam perjalanan di atas keledai, dan bahwa oramg-orang
pun memperjualbelikan keledai di zaman Rasulullah $. Karena

ifu, secara logis lebih baik masalah ini diqryaskan kepada keledai

yang dagingnya diharamkan sebagai bentuk ibadah, bukan karena
suatu makna atau alasan yang diketahui

Barangkali ada Sang bertangra, 'Apakah pada diri anjing itu
terdapat suatu sifat 5nng membedakannya dari heunn lain?"
Jawabnya, ya. Rasulullah # melarang hasil penjualan anjing, dan

melarang kepernilikannya kecuali karena alasan manfuat atau
mudharat. Nabi $ bersabda, 'hrangsiapa J/ang memiliki anjing

sekin anjing unfuk berjaga ahu bqkebun, maka setiap hari pahala

amahg bakumng dua qimth."

Nabi $ juga bersaMa, 'Malaikat fidak memasuki rumah
yang di dahmnya ada anjing."

Nabi S juga memerinhhkan untuk membunuh anjing,

tetapi beliau tidak mengharamkan hasil penjualan hevuan liar dan
keledai, serta tidak melarang kepemilikan keledai sarna sekali dan
fidak mengharamkan hasil penjualannya. Nabi $ juga tidak
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menyatakan s€seoremg berdosa akibat kepemilikann5n dan akibat

ia tidak membunuhnya.

6- Pasal Tentang Orang Junub dan SelainnlTa

Asyq/afi'i berkata:
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22- S$;an mengabarkan keeada kami dari Az-Zuhri, dari
Urwah, dari Aiqrah 4a, bahwa Rasrhrllah $ mandi dari ternpa5nn

yang biasa disebut fanq. Al+r dan bdiau mandi dari satu wadah

yang sama.$s

395 gg Al &rkhari (pernbahasaru l{andi, bab: It{andinlp Suami bersama

Istinla, L/LOI, rc- 2501 dari iahrr lhnu Abi Dd'b dari Ac-Zlfrulq. Muslim
(pembahasan= Haklh, bab: Ukuran Air prg Dianidran dalam Mandi Junub, dan

Mandinya Semng Lah+h ksama Isffirya dalam Sahr B€rarE secarzr Bersama-

Sama, dan tvlandirya llang Satu dengan Ssa Ato' Fng Lain, L/255, rc- 41/3L9l'
dari jalur SutErL

Sufun dirnaksd adalah Sut/an bln tlpirnh- Namanya db€br.t secara

lengkap dalam du,alBt lbnu Maiah (LA33, rc- 2761- Sahr rbraqsarna dengan figa

sha', a/aiu sarra dengan 8,263htq-
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23. Malik mengabarkan kepada U"r, O* iuti', dari hnu
Umar, bahwa ia berkata, "Pada zaman Rasulullah $, laki-laki dan

perempuan berwudhu bersama-samu- "395

y.i f ,,t"-idl,fri9 ,f J,JrI,6?i -yt

Al lhnm

,V Ot J;:tr(l w 8:i,:Ju akG ,f
t o I

I
O/

* t *a?,t
24. Malik mengabarkan kepada kami dari Hiqlam bin

Urwah, dari ayahnyra, dari Airlnh, dia berkata, "Aku dan
Rasulullah $ mandi dari satu wadah lpng sama."397

3% fm- A Bukhari (pembahasan: Wudhu, bab: Wudhunya t-aki-laki bersama

Istinl,ra, dan Sisa Air Perempr.ran, l/831dari jirhr Abdullah bin Yusuf dari Malik;
dan Ath-Thabrani (perrbahasan: Bersuci, trab, Air yang Suci untuk Wudhu,hal 24,
no. 15).

397 fill. Al Bukhad (pembahasan: lvlandi, bab: Menyela-Irlyela Rambut,
7/LO6, no- 221dari iafur Abdan dari Abdullah dari Hiq,ram- Di dalamryn terdapat
redaksi, "Dan kami menciduk dari wadah air ifu bersama-sama." (no- 273, dan itu
merupakan ujung dari hadits no. 22); Muslim (pembahasan: Haidh, bab: Ukuran
Air png Dianjurkan dalam Mandi Junub, dan Mandinya Seorang Laki-laki

a

J.>
l/ \ rul'u

,
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25. hnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Arnr bin

Dinar, dari Abu AsySya'tsa, dari hnu Abbas, dari Maimunah

bahwa dia mandi bersama Nabi $ dari sah.r wadah 5rang sarna.398

bersama Isfuinya dalam Satu Bejana secara Bersama-Sama, dan ldandirya png
satu dengan Sisa Air yang [ain, 7/256, no. 45/3211 dari jahr Abdullalr bin

salamah bin Qa'nab dari Aflah bin Humaid dari Qasim bin Mutnmmad dari

Aisyah. Di dalamnya terdapat tambahan redaksi, "Tanga*bngan kani silih

berganfi masuk saat mandi junub"; juga dari ialur Makhramah ti1r $1tl6ir dari

ayahnya dari Abu salamah bin Abdurahman dari Aisyah, dengan tarnbahan

redaksi, "sedangkan kami dalam keadaan iunub"; dan An-Nasa'i (pernbahasan:

Bersuci, bab, Riwayat tentang Mandinya Laki{aki dan Perempran dalam satu

Bejana, 1/L28, no. 232l. dari jahrr Malik.
398 gg. Muslim (batrasan dan bab lrang sar16, \/257, no. 47/T21, dan dari

jalur hnu Juraij dari Amr bin Dinar, ia b€r*ata, "S.iuuh pengetatnnnku dan fnng
terpikir dalam benakku, Abu $p'tsa' mengabariku dari hnu Abbas mcrgabarin!,a

bahwa Rasulullah $ pernah rrnndi dengan kelebihan air Mainn6atr-' (no.

48/3231; At-Tirmidd (pembahasan: Bersuci, bab: Riwayat teniang Wuaunta

laki-laki dan Perernpran dari Satu Berana, 7/9ll dari jalur S{prL dan di

akhimya ia berkata, "(mandi) dari iunub."
Abu Isa Mata, "Stahrs hadits hasaa-shahih, dan ini menrpakan perdapat

mayoritas f,rquha bahwa Udak ada larangan bagi laki-lah dan perenrpuan nntuk

mandi dari satu bejana." Abu Isa juga berkata, 'Dalam bab ini terdapat riwayat dari

Ali, Aisyah, Anas, Ummu Hani', Ummmu Shuba5ryah Al Julnn(ph Ummu

Salamah, dan lbnu Umar."

4
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26. Sufun Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari

Ashirn, dari Mua&ah Al Adawiyyah, dari Aisyah, dia berkata,
"Akr dan Rasulullah # pemah mandi dari satu wadah. Sering kali

aku berkata, 'sisakan unfukku! Sisakan unfukku'!"39

AqrSyafi'i berkata:

Abu qra'tsa' dimaksud adalah Jabir bin Yadd.
HR Al Bukhari : Mandi, trab: Mandi dengan Air Seulruran Satu

sha' dan selitar itu, 1,/102) dari jalur Abu Nu'aim dari lbnu ttlainah dad funr dari
Jabir bin Aid dad hnu Abbas, bahwa Nabi $ dan Maimr.mah 6 peurah nnndi
dari safu bejana."

Abu Abdullah--yakni Al Btrk*nri--berkata, 'lbnu Lltiainah di akhir hadits-
hadits mengatakan' dari Ibnu Abbas dari Maimunah. sedangkan prg berar adalah
gnng diriunlratkan Abu Nu'aim."

3e9 Fm- Muslim (bahasan dan bab lang sarna, l/257, na. 46/3211dari ialur
Yahp bin Yahp dari Abu Khaitsamah dari Ashim Al Ahu,al dari Muadzah dari
Aistah- Dalam redaksinya disebutkan, 'Dari safu bejana gang dibagi antara alru
dan beliau. Beliau mendahuluiku sehingga aku berkata, "ssakan untukku! sisakan
untrkku!" Muadzah ber.kata, "Keduanlra dalam keadaan junub-"
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Diriwayatkan dari Salim Abu Nadhar, dari Qasim, dari

Aisyah @, ia berkata, "Aku dan Rasulullah $ pemah mandi junub

dari safu y66u1'r."4oo

400 93. Al Bukhari (pernbahasan: Mandi, bab: Apakah Orang yang Junub
Boleh Memasukkan Tanganngra ke Dalam Bejana Sebelum Mencucin5a?, 1/1041
dari jalur Abdullah bin Maslamah dari Aflah dari Qasim dari Aisyah, tanpa redaksi
'dari junub"; dan dari jalur Abdurrahman bin Qasim dari ayahnya dari Aisyah @;
Muslim (bahasan dan bab yang sarftr, l/256, no. 45/3271dari jalur Abdullah bin
Maslamah bin Qa'nab, dengan tambahan redaksi, "Tangan kami bergilhan masuk

ke dalamnja selepas junub. "
Al Baihaqi dalam Ma'rifah ,4s-Sunan wal Atsar {L/2771 berkata, 'Seperti

itnlah yang dikatakan Abdurrahman bin Qasim nadzar alnhnya, ynihr selepas
junub."

Redaksi ini juga disebutkan oleh Malik bin Anas dari Az-Zuhri dan Aiqrah;

oleh Abu Bakar bin Hafsh dari Urwah dari Aisyah; dan oleh Salamah bin

Abdurrahman dan Aswad bin Yazid dari Aisyah.

Kemudian Al Baihaqi berkata, 'Adapun hadits Abu Hakim dari Hakam bin

Amr menyebutkan bahwa Nabi $ melamng laki{aki wudhu dengan kelebihan air
perempuan.

Hadits AHullah bin Sa4as s@ara marfu'terl<ait larangan perbuatan tersebut.

Abu Isa At-Tirmidzi berkata, "Sayra bertanp kepada Al Bukhari tentang hadits ini,

lalu ia menjawab, "Hadits tersebut ndak shahih. Yang benar dari hadits Abdullah

bin Sarias dalam bab ini adalah 5rang terhenti sanadnya. Barangsiapa 5rang

mengangkat sanadnya kepada Rasuh.rllah $, maka ia telah keliru."
Kemudian Al Baihaqi berkata, "Hadits Hakam juga diriwayatkan secara

terhenti sanadnln, tidak secara terangkat sanadnya."
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Imam Asy-Syafi'i berkata: Hadits inilah yang kami ambil.

Jadi, tidak ada larangan mandi dengan kelebihan air dari orang
junub dan haidh, karena Rasulullah $ mandi dengan Aisyah dari

satu wadah selepas junub, sehingga masing-masing mandi dengan

kelebihan air yang lain. Lagi pula, haid itu tidak berada di tangan

dan orang yang mukmin pun tidak najis. Sesungguhnya mandi

adalah ibadah dengan menyentuh air dalam sebagian keadaan (air),

dan bukan pada sebagian keadaan yang lain.

7 . Air Orang Nasrani dan Berwudhu dengannya

Asy-Syafi'i berkata:

"Adapun hadits Daud bin Abdullah Al Audi dari Humaid bin Abdurrahman Al
Himyari dari seorang sahabat Rasulullah S dari Nabi $ terkait larangan
perempuan manusia dengan kelebihan air laki-laki, dan laki-laki mandi dengan

kelebihan air perempuan, sesungguhnya sanadnya terputrs. Selain ifu, Daud bin
Abdullah meriwayatkannya seomng diri, dan riwayratnyra tidak dijadikan hujjah oleh
dua penghimpun kitab Ash-Shahk."

"Sementara hadits-hadits yang kami sebutkan terkait keringanan itu lebih
shahih, sehingga lebih baik kita bapegang pada hadits-hadits tersebut."

Ibnu Taimiy,rah berkata, "Mayoritas ulama berpegang pada pendapat yang

memberikan keringanan bagi laki-laki untuk menggunakan kelebihan dari air
perempuan, dan khabartentang hal tersebut lebih shahih. Sementara Ahmad dan
Ishaq memakmtrkannya manakala perempuan itu memakainp seorang diri. Ini

adalah pendapat AHullah bin Sa4as. Mereka menaku/ili hadits Maimunah bahwa

ia tidak memakainya seorang diri terlebih dahulu, sebagai bentuk kompromi antara
hadits tersebut dengan hadits Hakam. Adapun mandi dan wudhunya perempuan

secam bersama-sama itu tidak diperselisihkan hukumnya." (Lih. Al Muntaqa,
t/72-13)
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28. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari

Zaid bin Aslam, dari ayahnya, bahwa Umar bin Khaththab lg,

pemah wudhu dari air milik seorang perempuan Nasrani dalam

sebuah kantong air milik seorang perempuan Nasrani.ol

Asy-Syafi'i berkata: Tidak ada larangan wudhu dari air

milik orang musyrik dan dengan kelebihan air wudhunya selama

tidak diketahui dengan pasti adanya najis di dalamnya, karena air

itu memiliki hukum suci, di tangan siapa pun ia berada, dan di

mana pun ia berkata, sampai diketahui adanya najis yang

mencampurinya.

401 9R.. Ad-Daruquthni (pembahasan: Bersuci, bab, Wudhu dengan Air Milik

Ahli Kitab, l/32, no.2) dari ialur Sufuan

Al Baihaqi meriwayatkannya dengan redaksi yang serupa dalam Ma'rifah As-

Sunan val Abar(1/148-149) dan As-Sunan Al Kubm (l/321dari jaltr Sufyan. Ia

berkata' Mereka mencerainln kepada kami dari Zaid bin Aslam, tetapi alar tidak

mendengar sarnd "dari ayalrrya". Al Baihaqi berkata, "Kemudian ia menyebutkan

kisah yang isinlra mirip dengan yang ada di sini."

HR. Ath-Thabrani (pembahasan: He\r/an Buruan, bab: Riunyrat tentang Kulit

Bangkai,2/498, no. 16.
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8. Bejana yang Boleh dan 5png Tidak Boleh Digunakan
unfuk Berwudhu

Asy-Syafi'i berkata:
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29. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab,

dari Ubaidullah bin AMullah, dari hnu Abbas, bahwa ia berkata,
"Nabi S meler,vati sebuah kambing yang sudah mati yang telah

diberikan kepada seorang perempuan mantan sahaya Maimunah
ishinya Nabi S. Beliau bersaMa, Mengapa tidak katian

manfaatkan kulinSm?' Para sahabat berkata, 'Ya Rasulullah,
sesungguhnya kambing ini bangkai'. Beliau bersabda, 'Yang

diharamkan adalah m emakannya'.'402

402 gp. Al Bukhari (pembahasan: 7al<at, bab: Zakat terhadap Mantan
Sahaya Istri{stri-Nabi $, l/Ms, no. 14921dari lalur hnu wahb dari yunus dari
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hnu Sythab. Dalam jalur-jalur riwa5nt Al Bukhari seperti yarg di sini tidak

disebutkan rnasalah penlEmakan-

Abu Daud mengutip dmgan sanadnya dari Ma'rnar pemyaban, "Az-hhn

mengingkari rnasalah penyamakan dan mengatakan bahwa bangkai tersebut dapat

dirnanfaadcan dalam keadaan apapun." (4/%6)

HR. Muslim (pembahasan: Haidh, bab: Kesucian Kulit Bangkai dengan Cam

Disamak, L/276-277, no. 101,/363) dari jalur hnu wahb dari Yunus; dan dari

beberapa jalur riwayat dari hnu Uyainah dali Az-Zuhri dengan redaksi, "Mantan

saha5n Maimunah diberi sedekah berupa kambing lalu kambing tersebut ma[.

Kemudian Rasululhh S meleuntinya dan bersabda, *Mengap lcalian Udak

mangambil kulihg, meniamalaSa, lalu memanfaatkann5a?" Para sahabat

bertanln, "sesurgsuhnta kambing ih.r sudah ma[." Beliau bersabda, "Yang haram

adakh mennl<anng."
FIR. An-Nasa'i (pembahasan: Cabang, bab: Kulit Bangkai, 7/nA dari jalur

Malik, dan ia berkah, "Riwayat wlr;rs slnhih adalah t€rkait lnrlit bargkai ketika

disarnak."

Selain ihr, dalam sebagian riwayat hadib ini diieJaskan balM,a kambing

tersebut dahulunya milk Maimunah. Hadits ini dkiwafrad<an oleh An-Nasa'i dalam

SumntlaQAtZl, dan oleh periunyat lain.

Ar{afi'i mempertemukan dua rir,rapt tersebut dan berkata, "Dimunghnkan

hsahnf sarna karena mantan sahap Maimunah ifu masih UrSSI krsaman!,a

dan rnasih melayaninya. Ada kalanya kambing itu disebut sebagai miliknya, dan

t€rlodang dis€fut sebagai milik Maimunah." Uh- Al Badr Al MunirV'/3%l'
Al Bukhari dalam bahasan tentang sumpah dan nadzar bab tentang orang

y6ng ber$rnpah untuk Udak minum mbfulz merirrnyratkan dari lb,nu Abbas dari

Saudah, ia b€rkata, "Seekor kambing kami rnati lalu kami menlrarnak larl[tnp."

Ini mernpakan kisah yang berbeda. Wallahu A'lan.
Al Baihaqi dalam Ma rikh As-Stnan wal Atsar (ln43l berkata,

"Driwayatkan dari Uqail dari Az-Zutui tentang hadits ini, "Tidal&ah pada air dan

qanzh terdapat sesuatu yang bisa menyucikannla, dan juga penyamakan?"

Qanzh adalah sejenis daun yrang wangl-
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30. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-
Zvhrt, dad Ubaidullah, dari hnu Abbas, dari Nabi $, dengan

redaksi yang sama."4o3

I
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31- Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Zaid bin

Aslam, ia mendengar hnu Wa'lah mendengar hnu Abbas
mendengar Nabi $ bersabda, 'Apabila kulit telah disamak, maka

ia telah menjadi suci.'M

403 16i6.
404 gp. Muslim (pembahasan: Haidh, bab: Kesucian Kulit Bangkai dengan

Disamak, L/2761 dari jalur sufuan. At-Tirrnidzi sesudah meriunyatkannSn dari
sufun berkata, "status hadits iasan-shahih.'Hadits ini dinilai shahih oleh hnu
Hibban dalam Al lhsan(2/416, no. L277-1278).

HR. Ath-Thabrani (pernbahasan: Heuran Buruan, bab: Riwayat tentang Kulit
Bangkai, 2/498, no. 17); dan Mwlim (bahasan dan bab yang sama) dari jalur
Yahya bin Yahla dari Srlaiman bin Bilaldari Zaid bin Aslam.
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32. Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam,

dari hnu Wa'lah, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi $ bersaMa,

"Ketika kulit telah disamak, maka ia menjadi suci-'&S
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hnu Al Munir mengutip pendapat lbnu Daqiq Al Id dalam sinrh Al llmam,

"Di sini tidak tampak jetas alasan bagrnya (maksudnya Al Bukhari) untuk

meninggalkan hadits ini kecrrali karena salah paham bahwa lbnu Wa'lah mmunrt

Al Bukhari tidak mencapai derajat yang ia tetapkan, sedangkan dikebhui adanya

kritik terhadap hnu Wa'lah." l-jh. N BadrAl Munir(2/389)-

hnu Abdil Hadi berkata, "lmam Ahmad memberi komentar negatif terhadap

hadits ini, tetapi hadits ini diriwaptkan oleh Ad-Daruquthni dari lbnu urrnr

dengan menilainya hasan-" Uh' At Muhatmt (1/911 dart Ad-Daruquthni @b:

Penyamakan, I /48, no. 24lr.
aos 16;4.
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33. Malik mengabarkan kepada kami dari yazid bin
Abdullah bin Qusaith, dari Muhammad bin Abdurrahman bin
Tsauban, dari ayahnynaG, dari Aisyah, bahwa Rasulullah $
memerintahkan unfuk mengambil manfaat dari kulit bangkai
herrran jika ia telah disamak.4oT

AqrSpfi'i berkata: Jadi, kulit semua jenis bangkai boleh
digunakan unhrk umdhu. Kulit-kulit heruan yang tidak boleh
dimakan dagrngnya dari binatang-binatang yang buas bisa
diqiyaskan terhadapnya, kecuali kulit anling dan babi karena kulit

affi s"pe"ti inilah yang t€rfulis dalam cetakan dan manuskrip, dan kami telah
menyebutkan dalan bkfuij hadits bahura riwayat Asy-syafi'i dalam Al Musnad dan
dalam Ma'nfah As-sunn qlal Abar adalah 'dari ibunya'. Demikian pula dalam
rirualrat Abu Daud, dan lbnu Majah dari Malik. sedangkan An-Nasa'i sendiri yang
menyebutkan 'dari aphryn'- Wallahu AIam.

407 gp. AtrFThabrani (pernbahasan: He.r,ran Buruan, bab: Ri,.,rnyat tentang
Kulit Bangkai, 2/498, no- 18) dmgan sanad: dari Muhammad bin Abdurrahman
bin Tsauban dari ibungn; dan Abu Daud (pembahasan: pakaian, tnb: Kulit
Bangkai, 4/%8, no.2l24l dari lalur Malik sebagaimana dalam Al Muvnththa..

HR- An-Nasa'i (pembahasan: cabang dan Ranting, bab: Keringanan dalam
Pemanfaatan lfulit Bangkai setdah Disamak, 7/7761 dari jalur Malik, dan di
dalamnp tendapat penjeJasan "pa.da ayahnya" seperti ynng ada di sini; dan hnu
Majah (pembahasan: Pakaian, bab' Memakai Kulit Bangkai Setelah Disarnak,
2/7L94, no- %],2l dari lalur Malik, dan di dalamnya ada penjelasan sebagaimana
dalam Al Muyathttn'.

HR. Al Baihaqi dari jalur Rabi' dari Asy-syafi'i dengan penjerasan sanad:
Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban dari ibunln, sebagaimana dalam Al
Muwaththa'. (bL Ma'rifah As-Sunn mt Atsar l/l4y';t.

Demikian rula dalam Al Musnad l<arya Asy-Syafi'i (l/Z7l terdapat
pmjelasan: dari ih4ra.

Ibnu Daqirl Al Id dalam Al ltmam berkata, "Hadits ini dinilai cacat oleh AI
Atsram karena ihmlra Muhamrnad tidak dikenal, dan tidak ada informasi bahwa
Muhammad mernihki riua5rat darinlp selain hadits ini. Ahmad pemah ditanya
tentang hadits ini, Ialu ia mmjarrnb, "siapa ibunSra Muhammad?" seolah-olah ia
menentang hadib ini lantaran ibu4a." {jh. Nashb Ar-Ragh, L/lLZl.
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anjing dan babi tidak bisa suci dengan menyamaknya karena siflt

najis'telah ada pada keduanya sejak keduanya masih hidup. Yang

bisa menjadi suci dengan cara disamak adalah hewan yang tidak

najis sawaktu hidup.

Penyamakan dapat menggunakan setiap benda yang

digunakan oleh orang-orang fuab unfuk menyamak, seperti

qanzh,4o8 syabb,4o9 serta benda-benda lain yang memiliki efek

yang sannEl, yaitu yang bisa menarik kulit hingga sisa-sisa

dagingnp dapat terlepas, membuaforya menjadi wangi, dan

mencegahnya dari kerusakan saat terkena air. Kulit bangkai tidak

bisa menjadi suci selepas disamak kecuali dengan sifat-sifat yang

telah sampaikan. Jika bulunya rontok, maka sesungguhnln

bulunya itu hukumnya najis. Jika kulit bangkai disamak tetapi

bulunya masih tertinggal lalu ia menyentuh air, maka air tersebut

menjadi najis. Jika aimya menyentuh bagian dalarmnya"sedangkan

rambutnya ada di bagian luar, maka hal itu tidak membuat air

menjadi najis manakala air tidak bersentuhan dengan bulunya.

Adapun kulit setiap hewan sembelihan. yang, boleh

dimakan itu tidak dilarang untuk dijadikan wadah air'rninum dan

Aos Qanzhbe-rarti sejenis daun yang dapat digunakan untuk menpmak kulit-

409 lbnu Mulaqqin berkata, "Ada perbedaan penulisan kafa ga66 dalam

pemyataan AqfSyafi'i; apakah dengan huruf 6a'atau dengan huruf ba'sehingga

terbaca s5a6- Al Azhari berpendapat bahwa ia dibaca,dengan ,Q't.)Eltu geje4ry

benda png ditempatkan Allah di bumi dan dapat digunakan untuk menlBmak,

serupa dengan kapur. Yang terhrlis dari penyimakan adalah deri!ian'68 ', namtn

sebagian dari mereka keliru menulis fsa', yaitu pohon yang pahit rasanya, tetapi

saya tidak tahu apakah ia bisa digunakan untuk menyamak atau udak."

Dalam kilab Ash-Shahih dilelaskan bahwa kala syats berarti tumbuhan yang

baunya wangi, rasanya pahit, dan dapat digunakan untuk.m.engmak,,,-HI,,#
hdrAl Mtntr,2/414).
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wudhu meskipun belum disamak, karena sifat zuci akibat
pen5rernMihan itu ada padanya. Jika kulit telah suci, maka ia
boleh unfuk pakaian shalat, atau unfuk alas shaht.

Kulit hetvan bemyaura yang buas dan heuan tain SBng
udak boleh dimakan dagingnya itu sama hurormnya, baik dalam
keadaan disembelih atau bangkai, karena penyembelihan frdak
menjadikannya halal. Jadi, jika seluruh ienis heunn tersebtrt
disamak, maka ia menjadi suci karena ia semakna dengan hdit
bangkai, kecuali kulit anjing dan babi karena keduanya tdak bisa
menjadi zuci unfuk selama{amanya.

Tulang bangkai tidak boleh digunakan untuk wudhu dan
minum. Dernikian pula fulang he,u,ran sembelihan 5ang udak boleh
dimakan dagingnya, seperti tulang gajah, singa dan lnng
sejenisngla, karena penyamakan dan pencrrcian tdak bisa
menlnrcikan fulang.

';LGr y ifi ,6_:, i' +,s:, -rt
^# ,,Ht t\+"* itJJ-,f $:i'o:t;:fi.l

34. Abdullah bin Dinar meriun5ratkan bahr,va ia
mendengar Ibnu umar memakruhkan unfuk menyimpan minyak
dalam wadah minyak yang tertuat dari fulang unta karena ifu
adalah tangk61.a1o

410 Uh. Ibbrifah As-Survan wt Abar (l/Mn bahasan tentarg B€hr,4
diriwagraflon ol€h Al Baihaqi s@ra mu'afus€p€rti yang ada di sini" dan secara

sanadngra dari latur Az-za,'faran dad Aqrqnfi'i dari Ibrahton Hn
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AsySyafi'i berkata: Jadi, barangsiapa yang wudhu dengan

air yang terdapat dalam h-rlang gajah, maka ia hams mengulangi

wudhunya dan mencuci anggota fubuhnya yang tersenfuh oleh air

yang ada dalam tulang gajah.

9. Bejana yang Terbuat dari Selain Kulit

AsySyafi'i berkata: Saya tidak memakruhkan bejana

untuk wudhu yang terbuat dari batu, besi, perunggu, serta benda-

benda lain yang tidak bemyawa, kecuali bejana emas dan perak

karena saya memakruhkan wudhu dengan penggunaan keduanya.
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Muhammad dari Abdullah bin Dnar dari hnu Umar, bahwa ia memakruhkan

tulang gajah.

Di tempat lain dijelaskan bahwa ia memakruhkan menyimpan minyak dalam

tulang gajah. I-jh. As-Sunan N Kubm(7/241.
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35- Malik *""nuul*ur, t uouJu karni dari Nafi', O*LO

bn Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin AMurrahman bin Abu
Elakm, dari Ummu Salamah, isfui Nabi $, bahr,va Nabi $
bersabda "Anng Wng minum dengan bejana Wrak ifu sejatin5a

tehh mangobrkan nenka Jahannam dalam peruhTta- 411

Alllrran

AsgrSyaf i berkata: Jika seseomng wudhu atau minum
dari u,adah tersebut, maka salra memakruhlorurya, tetapi saSra

tdak untuk mengulangi wudhunya. Saya tdak
rnerrgHairn bahwa air gnng ia minum dan makanan grang ia makan
derrgan menggunakan wadah tersebut ifu hamrn baglnln,
melaintr<an ha.+n pertuatannln -yaifu minum- ifulah yang
merrgardr-urg unsur maksiat. Barangkali ada yang bertanlra, 'Maka
perhrahn tersebut dilarang tetapi air yang ada di dalamny-a tidak
h;rarn?" Jaurabnya, karena Rasulullah #i melarang perbuatan

derrgan menggunakan wadah enurs dan perak, tehpi Rasulullah #t
tidak mdarang bendanSa itu sendiri. t^ag[ pula, ada keuajiban
zalot di dalamnya, dan umat lslam pun memilikin5n sebagai harta
benda- Seandain5a ia najis, tenhrlah tidak ada seseorang lrang

4u 1a1 AfiFThabrani (pernbatrasan: Sifat ltabi *, bab: I-araqgan Mnum
dalam B+na P€rak dan Meniup Mirnurnn, 2/924;9?51; Al hilrtrari (p€rnbatr6an:
Il{tumrarr' bab Bqana Perak, Mnl, no. 5634) dad tslr t'tafih dengan redaksi
sepati ynrg ada di sini dan Mr.rslim (pernbalrasan: Pakaian dan Perhirmrq bab:
Kehararan M€ntakai Beiana Emas dan Perak untfi l!finum dan Sdainnrja,
3/l.63[;l diliFlt.rr Matk dan setenrsnp.
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memilikinya sebagai harta benda, dan tenhrlah tidak halal jual-

belinya.

10. Air ]lang Diragukan

AsySyafi'i berkata: Ketika seseorang dalam perialanan

dengan membawa air, Ialu dia menduga bahwa air tersebut telah

tercampuri najis, maka air tersebut menjadi najis. Tetapi jika ia

tidak yakin, maka air tersebut tetap dalam keadaan suci dan ia

boleh menggunakannya untuk wudhu dan meminumnlra sampai ia

meyakini tercampurinya air dengan najis.

Apabila ia meyakini adanya najis dan ia ingin

menuangkannya dan menukamya dengan air lain, kemtrdian ia

ragu apakah ia sudah melakukannya ataukah belum, maka air

tersebut tetap dalam keadaan najis sampai ia meyakini bahwa ia

telah menumpahkannya dan menggantinya dengan air lain-

Jika saya berkata tentang air tersebut, "la dalam keadaan

najis," maka seseorang tidak berwudhu dengannya, melainkan ia

tayammum jika ia tidak menemukan air yang lain. Tetapi, iika ia

dalam keadaan terpaksa, maka ia boleh meminumnya karena ada

faktor darurat dalam meminumnya, yaitu khawatir meninggal-

Namun faktor darumt seperti itu tidak ada dalam wrdhu karena

sesungguhnya Allah & telah menjadikan tanah sebagai benda png
bersuci bagi orang yang tidak mendapati air, sedangkan orang

yang sedang dibahas ini tidak menemukan air yang menyrcikan-
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Ketika seseorang berada dalam perjalanan dengan
membawa dua air 5rang ia yakini bahwa salah safunya najis dan
yang lainn5a tidak najis, lalu dia menumpahkan yang najis dari
keduanya menurut dugaan kuatnSn bahwa air ifulah yang najis,
maka ia wudhu dengan air yang lain. Jika ia khawatir kehausan,
maka ia boleh menahan air yang ia duga kuat najis, dan wudhu
dengan air yang menumt suci-

Barangkali ada lnng bertanya, "Orang tersebut telah
meyakini najis pada suafu air. I-alu, bagaimana mungkin ia wudhu
dengan air yang tidak ia yakini suci?" Jawabnya, sesungguhnya ia
telah meyakini najis pada suafu air, dan ia meyakini sifat suci pada
air yang lain, sehingga kami tidak merusak sifat suci padanya
kecuali didasari keyakinan bahwa air tersebut najis. Barangsiapa

lnng rnenimbang-nimb*g, maka ia akan menduga kuat bahwa air
tersebut tidak najis sesuai dengan hukum asalnya, yaitu suci,
karena hukum suci ifu melekat padanya, dan orang ifu pun tidak
meyakini najis.

Barangkali ada yang berkata, "Anda telah menghulumi air
yang lain sebagai najis baginya tanpa ada keyakinan najis.,,
Jawabnya, fidak. Saya harrlra menghukuminya najis baginya
berdasarkan kqrakinan bahun salah satu dari dua air tersebut najis,
dan bahwa menurut dugaan Lutyu air ihrlah yang najis. Jadi,
saya tidak mengatakan air najis kecuali berdasarkan kq,akinan
pemilik air mengenai najisnya salah safu air, dan menurut dugaan
kuatnya air inilah Srang najis di antara dua air. Jika sesudah itu ia
meyakini bahwa yang digunakan untuk wudhu itulah 5rang najis,
sedangkan png ia tinggalon adalah gnng suci, maka ia harus
membasuh paloian dan badan png terkena air najis tersebut,
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serta mengulangi bersuci dan shalatnya. Tetapi ia boleh wudhu

dengan air yang ia duga kuat najis sampai ia meyakini

kesuciannya.

Seandainya ada dua air yang salnar hukumnya bagi

seseorang sehingga ia tidak mengetahui air mana yang najis dan ia

pun tidak memiliki dugaan yang kuat terhadapnya, maka

kepadanya dikatakan, Jika Anda tidak memperoleh air selain dua

air tersebut, maka Anda hams bersuci dengan air yang Anda duga

kuat suci, dan Anda tidak boleh tayammum. Seandainya orang

yang tidak bisa membedakan dua air tersebut adalah orang buta,

tidak mengetahui tanda-tanda yang menunjukkan dugaan kuat,

tetapi ia bersama orang melek yang ia percayai, maka ia bisa

menggunakan air yang diduga kuat menumt orcmg yang melek itu.

Tetapi jika ia ditemani oleh seorang pun, atau ia bersama orang

lain yang melek tetapi tidak mengetahui bejana mana yang najis

dan ia sulit membedakan air mana yang najis, maka ia

menimbang-nimbang yang paling besar kemungkinannya. Jika ia

tidak memperoleh tanda yang menunjukkan kemungkinan yang

kuat mengenai air mana yang najis, serta tidak ada orang lain yang

menemaninya, maka ia menimbang-nimbang sesuai kemampuan

maksimalnya, lalu ia wudhu dan tidak tayrammum- Saat itu ia
membawa dua air; yang safu suci. tra tidak perlu tayammum

bersama wudhu karena tayammum Udak menlrucikan najis

seandainya air yang najis itu menyentutrnya. Sementara saat ia

wudhu dengan air yang suci, ia juga tidak perlu talrammum.

Seandainya seseorang berwudhu dengan suatu air

kemudian ia menduga bahwa air tersebut najis, maka ia tidak

kewajiban mengulangi wudhu sampai ia meyakini bahwa air
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tersebut najis. Ia bebas memilih tindakan. Jika sesudah wudhu ia
yakin bahwa air tersebut najis, maka ia harus mencuci setiap
bagian fubuh dan pakaiannya yang terkena air tersebut, Ialu ia
mengulangi wudhu dari awal, dan mengulangi setiap shalat yang
telah ia kerjakan sesudah tersenfuh oleh air najis tersebut.

Demikian pula, seandainya ia dalam keadaan memiliki
wudhu lalu ia bersenfuhan dengan air najis, atau menyentr:h basah
dari najis, kemudian ia shalat, maka ia harus mencuci bagian fubuh
dan pakaiannya yang terkena najis dan mengulangi setiap shalat
yang telah ia kerjakan sesudah menyenfuh najis. Jika ia menyenfuh
najis dalam keadaan sebagai musafir dan ia tidak menemukan air,
maka ia boleh ta5rammum dan shalat, tetapi ia harus merrgulangi
setiap shalat yang ia kerjakan sesudah tersenfuh najis karena
tayammum tidak menyrcikan najis yang menyenfuh badan.

Ketika seseorang menemukan air yang sedikit di atas
tanah atau di dalam surnur atau di dalam lubang bafu atau yang
selainnya, dan ia menemukannya dalam keadaan telah mengalami
perubahan yang signifikan, sedangkan ia fidak menemukan
sesuafu yang najis bercampur dengannya berupa kencing binatang
atau yang selainnya, maka dia boleh berwudhu dengannSa.
Alasannya adalah karena air tersebut berubah dengan sesuafu lnng
tidak haram yang bercampur dengannya. Jika benda seperti ini
berdiam di dalamnya, maka air tersebut tetap dalam keadaan suci
sampai orcmg tersebut meyakini adanya najis yang
mencampurinlra-

Seandainya seseorang melihat air yang lebih banyak dari 5
geriba, lalu ia pkin bahwa ada seekor rusa yang kencing di
dalamnya dan ia pun menemukan rasa atau wamanlra berubah,
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atau baunya juga berubah, maka itu adalah najis meskipun dia

menduga bahwa berubahnya air tersebut akibat selain air kencing.

AlasannSra adalah karena ia telah mq,rakini d*ry. najis 5nng

bercampur dengannya dan ia mendapati penrbahan telah terjadi

padanya. Perubahan karena air kencing dan benda lain ihl

berteda-beda.

11. Hal-Hal 57ang Meunjibkan Wudhu dan yang Tidak
MewajibkanngTa

AsySyafi'i berkata: Allah S berfirman,

Wv'elr(A( Jy ;* 6y1ffr; 35i q;\i

kfis"t*x
'Hai orang:orang J/ang fuiman, apbila l<amu hendak

mengerjakan shalal maka bailhlah mulamu dan bnganmu.'l(Qs.

AI Maa'idah [5], 5)

Makna teksfual ayat peh.rnjuk bahura orang png bangun

menuju shalat ihr wajib wudhu. Dimungldnkan apt ini hrun
berkaitan dengan makna 5nng khusus, sehingga saya mendengar

orang lnng pengetahuannya tentang Al Qur'an sagra apresiasi
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dengan baik mengklaim bahwa ayat ini hrrun berkaitan dengan

ormtprang 5nng bangun d-i 6drrr. 412

Saya menduga pendapaforya inilah yang benar karena

dalarn $mnah terdapat dalil bahwa orang yang bangun dari
tidurnyra ifu harus wudhu.
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36- Sufuan mengabarkan kepada kami dari Az-Z)hi, dafi
Abu Salamah,4l3 dari Abu Hurairah;&, bahwa Rasulullah $
bersabdq "Jika salah seoftrng di antara kanan bangun dafi

412 trerdapat ini dikernbalikan oleh Malik dala,rn Al Mtuathttn'
(pembatrmn Elersrci, bab: Wudhu Selepas Trdtx,T/29).

413 6-oi menambahkan 'dari Abu Salamah' meskipun ia tidak ada dalam
cetakan s€b€fumn!,a dan dua manrsluip karena bebelapa alasan- Pqbnn, ia
terdapat dalam rirrrayat Aslrsyaf i sebagaimana dalam Al Mwmd hn
sebagairnarn dalam riunyat Al Baihaqi dari jalur Astrq/afi'i. Kdta, A{fqrafi'i
meriunptkan hadits sebentar lagi dalam bab tentang mencerci tangan, dan
keterangan ini ada dalam riurayat tersebut. Kefilga, ia ada dalam*itab hffirij
seperti 5ang karni ternukan- Wallahu A'lam.
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tidumya, maka janganlah ia mencelupkan tangannSm ke dalam

bejana sebelum mencucinya tiga kali, karena ia tidak tahu di mana

tangannya malam ifu berada.'4l4
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37. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Zinad, dari
A'raj, dari Abu Hurairah, dari Nabi S, beliau bersaMa, 'Uika salah

seorang di antara kalian bangun dai tidumya, maka janganlah ia

414 65. Tartib Musnad AsySgf i (pembahasan: Bersuci, bab: Sfat Wudhu,

l/29, no.67) dari jalur Ibnu Uyainah dari Az-Zufui dari Abu Salamah dari Abu
Hurairah; dan Ma'rifah As-Sunan ml Atsr (1/155) dari lalw AsySyafi'i dari

Sufun dari Az-Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah; Mr.slim (pernbahasan:

Bersuci, bab: Makruhnya Orang yang Wudhu dan SelainnSn Mernasukkan

Tangannya yang Diragukan Kesuciannya ke dalam Bejana Sebelum Mencrrcinp
Tiga Kali, l/233, no. 78/278\ dari jalur hnu Upinah dari Az-Zuhri dari Abu
Salamah; dan dari jalur AMurrazzaq dari Ma'mar dari Az-Zuhd dari Ibnu

Musalyib, keduanya dari Abu Hurairah i&; sebagaimana ia meriwaptkarurya dari

beberapa jalur riwayrat lain dari Abu Hurairah, tetapi di dalamnya tidak ada kata
"tiga kali" (no.88/278). Di antaranya adalah riwaft Mughirah dari Abu Zinad

dari A'raj darl Abu Hurairah.
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menceluplan tangannya ke dalam bejana sebelum mencucinya tiga

kali, l<arqta ia frdak tahu di mana tangannya malam ifu
berada-415

415 [ilL AftFThabmni (pembahasan: Bersuci, bab: Wudhunya Orang yang
'Edur Kelika Ia Bangun untuk Shalat,l/21l.ada tanpa keterangan "tiga kali".

Sebdumnya telah disampaikan riwayat Muslim dari Abu Zinad, dan Muslim
menggaris bau,afri bahura di dalamn5ra tidak ada redalsi 'tiga kali'. Silakan baca

#,khnjhrdrft s€beknn!,a.
HR- Al Brktrari (pembahasan: Wudhu, bab' Cebok dengan Batu Sebanyak

Tiga Kali, LzfBl dari jalur Malik, tanpa ada redaksi 'tiga kali'.
Al Brrldrari tidak melansir riwayat Sufyan dari Abu Zinad yang diriwayatkan

oleh Aqa$pfi'i di sini. Sedangkan dalam riwayat Sufyan dari Abu Zinad
disebutkan redaksi 'mencucinya. tiga kali".

Dernilrian pula, terjadi perbedaan redaksi ini pada Abu Zinad, dan inilah
penyebab Innrn AqrSyafi'i mencantumkan dua riwayat dari Abu Zinad, dan hal itu
digarisbaurafri oleh Al Baihaqi dalam Ma'ifah As-Sunan wal Atsar (1,2155). Akan
tetapi ia bertata, 'AqrSyafi'i dalam bab ini meriwayatkan haditsnya dari Sufun
dari Ab,u Znad sesuai dengan redaksi hadits Sufyan dari Azz)hfi (maksudnya

dalam bab terrtarE mencr.rci tangan sebelum wudhu). Sementam Asy-Syafi'i di
tempat lain meritrnSatkan darinya dan dari Malik sesuai dengan redaksi hadits

Malik, dan itrlah yang benar (maksudnya tanpa kata 'tiga kali'." Yang dimaksud

dengan 'ternpat lain' adalah di sini.

Akan tetapi, dapat ditegaskan bahwa riwayat Asy-Syafi'i di sini-dan ih.rlah

yrang diiqpratkan oleh Al Baihaqi dengan pemyataan 'di tempat lain', dan dalam

bab tentarg menorci tangan sebelum wudhu sesudah ini, terjadi perbedaan riwayat
Malik dad S{;an- Jadi, riwayat Malik tdak mencantumkan kata 'tga kali',
sedangfuan riuayat S.d;an di dua tempat tersebut serta dari Az-hhfi dan dari Abu
Znad disehrdon lrata 'tiga kali'.

Dengan denrikian, apa lrang dikembalikan Al Baihaqi itu berbeda dengan
grang ada dalan Al Umm di sini. Selain ihr ada catatan bahwa riwayat Asy-$nfi'i-
sebagairnana yang diriu,ayatkan Al Baihaqi di tempat ini-di dalamn!,a teriadi
kesarnaan antara riuraSat Malik dengan riwayat Su[,ran, yraitu sama-sama dari Abu
Znad. 0jh. D{a'ri{ah As-Sunan wal Atsar, L/2O61 Wallahu AIarn.

Penjdasan lebih jauh tentang takfuii dan syarah hadits ini serta

kesimpulanrq;a silakan baca kitab Shahihah Hammam bin Munabbih lrang salra

tahqiq (hal. 287-Dn-
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38. Sufuan mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu

Zinad mengabarkan kepada kami dari A'raj, dari Abu Hurairah,

dari Nabi #, beliau bersabda, 'Jika salah seoftng di anbn kalian

bangun dari tidwnya, maka ia mencelupkan tangannya

ke dalam bejana sebelum mencucin5q tiga kali, karena ia tidak

tahu di mana tangannSn malam ifu berada-'4|5

Asy-Syaf i berkata: Jadi, barangsiapa yang tidur dengan

berbaring, maka ia wajib wudhu karena ia bangun dari keadaan

berbaring.

Tidur adalah kondisi dimana pikiran manusia dalam

keadaan terkalahkan (Udak akfif). Barangsiapa yang pikirannya

terkalahkan, baik akibat gila atau sakit, baik dalam keadaan

berbaring atau tidak berbaring, maka ia wajib wudhu karena

keadaannya lebih berat daripada keadaan orang yang tftlur. Ada

kalanya orang yang tidur itu bisa tertangUn jika digerakkan, dan

ada kalanya ia terbangun tanpa digerakkan. Sedangkan orang

aL6 Tulrliriitnadib telah disebutkan sebelumnya pada no. 37
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yang terkalahkan akalnya akibat gila atau faktor lain itu terkadang

digerakkan tetapi ia tidak bergerak.

Jika seseorang tidur dalam posisi duduk, maka pendapat

yang paling kusukai adalah ia wudhu.

Tidak ada penjelasan yang terang bagiku bahwa tidur
dalam posisi duduk malajibkan wudhu baginya.
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39. Periwayat tsiqah mengabarkan kepada kami dad
Humaid Ath-Thawil, dari Anas bin Malik, ia berkata, "Para sahabat

Rasulullah $ menunggu shalat Isya hingga mereka tidur -aku
menduga ia berkata: Sambil duduk- sampai kepala mereka

mengangguk-angguk, kemudian mereka shalat tanpa *161r,r."417

4u Lih- Ma nfah As-gnan wl Atsar (pembahasan: Bersuci, bab: Orang
ynng Tidur Sambil Duduk, l/205-2061dari jalur Asy-Syrafi'i.

Kemudian Al Baihaqi berkata, "S!^ikh karni Abu AMullah Al Hafizh berkata,
"Jika Asy-Syafi'i berkata, "Periunyat yang tepercayn rnengabarkan kepada kami
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40. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu

Umar, bahwa ia tidur dalam posisi duduk, kemudian ia shalat

tanpa wudhu terlebih 6u1',6r.418

dari Humaid Ath-Thawil," maka yang dimaksud dengan periwayat tepercaya

tersebut adalah Ismail bin Ula$/ah."

AsySyafi'i dalam madzhab lamanya mengatakan: Sebagian sahabat kami

mengabarkan kepada kami, dari Ad-Dushn^rd'i, dari Qatadah, dari Anas bin Malik,

lalu ia menyebutkan dengan redaksi yang senrpa-

HR. Abu Daud (pembahasan: Bersuci, bab, Wudhu Selepas Tidur, t/137,
no. 200) dari jalur Syadz bin FaS6radh dari Hisyam Ad-Dustuwa'i dari Qatadah dari

Anas dengan redaksi yang s€rupa. Al Baihaqi berkata, "Hadits ini diriwaptkan

oleh Yahya Al Qaththan dari Syu'bah dari Qatadah dengan tambahan redaksi, "Di

zaman Rasulullah #."
AMurrahman bin Mahdi meriwayatkannya dari Syu'bah tanpa tambahan ini-

AMurrahman berkata, "Maksudn5n adalah mereka tidur dalam keadaan duduk."

HR. Khalid bin Harits dari sw'bah tanpa tambahan redaksi ini, dan dari lalur

riwayat inilah Muslim melansimya-

FIR. Muslim ((pembahasan: Haidh, tnb, Dalil bahwa Tidumya Omng !'ang

Duduk Tidak Membatalkan Wudhu, L/7841dari ialtrr Yafun bin Habib AI Haritsi

dari Khalid bin Harits dari Syu'bah dari Qatadah dari Anas-

Syu'bah berkata: Aku bertanln kepada Qatadah, "Apakah kannu

mendengamya dari Anas?" Ia menjawab, "Ya, demi Allah."
418 HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Bersuci, bab, Wudhunp Orang yang

Tidur Ketika Bangun Menuju Shalat, 1/22, no- l7l-
Al Baihaqi meriwayatkannSra dalam Ma'rifah ,As-sunan wal Abar dari jalw

Asy-Syafi'i, ia berkata: Periwayat yarry biqah mmgabarkan kepada karni, dari

Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa ia berkata, "Barangsiapa

yang tidur dengan bertaring, maka ia wajib wudhu. Barangsiapa png tidqr dengan

duduk, maka ia tidak wajib wudhu." fiih. Ma'rifah As-sunan utal Atsat,l/2081
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Jika seseorang tidur dalam keadaan duduk tegak, maka

menumtku ia tidak wajib wudhu berdasarkan afsar yang telah

disampaikan. Selain itu, dapat diketahui bahwa ayat di atas turun

berkaitan dengan orang-orang yang tidur, dan bahwa orang yang

tidur itu biasanya dalam posisi berbaring. Kita tahu bahwa

barangsiapa yang diberitahu bahwa fulan tidur, maka tidak terpikir

olehnya selain fulan tidur dalam posisi berbaring. Kata tidur sama

sekali tidak digunakan secara muflak kecuali unfuk makna tidur

dalam posisi berbaring. Sedangkan unhrk makna tidur dalam posisi

tidur itu harus disambung dengan penjelasannya sehingga menjadi

tidur dalam keadaan duduk. Seperti halnya ungkapan tidur dari

sesuafu. Maksudnya adalah pikirannya tidak menyadari sesuatu

tersebut, bukan berarti ia tidur dengan memejamkan mata.

Orang yang tidur dalam posisi berbaring itu berbeda

keadaannya dengan orang yang tidur dalam posisi duduk, karena

orang yang tidur dalam berbaring ihr merasakan berat sehingga

pikirannya lebih kalah dibandingkan kekalahan akal orang yang

tidur dalam posisi duduk. Selain itu, jalan hadatsnya menjadi lebih

mudah unfuk mengeluarkan sesuafu, dan kejadiannya samar

bagrnlra, berteda dengan orang yang fldur dalam posisi duduk.

Jika ia miring dari garis tegak saat tidur dalam posisi duduk,

maka ia wajib wudhu karena orang yang tidur dalam posisi duduk

ifu menopangkan seluruh fubuhnyn ke tanah sehingga nyaris tidak

ada sesuafu pun yang keluar dari hrbuhnya melainkan ia pasti

menyadarinya. Jika ia telah miring, maka ia berada dalam posisi

berbaring dalam keadaan yang biasanya terjadi hadats.

L:h. ,As-Sunan Al Kubm (pembahasan: Bersuci, bab: Meninggalkan Tidur
Selepas Tidur dangan Duduk, 7/120).
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Jika seseorang tidur dalam posisi ruku atau sujud, maka

saya mewajibkan wudhu baginya karena kemungkinan unhrk

keluar hadats lebih besar tanpa ia sadari daripada orang yang tidur

dalam posisi berbaring.

Barangsiapa yang tidw dalam posisi berdiri, maka ia wajib

wudhu karena ia tidak menyandarkan tubuhnya pada tanah. Ia

diqiyaskan kepada orang yang tidur dalam posisi berbaring karena

keduanya sarna-sama terkalahkan akalnya. Jadi, tidur dalam

keadaan berdiri itu lebih tepat unhrk diqiyaskan kepada tidur dalam

posisi berbaring daripada tidur dalam posisi duduk yang tiadanya

kewajiban wudhu ditetapkan dengan atsar. Selain itu, dalam tidur

dalam posisi berdiri itu ada alasan seperti yang telah saya

sampaikan, yaitu orang tersebut tidak menyandarkan fubuhnya ke

tanah.

Tidur yang manuajibkan wudhu bag, orang yang wajib

wudhu akibat tidur adalah tidur yang disertai kalahnya akal,

bagaimanapun keadaannya, baik sedikit atau banyak. Adapun

orang yang fidak terkalahkan akalnya meskipun tidur dalam

keadaan berbaring, serta orang yang tidak sampai teranfuk-anfuk

akibat mengantuk, atau orang yang tidak terkalahkan akalnya

akibat pikirannya yang melayang-layang, maka ia tidak wajib

wudhu sampai ia meyakini bahwa ia telah berhadats.

Ia tidak ada bedanya dengan orang yang menaiki kapal,

unta dan hewan kendaraan lain, serta orang yang berdiam di atas

tanah. Manakala ia telah miring dari garis tegak lurus saat ia tidur

dalam posisi duduk, atau keadaan berdiri, rukt, sujud, atau

berbaring, maka ia wajib wudhu.
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Jika seseorang ragu mengenai tidurnya, dan telah terlintas

suafu penampakan dalam pikirannya, tetapi ia tidak tahu apakah

ifu mimpi atau bisikan hati, maka ia dianggap belum tidur sampai

ia yakin tidur. Jika ia yakin telah terjadi mimpi tetapi ia tidak yakin

telah tidur, maka ia dianggap telah tidur dan ia wajib wudhu.

Namun, untuk kehati-hatian dalam masalah pertama seluruhnya,

sebaiknya ia wudhu- Sementara dalam keadaan ia mengalami

mimpi dan meyakini tidur meskipun sedikit, ia wajib wudhu.

12. Wudhu Selepas Persentuhan dan Buang Air Besar

AsySyafi'i berkata: Allah S berfirman,

JY "& fiS t*AW6'r!t6)( it- ;i tit,

HtJ3fr;r,\#i;;*!;i
"Apabik lamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah

mularnu dan bnganmu ampai dengan silru, dan sapulah

kepalamu dan hasuh) lakimu. "(Qs. Al Maa'idah [5]' 5)

Allah & menyebutkan wurdhu wajib baE orang yang

bangun menuju shalat, dan tampaknya yang dimaksud adalah

orang yang bangun dari tidur berbaring. Sesudah ifu Allah
menjelaskan cara bersuci bag orang yang junub, kemudian
sesudah itu Allah {S berfirman,
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"Dan jika lamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali

dari tempat buang air (kakus) atau menyenfuh perempuan, lalu

kamu tidak memperoleh ain maka berta5mmumlah." (Qs. Al

Maa'idah [5]' 6)

Tampaknya, Allah & meurajibkan wudhu selepas buang air

besar, serta manrajibkan wudhu selepas persentuhan. Allah &
menyebut persenfuhan secara tersambung dengan buang air besar

sesudah menjelaskan masalah junub, sehingga tampaknya

persenh:han tersebut adalah persenfuhan dengan tangan dan

ciuman saja, bukan sampai junub.
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41. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari

Salim bin AMullah, dari ayahnya, ia berkata, "Ciuman seorang

laki-laki terhadap istrinya dan sentuhan terhadapnya dengan

tangan ifu termasuk mulasamah (persenfuhan). Jadi, barangsiapa
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yang mencium isfuinya atau menyenfuhnya dengan tangannya,

maka ia raajib wudhu."419
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42. Telah sampai kepada kami dari hnu Mas'ud sebuah

abaryangmaknanya mendekati makna ucapan lbnu Umar.420

Jika seseorang menyenfuhkan tangannya kepada isfuinya,

atau menyenfuhkan sebagian tubuhnya kepada sebagian tubuh

isfuinya tanpa ada penghalang antara keduanya, baik disertai

syahwat atau tanpa syahwat, maka ia wajib wudhu, dan begitu juga

4r9 lflL Ath-Thabrani (pembahasan: Bersuci, bab: Wudhu Selepas Suami

Mencir.un Istinyra, hal. 52, no. 66). tjh. Ma'rifah As-Sunan wal Atsar
(pernbatnsan: Bersuci, bab: Wudhu Selepas Persentuhan, L/273-2L41 dari lalur
Abu Abbas AI Asham dari Rabi'.

S€bagian mereka menambahkan dari Abu Abbas: AqrSyafi'i berkata, Telah

sampai k€eada karni dari lbnu Mas'ud afsar lnng maknanp mendekat makna

ucapan lb,nu Urnar.

Al Baih4i b€rkata, "Hadits ini diriuayatkan oleh AqrSyafi'i dalam madzhab

lama dari Malik." Hadib ini dalam Al Mu,nththa' (di tempat yang sama)

disebuflran: Dari Malik, bahwa telah sampai kepadanya riwayat bahwa AMullah
bin ltlas'ud berl*ata, "Jika zuami mencium ishinSra, maka ia wajib wudhu."

Sebagairnana Al Baihaqi meriwayatkan dari Asy-Syafi'i dalam bentuk

infornrasi dari A'masy dari lbrahim dari Abu Ubaidah dari Abdullah-5raitu Ibnu
Mm'rd,- b€data, "Ciuman itu termasuk persentuhan, dan di dalamnya ada

kauaiiban wudhu."
Juga dari Sgr'bah dari Mukhariq dan dari Thariq dari Abdullah dengan

redaksi larrg sama.
4m tbid.
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istrinya wajib wudhu. Demikian pula, iika istuinya yang

menyentuhnya, maka ia dan isfuinya sdlnd€?Ind wajib wudhu.

Dalam hal ini tidak ada perbedaan tubuh siapa di antara keduanya

yang menyentuh fubuh pasangan, selama suami menyenhrh kulit

istrinya, atau istinya menyenhrh kulitrp. Jika suami

menyentuhkan tangannya kepada rambut istuinya, dan ia tidak

menyentuh kulitnya, maka ia tidak wajib wudhu, baik dengan

syahwat atau tanpa syahwat, seperti seandainya suami syahwat

kepada istuinya tetapi tidak menyentuhnya maka ia tidak wajib

wudhu. Dalam hal ini syahwat tidak memiliki pengaruh karena ia

berada di hati. Yang menjadi penenh.r adalah perbuatan,

sedangkan rambut itu berbeda dari kulit.

As5rSyafi'i berkata: Seandainya ia berhati-hafl dengan

berwudhu kembali ketika menyentuh rambut istinya, maka ihr

lebih aku sukai. Jika ia menyenfuhkan tangann5ra pada bagian

mana saja dari pakaian yang tipis atau tebal atau selainnya di atas

tubuh isbinya, baik ia menikmati atau tidak, dan istinya juga

melakukan hal yang salna, maka masing-masing tidak wajib wudhu

karena keduanya sama-salna tdak menyentuh pasangarulya,

melainkan ia menyenfuh pakaian pasangannla.

Rabi' berkata: Aku mendengar AsySSnfi'i berkata, "Bab

tentang senfuhan dengan tangan. Tidakkah engkau melihat bahwa

Rasulullah $ melarang persentuhan? Seorang perrlnir berkata

dalam s5aimya:
9z
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Aku senfuhkan tanganku pada tangann5n unfuk mencari

tapi, bk kusadai kdermawz,nan menular dari angannya.

Tidak kuperolehi darin5n segala yang diberikan oftng-orang

berharb,

tapi akulah t/ang membei hingga lruhambwkan apa yang kumiliki.

13- Wudhu Selepas Buang Air Besar, Buang Air Kecil
dan Buang Angin

AsySyafi'i berkata: Bisa dicema akal terkait penjelasan

Allah tentang buang air besar dalam ayat tentang wudhu, bahwa

yang dimaksud dengan kata gha'ith dalam ayat tersebut adalah

bab. Jadi, barangsiapa yang buang air besar, maka ia r,rnjib wudhu.
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43. Sufr7an mengabarka" U"O"O" kami, ia berkata: pn-l.ruhn

rnenceritakan kepada kami, ia berkata: Abbad bin Tamim

mengabarkan kepadaku, dari pamannya yang bemama Abdullah

bin Zaid, ia berkata: Ada seseorang yang diadukan kepada

Rasulullah,s karena ia membatin sesuatu (kenfut) dalam shalat,

maka beliau menjawab, 'Janganlah ia keluar shalahin sebefum

mendengar suara abu menemukan baun5n-'421

Asy-Syafi'i berkata: Oleh karena Sunnah menurnjukkan

bahwa seseorang harus keluar dari shalatnya akibat keluar angin,

maka angin itu keluar dari jalannya kotoran, sedangkan kotoran itu

lebih berat dari ihr.

421 93. Al Bukhari (pembahasan' Wudhu, tnb: Tidak Boleh Wudhu dari Air

yang Diragukan Hingga Yakin, l/66, no. 137) dari iul* Ali bin Al Madini dari

Sufyan dari Az-Zuhri dari Said bin MusaWib dan Abbad. Kedua ujung hadits ini

ada pada no.177 dan 2056); dan Mrrslim : Haidh, bab: Dalil bahwa

orang Snng Meyakini suci Kemudian Meragukan Hadats itu Boletr Shalat dengan

Kesuciannya itu, L/276, no. 98/361) dari beberapa jalur riwayat dari Ibnu

Uyainah dari Az-Zuhri dari Said dan Abbad bin Tamim.
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44. hrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami

dari Abu Huwairits, dari A'rai, dari lbnu Shammah, bahwa

Rasulullah $ buang air kecil lalu beliau bertayammu ."422

422 l".:rh. Ma'nfah As-Sunan val Abar(l/283) dari jalur Al Asham dari Rabi'

dengan redaksi, "Aku mele',,rrati Nabi $ png sedang buang air kecil, lalu aku

mengusapkan salam kepada beliau namun beliau tidak menjawab salamku, sampai

akhimya beliau berdiri menuju dinding dan menggosoknya dengan tongkat yang

beliau bawa. Kemudian beliau meletakkan kedua tangan beliau pada dinding,

mengucapkan wajah dan dua lengan beliau, lalu beliau menjawab salamku."

Al Baihaqi berkata, "AsfrSyafi'i meringkas redaksi hadits dalam bab

tapmmum dan di sini. Ia juga menyitimya dalam bab tentang dzikir kepada Allah

tanpa r,rnrdhu. Dalam sanadnya terjadi peringkasan mulai dari Ibrahim bin

Muhammad ahu Abu Huwairis, karena A'raj-yraih.r Abdurrahman bin Hurmuz-
mernang tidak mendengam!,El dari hnu Shammah, melainkan ia mendengarnya

dari Umair mantan sahaya hnu Abbas dari Ibnu Shammah."

Apa 17ang disebutkan oleh Al Baitaqi inilah yang diriwayatkan oleh Al
Bukhari dan Muslim.

HR. Al Bukhari (pembahasan: Talrammum, bab: Tayammum dalam Keadaan

Mukim Saat Tidak Menemukan Air dan Khawatir Terlervatkan Shalat, 7/727, no.

33A dari jalur Yahp bin Bukair dari L-aib dari Ja'far bin Rabi'ah dari A'raj dari

Umair dari Abu Juhaim bin Shammah, ia berkah, "Nabi $ datang dari arah

surnur Jamal, lalu ia drjurnpar oleh seseorang, dan orang itu pun mangucapkan

salam kepada beliau, tetapi beliau tidak menjawab salamnp hingga beliau

menghadap ke dinding, mengusap waiah dan kedua tangan beliau, kemudian

menjawab salam."

HR. Mr.rslim (pembahasan: Haidh, bab' Tayammum, 1/2811dari jalur Laits.

Ini termasuk sedikit hadits yang statusnya mu'allaq dalam Shahih Muslim.
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45. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Nadhar, dari

Sulaiman bin Yasar, dari Miqdad bin Al Aswad, dari Ali rg, bahwa

dia memerintahkannya untuk bertanya kepada Rasuhrllah $
tentang seorang yang ingin mendekati isbinya, lalu keluar madzi

apa yang harus dia perbuat? Ali berkata, "Karena istriku adalah

Sanadnya terpuh.rs antara Muslim dan Laib- Dalam sanadnp Muslton berkata:

laits meriwagatkan... (no. LL4/236L l.jh- Sgrh An-Naonwi (3/841'
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anak Rasulullah # sehingga aku malu bertanya kepada beliau."

Miqdad berkata: L-alu aku bertanya kepada Rasulullah S tentang

hal itu, dan beliau pun menjawab, "Jika salah satu dari kalian

mendapatkan hal itu, maka hendaklah ia memercih kemaluannSm

dengan air lalu hendaMah ia betwudhu sebagaimana wudhu untuk

tfiulr1.'423

Sunnah tersebut menunjukkan kewajiban wudhu selepas

keluar madzi dan air seni, selain ia juga menunjukkan kewajiban

wudhu selepas keluar angin. Jadi, safu-satunya makna yang bisa

diterima dari hadits ini adalah bahwa setiap yang keluar dari

kemaluan atau dubur, baik laki-laki atau perempuan, atau

kemaluan perempuan yang merupakan jalan hadats ittl

423 HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Bersuci, bab: Wudhu Selepas Keluar

Madzi, l/4O, no. 55). Uh. Ma nfah As-Sunan wal Atsar karf Al Baihaqi

(pembahasan: Bersuci, bab' Hadats dan Riwayat tentang Wudhu Selepas Buang

Air Kecil, Buang Air Besar dan Keluar AnSn) dari jalur Abu Abbas Al Asham dari

Rabi'. Kemudian Al Baihaqi berkata, "Asy-Syaf i dalam Sunan Harmalah berkata:

F{adits Sulaiman bin Yasar dari Miqlad statusnya murcal. Kami tdak tahu bahwa

Sulaiman bin Yasar menyimak suatu riwayat dari Miqdad."

Al Baihaqi berkata, "Apa 5nng dikatakan Asy-Syaf i ini benar adanya. Hadits

ini diriwa5ntkan oleh Bukair bin Asyaj dari Sulaiman bin Yasar dari hnu Abbas

dalam sebuah kisah yang dialarni Ali dan Miqdad secara tersambung sanadnya."

Kernudian Al Baihaqi meriwayatkannyra dengan sanadnya kepada Bukair

dengan redaksi, "Wudhulah dan pucikilah kemaluanmu dengan arj'. " Redaksi ini
juga terdapat dalalll Shahih Muslim.

HR. Muslim (pembahasan: Haidh, bab: Madzi, l/247, no. 191303) dari lalur
Ibnu Wahb dari Makhramah bin Bukair.

Yang dimaksud dengan memercikkan air di sini adalah membasuh.

Hadits ini disepakafi sebagai riwayat dari A'masy dari Mundzir At-Tsauri dari

Muhammad bin Hanafi!4rdh dari Ali q.
HR- Al Bukhari (pembahasan: Ilmu, bab: Orang yang Malu lalu Menyuruh

Orang Lain untuk Bertanya, 2/64, no.132); dan Muslim (dalam bahasan dan bab

lrang sama, no. 17-1.8,2303).
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mewajibkan wudhu. Dalam hal ini tidak ada bedanya dengan suatu

benda yang masuk ke dua jalan tersebut berupa sihaf2a aau
suntikan, baik pada kemaluan atau pada dubur, lalu ia keluar dari

jalannya ifu dalam keadaan tercampur dengan sesuatu yang lain.

Semua itu dikenai keurajiban wudhu karena ia keluar dari jalan

hadats.

Demikian pula dengan ulat dan bafu yang keluar darinla.
Setiap Snng keluar dari dua jalan tersebut itu dikenai kewajiban

wudhu.

Demikian pula dengan angin. Apa saja yang keluar dari

kemaluan laki-laki atau perempuan itu ada ka,vajiban wudhu di

dalamnya, sebagaimana katajiban wudhu akibat air atau selainnya

yang keluar dari dubur.

Oleh karena apa saja yang keluar dari kemaluan itu

dianggap sebagai hadats, baik itu angin atau bukan angin yang

dihukumi sebagai hadats; sedangkan umat Islam tidak berteda
pendapat mengenai ludah dan ingus yang keluar dari mulut, atau

nafas dan dahak yang keluar dari hidung, baik dalam keadaan

telah mengalami perubahan atau tidak, itu tidak mewajibkan

wudhu, maka hal itu menunjukkan tidak ada kewajiban wudhu

akibat muntah, mimisan, bekam, dan apa pun yang keluar dari

tubuh atau dikeluarkan dari tubuh selain tiga kemaluan tersebut,

yaitu vagina, dzakar, dan dubur. Karena wudhu itu bukan karena

najisnla sesuatu yang keluar. Tidakkah Anda melihat bahwa angin

keluar dari dubur tetapi ia tidak mengakibatkan najis apa pun,

namun wudhu menjadi wajib karenanya sebagaimana wudhu

424 Sibar adalah pinhlan benang atau semisalnya yang diletakkan pada luka

untuk mengetahui kedalamannya. W- Al Mishbah Al Muniti-
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menjadi wajib akibat buang air besar? Sperma tidak najis, tetapi ia

mengakibatkan kewajiban mandi. Wudhu dan mandi merupakan

perkara ibadah (tidak bisa dicema dengan akal).

Jika seseorang muntah, maka ia harus mencuci mulukrya

serta bagian apa saja yang terkena muntahnya itu; tidak cukup

selain itu- Demikian pula, jika ia mengalami mimisan, maka ia

hanrs membasuh hidung atau bagian lain yang terkena darah

mimisan; tidak cukup dengan selain itu. Tetapi ia tidak wajib

wudhu. Demikian pula jika dari tubuhnya keluar darah, muntah

atau najis lain. Keringat orang yang junub tidak mengakibatkan

najis, dan tidak pula keringat perempuan yang najis, baik yang

keluar dari bawah pundaknya, atau dari lekuk lufutnya, atau di

bagian tubuh mana saja, baik yang berubah atau yang tidak

berubah. Barangkali ada yang bertanya, "Mengapa keringat orang

yang junub dan haidh tidak dianggap najis?" Jawabnya, Nabi S
memerintahkan perempuan yang haidh untuk mencuci darah

haidh dari pakaiannya, tetapi tidak memerintahkannya unfuk

mencuci seluruh bagian dari pakaiannya. Pakaian yang biasa

terkena darah haidh adalah sarung, dan tidak diragukan bahwa

pakaian ini juga banyak terkena keringat.
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45. Diriwayatkan dari hnu Abbas dan hnu Umar bahwa

keduanya mengeluarkan keringat yang jattfi pada pakaian, tetapi

keduanya tidak mencuci pakaian tersebut. Demikian pula

diriwayatkan dari sahabat selain keduanya.42s
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42s HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Bersuci, bab: Mandi Junub, l/52, no-

89)dari jalur Malik dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar berkeringat saat mernakai

pakaian dalam keadaan junub, kemudian ia shalat dengan pakaian tersebut-

Ijh. Ma'rifah As-Sunan unl Axar(pembahasan: Bersrci, bab: Keringat Orang

Junub dan Haidh, no. 274) dari jalur Abu Abbas Al Asham dari Bahr bin Nashr

dari lbnu Wahb dari Maslamah bin Ali dan Fudhail bin lyadh dari Hiry-am bin

Hassan dari Ikrimah mantan sahayra lbnu Abbas, bahwa Abdullah bin Abbas

berkata, "Tidak ada masalah keringat orang yang junub dan haidh pada pakaian."

Kemudian Al Baihaqi berkata, "Dalam hadits !,ang valid itu kami

meriwayatkan dari Abu Hurairah S bahwa ia berjumpa dengan Nabi $ dalam

keadaan junub, lalu ia tidak senang untuk duduk bersama beliau dalam keadaan

junub. Akhimya ia pergi dan mandi. Setelah itu ia menceritakan hal tersebut

kepada Nabi $, lalu beliau bersaMa, "Mahasuci Allah! Orang mukmin itu tidak

najis. "

Dalam hadits dari Hudzailah disebutkan redaksi yang sama, lalu Nabi S
bersabda, "sesungguhng onng mukmin ifu b'dak naiis."Sdangkan dalam hadis

yang valid dari Aisyah 4, Nabi $ basaMa kepadanyra, "Beril<an aku kerudung

itu!" Aisyah berkata, "Aku sedang haidh-" Nabi $ mmjawab, "Saungguhnia

haidhmu tidak teiadi di tanganmu."
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47. hnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Hisyam

bin Urwah, dari Fathimah binti Mundzir, ia berkata: Aku

mendengar nenekku Asma' binti Abu Bakar berkata: Aku

bertanya kepada Rasulullah $ tentang darah haidh yang

mengenai pakaian, lalu beliau bersaMa, "Keriklah ia, kemudian

kuceHah dengan air, kemudian g5rurlah dengan air, kemudian

shalatlah dengan pakaian i1u1'426
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48. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin

Urwah, dari Fathimah binti Mundzir, dari Asma' binti Abu Bakar,

bahwa seorang perempuan bertanya kepada Nabi $, kemudian ia

menyebutkan redaksi yang serupa.4z7

4% Takhnjhadits telah disebutkan sebelumnya.
M7 Takfuijhadits telah disebutkan sebelumnya.
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49. Malik mengabarkan kepada kami dari Nd', dari lbnu

Umar, bahwa ia berkeringat dalam sebuah pakaian sedangkan ia

dalam keadaan junub, kemudian ia shalat dengan pakaian

tersebut.428

AsySyafi'i berkata: Bamngsiapa yang wudhu lalu ia muntah

dan tidak berkumur, atau mengalami mimisan lalu tidak mencuci

bagian fubuhnya yang terkena darah, maka ia harus mengulangi

shalatnya sesudah ia berkumur dan mencuci bagian lnng terkena

darah. Alasannya adalah karena ia shalat dalam keadaan ada najis

pada tubuhnya, bukan karena wudhunya batal-

14. Wudhu Selepas Menyentuh Dzakar
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4213 Takhnj hadits telah disebutkan sebelumnya'
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50. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami dari

Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm,

bahwa ia mendengar Urwah bin Zubair berkata: Aku menjumpai
Marwan bin Hakam lalu kami menyebutkan hal lang
mengharuskan unhrk berwudhu. Lalu Marwan berkata,
"Menyentuh kemaluan." Urwah berkata, "Aku tidak mengetahui

hal itu." Lalu Marwan berkata lagi, "Busrah binti Shafwan
mengabarkan kepadaku bahwa ia mendengar Rasulullah S
bersabda, 'Jika salah seorzng dari kalian menyenfuh

hendaHah ia betwudhu'.'429

429 HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Bersuci, bab' Wudhu Selepas

Menyenhrh Kemaluan, 1/42, no. 581.

Al Baihaqi dalam Ma rifah As-Sunan vnl Atsar (L/2L91berkata, "Hadits ini
diriwayatkan oleh Yahya bin Bukair dari Malik dalam Al Muonththa'. Dalam kitab
tersebut ia berkata, "Maka hendaklah ia wudhu seperti wudhu untr.rk shalat."

HR. Abu Daud (pernbahasan: Bersuci, bab, Wudhu Selepas Menyentr:h
Dzakar, (l/125, no. 181) dari jalur AMullah bin Maslamah dari Malik dengan

redaksi, "Barangsiapa lnng menyenfuh dzakamya, maka hendaklah ia berunrdhu";
dan At-Tirmidzi (penrbahasan: Bersuci, bab: Wudhu Selepas Menyenhrh Dzakar,
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1/129, no. 83) dari jalur Abu Usamah dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari

Marwan dari Busrah dari Nabi $.
At-Tirmidzi berkata, "Dalam bab ini terdapat riwayat dari Ummu Habibah,

Abu Ay4rb, Abu Hurairah, Arwa binti unais, Aisyah, Jabir, Zaid bin Khalid, dan

AMullahbin Amr,&."
Abtr Isa berkata, "Status hadits /rasan-shahih."

Ini adalah pendapat ba"f,ak sahabat dan tabi'in, serh dipegang oleh Al

Auza'i, Asy-Syaf i dan Ishaq. Muhammad-yaihr Al Bukhari-berkata, "Hadits

yang paling shahihdalam bab ini adalah hadits Btrsrah'"

FIR- An-Nasa'i (pembahasan: Bersuci, bab: wudhu Selepas Menyentuh

Dzakar, 1/100) dari ialw Malik; dan Ibnu Majah (pembahasan: Bersuci dan

sunnah-strnnahnya, bab: wudhu selepas Menyentuh zal<ar,l/161, no- 163) dari

jalur l,{alik.

Para ahli menglnitik hadis ini karena urwah tidak mendengamSra dari

Bqsrah, melainkan ia mendengamya dari Marunn. Namun lg.itk ini dijawab oleh

hnu Abdil Hadi, "Hukum ini dihukumi shahih oleh At-Tirmi&i, dan sanadnya

mernang shahih- Bisa dikatakan bahwa pada mulanya Urw-ah tidak mendengamya

dari Brsrah, tetapi kemudian ia mendengamln darinya. Hal ifu ditgniukkan oleh

penjdasan bahwa Ad-Daruquthni dalamnya meriwaptkan dari Urwah, dimana

Ururah berkata sesudah Marwan menceritakan kepadany"a, "Ses-rdah itu aku

bertanya kepada Busmh, lalu Br:smh membenarkan ucapan Manmn." Ijh- Tanqih

At-Tahqiq(L/45L1.
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51. Sulaiman bin Amr dan Muhammad bin Abdullah
mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Abdul Malik Al Hasyimi,
dari Said bin Abu Said Al Maqburi, dari Abu Hurairah, dari
Nabi S, beliau bersabda, 'Jika salah seorang di antara kalian
menyenfithkan tangannjn pada kemaluannya tanpa ada sauafu
pun t/ang menghalangin5n, maka hendaHah ia beruudhr.' 3o

430 gp. Ad-Daruq'thni (L/142) dari jalur Abdul Aziz bin AMullah Al uwaisi
dari Yazid bin AMul Malik.

Lih. Ma'rifah As-Sunan utal Atarftrcnrbahasan, Bersuci, bab: Wudhu Selepas
Mmyenhrh Dzakar, 1/220-2211dari jalur Abu Abbas AI Asham dari Rabi'.

Kemudian Al Baihaqi berkata, "seperti inilah Asy-Syafi'i meriwayatkannya
dalam bahasan tentang bersuci."

Asy-syafi'i meriunyatkannya dalam sunan Harmalah dari Abdullah bin Naft'
dari Yazid bin Abdul Malik An-Naufuli dari Abu Musa Al Khayyath dari said bin
Abu Said.

Al Baihaqi menceritakan riwayat ini kemudian ia berkata, "Hanya saja ia tidak
berkata, "Tidak ada sesuatu antara ia dan istrinya." Asy-syafi'i dalam rir,mSpt
Harmalah berkata, "Hadits Yazid bin Anas bin Malik dirlwayatkan oleh sejumlah
periwayat. Di antara mereka adalah sulaiman bin Amr dan Muhammad bin
Abdullah bin Dinar, dari Yazid AMul Malik. Mereka tidak menyebutkan nama Abu
Musa Al Khag,rath di dalamnp- Yazid bin AMul Malik menyimak dari said Al
Maqburi."

Al Baihaqi menambahkan, "AMurrahman bin Qasim Al Mishri, Ma'n bin Isa,
Isa Al Farawi dan selairurya meriwayatkannya dari Yazid dari said-sebagaimana
yang dikatakan Aqr$nfi'i. "

Yazid dimaksud adalah Ibnu Abdul Malik bin Mughirah bin Naufal bin Harits
bin AMul Muththalib bin Hasyim. Ahmad bin Hanbal pemah ditanlra tentangnya,
lalu ia menjawab, "la seorcrng q/aikh dari Madinah, tidak ada masalah dengannln."

Kemudian AI Baihaqi b€rkata, "Hadits ini diriwagratkan dari Nafi' bin Abu
Nu'aim Al Qari dad said Al Maqbwi sebagaimana yang diriunyatkan oleh yazid
bin Abdul Malik."

hnu Abdil Barr dalam Al Istidzkar (1/310) berkata: Ibnu sakan berkab,
"Hadits ini merupakan hadits terbaik png dirir,uayatkan dalam bab ini lantaran
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periwayratan Ibnu Qasim dari Nafi' bin Abu Nu'aim. Sedangkan Yazid stah-rsnya

lemah. Wallahu A'lam."

Kenrudian Ibnu AMil Barr berkata, "Hadits hnu AMil Barr ini udak diketahui

selain pada Yazid bin AMul Malik ini, sampai ia diriwaptkan oleh fuhbagh bin

Faraj dari hnu Qasim dari Nafi' bin Abu Nu'aim dan Yazid bin AMul Malik An-

Naufali seJunrhnya dari Said bin Abu Said Al Maqbwi dari Abu Hurairah. Ashbagh

dan hnu Qasim adalah dua periwayat /sr@/r sekaligus frqaha, sehingga hadits ini

shahih lantaran diriwayatkan oleh periwayat yang adil dari periua3nt yang adil

sebagaimarn png diterangkan lbnu Sakan. Hanya saia, Ahmad bin Hanbal tidak

puas dmgan Nafi' bin Abu Nu'aim Al Qari, namun pendapatnp ditentang oleh

hnu Ma'in dan ia mengatakan bahwa stahrsnyra tstsah-"

Hadits hnu Abi Nu'aim ini dirir,rn5ratkan oleh hnu Hibban dahm slnhihaya

(z/3;lgl.la berkata, "Dalam khabr ini kami berargumen dengan Nafi'bin Ab{r

Nu'aim, h.rkan dengan Yazid bin Ab.lul Malik fui-Naufali, karena kami memutu

sumber dari Yazid bin AMut Malik dalam Adh-Dhubfa'-"

Fladits ini diriwayatkan oleh Al Hakim dalam Al Mustadrak (1/138) dengan

menilainya shahih, dan oleh Ath-Thabrani dahrn Mu'iam AsFshaghir (1/42431-
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52. ASrqpfi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Abdullah bin Naft' mengabarkan kepada kami dari hnu Abi

Fudaik, dari Ibnru Abi Dzi'b, dari Uqbah bin Abdunahman, dari

Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban, bahwa Rasulullah S
bersabda, *Jika salah seorang di antara kalian menyenfuhkan

tangannya @a kernafuannSm, maka hendaHah ia berwudhu."

Ibnu Nafi' menarnbahkan: Dari Muhammad bin Abdurrahman bin
Tsauban, dan dari Jabir bin Abdullah, dari Nabi S. Aku

mendengar dari banyak hafizh yang meriwayatkannya, tetapi tidak

ada safu pun dari mereka yang menyebutkan nama;u61.431

431 gg. Ihnr l{aiah (pernbahasan: Bersuci dan Sunnah-Sunnahnya, bab:

Wudhu Selepas Merryentr-rh Dzakar, 1/1621 dari jalur hrahim bin Mundzir Al
Hizami dari l{a'n bn Isa dari Ibnu Abi Dzi'b dari 'Uqbah bin Abdurrahman dari

Muhammad bin Abdr.urahman bin Tsauban dari Jabir bin Abdullah, ia berkata:

Rasulullah & bersabd4 'Jika salah seonng di antara lalian menyentuh dzakamla,

maka ia hans uailru. " Al Br.rshiri dalan. Mishbah ,42-Zujajah 17/691 berkata,
"Sanadnyra terkena lsifik.'

Selain iha Ah t{atm menilai keliru orang yang menyambung sanadnya dari

Jabir. Ia berkata, 'Ordrg-orang meriwaSntkannya dari Ibnu Tsauban dari Nabi S
secarc mursal, tarpa menyehrt Jabir di dalamngn." (l:h. Al llall<arya Abu Hatim,
t/91],.

Namun lbru HeFr mengutip pendapat hnu AMil Barr bahwa sarnd hadits

shahih, dan mengr.dip dari kitab Adh-DhLa'bhwa sanadnyra tidak masalah. (Lih.

At-Talkhish Al tk&, t /123-1241.
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Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang menyentuhkan bagian

dalam tangannya (telapak tangan) ke kemaluannya tanpa ada

penghalang antara telapak tangan dengan kemaluannya, maka ia

wajib wudhu, baik ia sengaja atau tidak sengaja. Karena setiap hal

yang manrajibkan wudhu dalam keadaan sengaja itu juga

ma,vajibkan wudhu dalam keadaan tanpa sengaja. Baik ia hanya

sedikit menyenfuh kemaluannya atau banyak. Demikian pula

seandainya ia menyentuh dubumya, atau menyenfuh kemaluan

atau dubur istrinya, atau menyenhrh kemaluan atau dubur anak

kecil, maka wajib wudhu baginya. Jika seorang laki-laki menyentuh

buah &akamya, atau pantatnya, atau lutuforya, tetapi ia tidak

menyenfuh kemaluannya, maka ia tidak wajib wudhu, baik ia

menyenfuh bagian tubuh tersebut dari orang yang hidup atau

orang yang meninggal.

Jika ia menyentuh bagian-bagian tubuh ini dari seekor

hewan, maka ia tidak wajib wudhu, karena anak Adam yang

memiliki kehormatan dan dibebani ibadah saja tidak wajib wudhu,

maka terlebih lagi hewan. Jika seseorang menyenfuh sesuatu yang

haram seperti darah yang basah, atau muntah atau selainnya,

maka ia harus mencuci bagran yang tersentuh, tetapi ia tidak wajib

wudhu- Jika ia menyenhrh kemaluannya dengan punggung

tangannya, atau dengan lengannya, atau dengan sesuafu selain

telapak tangannya, maka ia tidak waiib wudhu.

Al Baihaqi berkata, "Hadie ini diriwayatkan oleh Duhaim Ad-Dimaqni dari

AMullah bin Na{i' seperti itu secara tersambung sanadnp-maksudnya dari Jabir."

nih. Iu{a'rifah As-Sunan wal Atsar,l/2221
FIR- Abu Bakar bin Atsram dengan redaksi, "Barangsiap Snng menymtuh

dzakamSa, maka hendaHah ia berwudhu."(ih- Tanqih AtTa'liq,7/460\
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Barangkali ada 5ang bertanya, "Apa bedanya di antara hal-

hal yang Anda sampaikan ifu?" Jawabnya, yang dimaksud dengan

menyentuh dengan tangan adalah dengan telapak tangan, seperti

ungkapan, 'Orang ifu mengulurkan tangannya unfuk bai'at, atau

menyentuhkan tangannya ke tanah unfuk sujud, atau

menyentuhkan tangannSn ke kedua lututnya unhrk mku." Oleh
karena Nabi $ memerintahkan wudhu iika seseorang laki{aki

menyentuhkan tangannya ke dzakamya, maka dapat diketahui

bahwa dzakamya ihr pasti bersenhrhan dengan kedua pahanya

atau bagian fubuh 5nng berdekatan dengannya. Namun, Nabi S
tidak mewajibkan wudhu baginya berdasarkan indikasi Sunnah.

Jadi, persenfuhan dengan setiap yang bersebelahan dengan

telapak tangan ihr tidak mauajibkan wudhu.

Jika terjadi dua senfuhan, dimana salah safunya

ma*ajibkan wudhu sedangkan yang lain tidak mewajibkan wudhu,

maka qiyasnSn adalah kepada ketentuan tidak wajib wudhu akibat
tidak terjadiryn senfuhan, karena Sunnah Rasulullah $
menunjukkan bahtua senfuhan terhadap yang lebih najis dari

dzakar saja tidak mengakibatkan kewajiban wudhu.

*,l,uv I ?q'*irl:,tt?i -or
t" tr J-r:r'i;1a :U$ ,f G)'J+it;iz -. /

:Jtii {oiri#:-;aAr f '* *3 i?iit
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53. Sufuan mengabarkan kepada kami dari Hisyam, dari

Fathimah, dari Asma' binti Abu Bakar, ia berkata: Aku bertanya

kepada Rasulullah S mengenai darah haidh yang mengenai

pakaian, lalu beliau menjawab, "GosoHah, kemudian kedrhh

dengan kuku, kemudian percikikh ia dengan air, dan shalatlah

dengan memakainya -'432

AsySyafi'i berkata: Oleh karena Rasulullah $
memerintahkan unh.rk mencuci darah haidh dengan tangan, tetapi

beliau tidak memerintahkan wudhu selepas mencuci damh haidh,

maka dapat diketahui bahwa darah itu lebih najis daripada &akar-

Demikian pula setiap najis yang menyenfuh dengan

diqiyaskan kepadanya bahwa tidak ada ka,rnjiban wudhu darinya.

Jika demikian ketentuan yang berlaku terkait najis, maka terlebih

lagi sesuatu yang tidak najis itu tidak mewajibkan wudhu kecuali

yang diterangkan oleh khabarsecara persis.

Jika seseorang menyenhrh najis yang basah, atau najis yang

kering tetapi orang tersebut dalam keadaan basah, maka ia wajib

mencuci bagian yang tersentuh najis. Sedangkan iika najis yang ia

sentuh itu fidak basah, dan bagian tubuh yang tersentuh juga tidak

basah, maka ia tidak wajib mencucinSra, melainkan cukup

membtrangnya dari tubuhnya.

C9tb'* i; ir f V5?( -ot
,

,u.tqjl i'-ett '):)t q; dfr eltLy i,su

*z 7uk1i,ii 6u6its telah disebutkan sebelumrrya.
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54. Muslim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari

Atha, ia berkata, "Sungguh angin menerbangkan kotoran dan tinja

yang kering sehingga menerpa wajah dan pakaian kami, lalu kami

mengibasnya -atau ia berkata: I alu kami mengusapnya-, dan

kami tidak unrdhu dan tidak pula mencucinya."433

AsySyaf i berkata: Setiap yang saya katakan sebagai

sesuatu yang kauajiban wudhu bagi laki{aki terkait dzakamya ihr
juga mewajibkan wudhu bagi perempuan apabila ia menyenfuh

vaginanya, atau ia menyenfuh &akar suaminya, sama seperti laki-

laki. Keduanrc tidak berteda.
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433 96. Ma'rihh As-Sunan qnl Atsar, (pembahasan: Bersuci, bab: Wudhu

bagi Orang yang Menyentuh Sesuatu Snng Najis, 7/236') dari jalur Abu Abbas AI

Asham Muhamnrad bin Ya'qub dari Rabi'.
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55. Qasim bin Ubaidullah bin Abdullah bin Umar

mengabarkan kepada kami -Rabi' berkata: Aku menduganya dari

Ubaidullah bin Umar- dari Qasim, dari Aisyah, ia berkata, "Jika

perempuan menyentuh vaginanSa, maka ia (wajib)wudhu."4&

Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang laki-laki menyentuh

dzakamp dengan penghalang sehingga tangannSn itu Udak

as4 Lh- Ma'nfah As-Sunan u/al Abar (pembahasan: Bersrci, bab: Wudhu

bagi Orang yang Menyentuh Dzakar, 1/224) dari jalw Abu Abbas dari Rabi'.

Kernudian Al Baihaqi berkata, "Riwayat ini diikut oleh AMul Aziz bin

Mutrammad dari Ubaidullah bin Umar."
HR. Ad-Daruquthni (7/147-148) dari jalur AMurmhman bin AMullah bin

Umar bin Hafsh Al Umari dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisynh 6,
bahwa Rasulullah S bersabda, "Celakalah onng png menyenhth kemaluan

merela, kemudian mereka shalat tanpa wdhu-"
Ais!,ah 4, berkata, "Demi a57ah dan ibr.rku, hadits ini untuk kaum laki-laki.

[alu, apa pendapatmu tentang kaum wanita?" Beliau menjawab, "Jika salah

seomng di antan kalian menyentuh kernaluannla, maka hendaHah ia wudhu

unh* shalaf " AMurrahman Al Umari statusnya lemah dan ditinggalkan

riwaSrahrp.

Ibnu Mulaqqin berkata, "Hadits ini diriwaSratkan oleh Ad-Damrquthni dengan

sanad yang lemah, tetapi hadits iru shahih dalam riwayat yang terhmti sanadnya

sebagaimana ynng dikatakan oleh AI Hakim (no. 1,2138)." gih. Ifiuhslnh Al Badr

AlMmir,l/55l
rlR. Ath-Thahawi dalam $nrh Ma'ani Al Abar l2n4\ Al Bazzar dalam

MusnadryaW. Ihsyf Al Astar, L/1481dari jalur Umar bin q^tnih dari Az-Zuhri

dari Urrrnh dari Aisyah dan Umar- Sanad hadits lemah. Al Azdi berkata,

"Hadibnya fidak shahih." (ih. Maima' Az-hon' id l/2451
Fladits ini diperkuat dengan hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari

kakeknfa. Di dalam redalsinp disebulkan, 'Peremptnn nnna aia Sang
menjruttuh kemaluannjm, mal<a hendaklah b berundhu."

At-Tirmidzi dalam .A/ Ilal berkata, "Muhammad-fitu Al Bukhari-berlota,
"Hadits Abdullah bin Amr tentang penyentuhan d?akar ihrlah yang shahih

menurutku." [ih. Ilal At-Timidzi, hal. 49) Walhhu A'km.
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sampai kepada dzakamya, maka ia tidak wajib wudhu, baik

senfuhannya ifu lernbut atau dengan tepukan.

15. Tidak Ada Kewajiban Wudhu Selepas Makan

Asy-$Bfi'i berkata:
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o/ I o i.o.tA:..9

O/ Jo t
L)

9

If L€} ,f LJ
-.o t .//.oLi ut;

r

i o 6- 1, |a, I o o z j o )',o.
cair^-)dl 4.al LJ )_P LJ -b

.. j t. I o|L
L.$J>l sb:

"ft'r* ,}L hr Jt" ^irl
?a rr. 1t'-bi7)

a I

I

I

IJ J-r)
Jz

d LA-) f
,'V

a!
CO

I

lti '*tt6

56. Sufuan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Az-

Zvhri, dari dua oremg periwayat, salah safunya adalah Ja'far bin

Amr bin Umay4;ah Ad-Dhamari, dari ayahnya, bahwa

Rasulullah $ makan lengan kambing kemudian beliau shalat tanpa

*161,r.435

435 HR. Al Bukhad (pernbahasan: Wudhu, bab: Orang yang Tidak Berwudhu

Selepas Makan Daging Kambing dan Sawiq, 1f78, no.208) dari jalw l-aits dari

Uqail dari Az-hlvi dari Ja'far dengan redaksi, Ia melihat Rasulullah $ menyantap

kaki kambing, lalu bdiau dipanggrl untuk shalat, lalu beliau pun melemparkan
pisau dan shalat tanpa wudhu."

HR. Muslim (p€rnbahasan: Haidh, bab: Penghapusan Perintah Wudhu

Selepas Makan Makanan 57ang Tersentuh Api, l/273-274, no.92-93/355) dari
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Hadits inilah yang kami pegang. Jadi, barangsiapa yang

makan sesuatu, baik makanannya ifu tersenfuh api (dimasak) atau

tidak, maka ia tidak wajib wudhu. Demikian pula seandainya ia

terpaksa makan bangkai lalu ia memakannya, maka ia tidak wajib

wudhu selepas makan, baik ia memakannya dalam keadaan busuk

atau segar. Ia hanya wajib mencuci tangan dan mulutnya, serta

bagian tubuh yang tersentuh dengan bangkai tersebut; tidak cukup

dengan selain ifu. Jika ia tidak melakukannya, maka ia harus

mencucinya dan mengulangi setiap shalat yang ia kerjakan sesudah

memakannya dan sebelum ia menanci setiap sebagian tubuh yang

tersenfuh bangkai. Demikian pula dengan setiap yang haram

dimakan; ia tidak boleh shalat sebelum mencuci tangan, mulut dan

sebagian tubuh lain yang tersenfuh makanan yang haram itu.

Sedangkan makanan atau minuman yang halal ihr Udak

mewajibkan wudhu baginya, baik mengeluarkan bau atau tidak.

,jE 'S*;- ttec&U.tar -ov
lz

^:jc. c. ilti

jalur hrahim bin Sa'd dan Amr bin Harits, keduanyra dari Az-Zuhri dengan redalsi

lrang semPa-

Ibnu Syihab berkata: Ali bin Abdullah bin Abbas menceribkan kepadaku, dari

aynhnya, dari Rasulullah $, dengan redaksi seperti itu.

Amr berkata: Bukair bin Asynj menceritakan kepadahr, dad Kuraib mantan

sahaya hnu Abbas, dari Maimunah istri Nabi $, bahwa Nabi $ makan pundak

kambing di rumahnya, kemudian beliau shalat bnpa wudhu.
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57. hnu Abbas ig minum susu lalu ia tidak berkumur

(sesudah rfu). Ia berkata, "Aku tidak memedulikaonya."435

16. Berbicara dan Memotong Kumis

Asy-S5afi'i berkata: Tidak ada kewajiban wudhu akibat

mengucapkan suafu perkataan meskipun berupa dosa yang sangat

besar; dan tidak ada pula kewajiban wudhu akibat tertawa, baik

dalam shalat atau di luar shalat.
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436 gg- Ibnu Abi qraibah dalam Mushannafrrya (pembahasan: Bersuci, bab:

Orang yang Tidak Wudhu Sdepas Minum Susu dan Tidak Berkumur, 1/58) dari
jalur lbnu UlayBh dari qru'bah dari lbnu Sirin, ia berkata: Aku diberitahu bahwa
Ibnu Abbas minum sum. Ketika orang-orang mengingatkannlra agar wudhu dan
berkumur, ia berkata, "Aku tdak peduli dengan hal ini. Bersikap longgadah, maka
kalian akan disikapi dengan longgar!"
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58. Ibnu Syihab meriwayatkan dari Humaid bin
Abdurrahrnan, dari Abu Hurairah, dari Nabi $, beliau bersabda,

"Barangsiapa yang berzumpah dengan Lata, maka hendaHah ia

mengucapkan, 'Tiada fuhan selain Allah'. " lbnu Syihab berkata,
"Tidak sampai kepadaku keterangan bahwa ia menyebutkan

masalah wudhu dalam haditsnya i1r."437

Asyr-Syafi'i berkata: Tidak ada karajiban wudhu akibat

mengucapkan kata-kata kufur, dan tidak pula mengucapkan kata-

kata yang menyakiti orang lain, menuduh zina, dan selainnya,

karena perkataan seperti itu bukan bagian dari jalan timbulnya

hadats.

l.c. t (
coJ-f .,rl-z c z jz o
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437I-IR. AI Bukhari (pembahasan' Adab, bab' Orang }nng Tidak Mensaftu{Gn

Orang lain yrang Berpendapat Seperti itu Berdasarkan Tal$ril atau Tidak Tahu,

4/71L, no. 6107) dari lalur Ishaq dari Abu Mughirah dari Al Auza'i dari Az-Zuhri

dengan tambahan dalam redaksiny"a, "Barangsiapa yang berkata kepada

temannlra, "Kemarilah, aku bertaruh padamu (ucapan sumpah)," maka hendaklah

ia bersedekah."

FIR. Muslim (pembahasan: Sumpah, babr Orang yang Bersumpah dengan

lata dan Uzza, maka Hendaklah ia Mengucapkan Tiada Tuhan Sehin Allah,

3/7267-1268, no. 5/7@7) dari beber-apa jalur riwayrat. Di antaranlra adalah jalur

AI Auza'i, tehpi seluruhnla dari Az-Zuhd.
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59. Ala' meriwayatkan dari ayahnya, dari Abu Hurairah,

bahwa Rasrlullah $ bersabda, "Biarkanlah ienggot, ambillah

kumis, ubahlah uban, dan ianganlah kalian menint orang-orang

Yahudi!'aB

Asy-$nfi'i berkata, Barangsiapa yang berwudhu kemudian

ia memotong kular, rambut, jenggot dan kumisnya, maka ia tidak

wajib mengulangi wudhunya. Yang demikian ifu justru menambah

kebersihan dan kesucian. Demikian pula jika ia mencukur rambut

kemaluannya- Seandainya ia menyiramkan air pada kemaluannya,

maka tidak dilarang dan tidak ada kewajiban apa pun di dalamnya.

Demikian pula dengan setiap makanan yang dimakan, baik yang

memiliki bau atau yang tidak memiliki bau; dan setiap minuman

438 HR. Muslim (pernbahasan: Bersuci, bab: Perilaku-Perilaku Fitrah, 7/222,

no.55/260\ dari jalur Abu Bakar bin Ishaq dari hnu Maryam dari Muhammad bin

Ja'far dari Ala' dengan sanad ini dengan redaksi, "Cukwlah kumis, paniangkanlah

jenggot, dan Mdalah dari omng-onng Maiusi."

Hadits ini memiliki pmguat dalam Ash-shahihain dari hadits Ibnu Umar,

yaitu,

HR. Al Bukhari (pembahasan, Pakaian, bab: Memotong Kuku, 4/73, no.

5892) dari ialur Muharnmad bin Minhal dari Yazid bin zurai' dari Umar bin

Muhammad bin Zaid dad Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi $, beliau bersaMa,

"Bqbedalah dari onng-onng mtsyrik; panjangkanlah imggot kalian dan cukurlah

kunis kalian!"; dan bab tentang memelihara jenggot dari jalur Ubaidullah bin Umar

dari Nafi' dari lbnu Umar Q!, ia berkata: Rasulullah $ bersaMa, "Habisl<anlah

kumis dan biartranlah jenggot. " (no. 5893); dan Muslim (dalam bahasan dan bab

yang sama) dari ialur Utraidullah; juga dari jalur Malik dari Abu Bakar bin Nafi' dari

ayahnya dari lbnu Umar; dan dari jalur Yazid bin Zurai' (no. 52, 53,54/259l,-
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yang ia minum, baik itu susu atau selainnya. Demikian pula,

seandainya tubuhnya atau pakaiannya tersenfuh dengan makanan

dan minuman yang halal tersebut, maka ia tidak wajib mencucinya.
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'tl9 HR. Ath-Thabmni (pembahasan: Bersuci, bab: Tidak Wudhu Selepas

Makan Makanan yrang Tersenhl| Api, l/26) dari Malik bahwa ia menerima kabar
tentang Ali bin Abu Thalib dan Abdullah bin Abbas, bahwa keduaqn tidak wudhu
selepas makan makanan yang tersentuh api. (Lih. hadib no. 56)

,

G9

60. Ibnu Abbas pemah minum susu, lalu ia shalat tanpa

menyentuh air sedikit pun.'139

17. Bab Istinja

Asy-Syafi'i berkata: Allah $ berfirman,

Wv ;.!A( Jt, ;i riyl:fir; <rji (a:r-

"&;r, rkiS q!; JL tfii t*;,
"i6rtJLH63
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"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak

mengerjakan shalat maka basuhlah mukamu dan tanganmu

sampai dengan siku, dan apulah kepalamu dan (basuh) kakimu

sampai dengan kedua mata kaki."(Qs. Al Maa'idah [5]' 6)

Orang yang bangun dari tidumya itu Udak dalam keadaan

berhadats akibat buang air besar atau buang air kecil. Jadi, wudhu

5nng disebutkan Allah berdasarkan petunjuk Sunnah itu berlaku

bagi orang Snng tidak berhadats besar atau berhadats kecil, karena

keduanya mempakan najis yang menyenfuh sebagian badan-

Tidak ada kewajiban istinja pada seseorang yang wajib

wgdhu kecuali ia buang air besar atau buang air kecil sehingga ia

melakukan istinja dengan bafu atau dengan air.
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61. Sufuan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari

Muhammad bin A;lan, dari Qa'qa' bin Hakim, dari Abu Shalih,

dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah $ bersaMa, "Aku bagl

kalian ifu seperti seoftng a5nh. Jika salah seorang di antara kalian

pergt untuk buang air baar, maka ia menghadap kiblat

atau membelakanginya, baik unfuk buang air baar atau unfuk

buang air kecil, dan hendaWah ia istinia dengan tiga batu. "Nabi $
juga melarang istiniadengan kotoran dan hilang yang kering-44o

AsySyafi'i berkata: thta iilt berarti tula.tg yang telah

rapuh.

Penyair berkatat

UitN(L ?;w,bref
Adapun telah rapuh

Sdangl<an dagingnya kens

'140 ffr. Abu Daud (p€rnbahasan: Bersuci, bab' Makruhnya Menghadap

Kiblat Saat Membuang Haiat, 1,/18, no- 8) dari jalur hnu Mubarak dari lbnu Ajlan

dan setertrsnya; hnu Majah (pernbahasan: Bersuci dan Sunnah-Sunnahnlra, bab:

Istinja derEan Batu dan larangan Menggunakan Kotoran dan Tulang, l/174, no-

313) dari jalur Sufun bin uyainah; An-Nasa'i (pembahasan: Bensuci, bab:

l-arangan lstinja dengan Kotoran, 1/38) dari jalur Yahya bin Said dari Muhammad

bin Ajlan; dan Mpslim (pembahasan: Bersuci, bab: Istinja, 7/224) dari ialur Rauh

dari suhail dari Qa'qa' dengan sanad ini dengan redaksi, "Jika salah sanng di
anbm ttatian duduk untuk bang hakt, nale lanSanlah ia menghadap ke kiblat

dan jangan puk membelalanginia!"
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52. Sufuan mengabarkan kepada kami, ia berkata: Hisyam

bin Urwah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Wajzah

mengabarkan kepadaku dari Umarah bin Khuzaimah, dari Tsabit
dari ayahnya, bahwa Nabi S bersabda tentang istinja dengan tiga

bahl, dan beliau melarang penggunaan kotoran dan tulang yang

kering, serta melaftmg seseorang melakukan istinja dengan tangan

kanannya. Tiga batu itu tidak ada kotoran di antaranya.4l

'141 [.ih. Ma'nfah As-Sunan vnt Atsar (pernbahasan: Bersuci, bab: Kewajiban
Istinja, Benda-Benda yang Boleh Digunakan Istinja dan yang Tidak Boleh, L/2001
dari jalur Abu Abbas Al Asham dari Rabi' dengan sarnd ini dengan redaksi,
"Sesungguhnya Rasulullah $ bersabda tentang istinja' dengan tiga baht, dan di
dalamnSra tidak ada mji'lgattu kotoran manusia atau heulan).

Al Baihaqi berkata, "Seperti ihrlah yang dikatakan oleh Sufuan, yaitu Abu
Wajzah. Ia keliru dalam hal ini karena sebenamya adalah Abu Khuzaimah, dan
rnma aslinya adalah Amr bin Khuzaimah. Seperti ihrlah hadits ini diriwayatkan
oleh sekelompok periwaSrat dari Hisyam bin Urwah, yaitu Waki', Ibnu Numair,
Abu Usamah, Abu Mu'awilnh, Abdah bin Sulairnan, dan Muhammad bin Bisyr AI
Abdi."

)) ,
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Jadi, barangsiapa yang buang air besar atau buang air kecil,

maka tidak cukup baginya kecuali dengan mengusap dengan tiga

batu sebanyak 3 kali, atau dengan 3 bafu bata, atau dengan arerng,

atau benda apa saja yang suci dan bersih serta bisa mernbersihkan

seperti halnya bafu meskipun benfuknya seperti tanah, nrmput,
tembikar dan selainnya-

Jika ia menemukan bafu, bata, atau bafu api png melniliki

tiga sisi, lalu ia mengusap dengan masing-masing sisi ifu safu

usapan, maka ihr sama seperti ia mengusap dengan tiga bafu- Jika

ia telah mengusap dengan tiga bafu tetapi ia tahu bahwa masih

tertinggal sisanya, maka Udak orkup baginya kecuali ia mehkukan
pengusapan lagi terhadap bagian yang tertinggal itu sampai tidak

ada bekasnya laE- Adapun bekas Srang menempel dan tdak bisa

dihilangkan kecuali dmgan air, ia tidak unjib membersihkann5a

(dengan batu), karena kendati ia sudah bersrsah-pa1Bh maka ia
tetap tidak bisa membersihkannya keruali dengan air-

Ia tidak boleh men[lusap dengan safu bafu saja meskipr.ur ia

tahu bahwa bekas kotoran ihr bisa tersapu sahr kali, kecuali ia tahu

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan hnu Malrh sebagai berilort:

Abu Daud (pernbahasan: Berstci, bab: Istinja dengan Batt, V3A dari jahJr

Abu Mu'awiph dari Hislram bin Urwah dari Amr bin lftuzairnah dari Urnarah

dengan sanad ini dengan redaksi, "tlabi S ditanp tentang istinja', lalu bdiau
bersaMa, "Dengan blga batu, frdak bleh mengwakan kotonn-"

Abu Daud Mata, "S€perti itulah hadits ini diriwayatkan deh Abu LJsarnah

dan hnu Numair dari HiE/am." (no. 41)

Ibnu Majah (p€rnbatnsan: Bersuci dan Sunnah-SunnatrqB, bah Isfinia

dengan Bahr dan l-arargan Penggunaan Kotoran dan Tuiarg, I'n14l dad jah.n

Waki' dan Sut/an bin tJyainah dari Histpm, dengan dis€rtai perbedaan dalam
riwayat Suft/an dari selainnya" (Fladits ini dinihi shahih oleh Al Albani dalan $nan
Abu Dauddan Sunan lbnu lhkjal).
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bahwa bekas kotoran ifu telah terkena air yang menyucikannya.

Jika ia tidak mengetahui dengan pasti kesuciannya dengan air,

maka tidak cukup baginya melakukan pengusapan dengan satu

batu saja meskipun tidak ada lagi bekasnya- Demikian pula

seandainya ia membasuh dengan air pohon hingga hilang

kotorannya, maka ia tidak boleh mengusap lagi dengan bafu, dan

bekasnSn itu udak bisa disucikan kecuali dengan air yang bisa

menyucikan najis.

Ia tidak boleh istinja dengan kotoran lantaran ada l<habar

tentang hal ini, karena kotoran itu termasuk barang najis karena ia

menrpakan hasil pembuangan hrbuh- Demikian pula, setiap

kotoran itu hukumnya najis. Ia juga tidak boleh istinja dengan

hrlar,g karena ada khabartentang hal ini. Meskipun hrlang itu tidak

najis, namun ia tidak bersih, dan kesucian ifu bisa dicapai dengan

sesuafu yang bersih lagi suci. Saya tidak menemukan barang yang

semakna dengan tulang selain kulit heunn yang disernbelih tetapi

belum disamak, karena ia tidak bersih meskipun suci- Sedangkan

kr:lit yang disamak itu bersih lagi suci sehingga tidak ada larangan

unhrk istinja dengannya.

Orang Snng perutnya tipis dan tebal ihr sama-sama istinja

dengan bafu serta benda lain yang sarna kedudukannya selama

kotoran belum merembet ke bagian sekitar tempat keluarganya,

yaitu bagian yang bersebelahan dengan baEan dalam dua pantat.

Jika ia telah keluar tetapi tetap masih di antara dua pantat, maka

ia cukup istinja dengan batu. Sedangkan kotoran yang telah

menyebar hingga keluar dari pantat ifu tidak cukup dengan batu,

melainkan hams dengan air. Di antara umat Islam ifu selalu saja

ada orang-orang yang tipis perutnya dan ada yang tebal peruh,ya.
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Menurut hemat saya, penrt yang tipis ifu lebih banyak pada para

sahabat Muhajirin karena makanan pokok mereka adalah kurma-

Mereka inilah yang diperinbhkan Rasulullah #i untuk istinia

dengan batu.

lstinja selepas buang air kecil ifu sama seperti istinja selepas

buang air besar, tdak berteda sarna sekali- Jika air seni tersebar

h*yu pada bagian sekitar kepala dzakar, maka culmp dilakukan

istinja. Tetapi jika ia menyebar hingga meleunti batas ters€but,

maka air seni lnng melatati batas tersebut frdak arlmp dizucikan

kecrrali dengan air. Orang yang buang air kecil hanrs menuntaskan

air seninya agar tidak menetesinga- Yang paling saln senangi

adalah ia menunhskan air s€rdirinta, diam sebentar sebelum

wudhu, kemudian menarik sebelum istinja, kernudian

berwudhu.

Jika seseorang istinja dengan sesuafu selain air, maka tidak

cukup dengan kurang dari tiga bafu meskipun safu bafu sudah

membersihkan. Istinja saja sudah cukup, tetapi seandainya

seseor?rng menggabungnya lalu membasuh dengan air, maka ihi
lebih saln sukai.
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63- Menurut sebuah riwayat, ada suatu kaum dari golongan

Anshar png istinja dengan air, lalu furunlah ayat mengenai

mereka, 'Di dalam masjid ifu ada omng-orang yang ingin

membersihl<an diri, dan Allah menyukai orang-orang tnng bersih."

(Qs- At-Taubah [9: 108)42

Jika orang yang istinja hanlra menggunakan air tanpa

mens5;unal<an batu, maka ifu snrdah cukup karena air lebih

mernbersihkan daripada bafu. Jika seseorang istinja dengan air,

maka tidak ada bilangan dalam istinja, kecuali ia telah sampai pada

bilangan lrang menurufurya ia telah membersihkan setiap kotoran

yang ada. SaSn tidak berpikir bahwa kebersihan itu tidak bisa

dicapai pada lebih dari tiga kali; tiga atau lebih banyak lagi.

Jika seseorang menderita penyal<rt wasir atau mengalami

luka di dekat dubur atau di dalam dubur, lalu darah atau nanah

'142 fR- Abu Daud (pembahasan: Bersuci, bab: Istinja dengan Air, 1,/38-39)

daxi Flur Yunns bin Harits dari hrahim bin Abu Maimunah dari Abu Shalih dari

Ah;r Hurairah dari Nabi 6S, beliau bersabda, 'A5mt ini turun berkaitan dengan

pfiduk Qfia', 5aitu ftrman Allah, "Di ada onng'onng 3nng ingin

membasihlan drr: " Nabi # jrsu bersabda, "Merela istinja' dengan air." l.-alu

turunlah a57at ini bd<aitan dengan mereka."

HR At-Tirrnidzi (pembahasan: Tafsir, bab: Surat At-Taubah, 5/280\ dari
jalur Ynnns bin Harits. At-Irrnidzi berkata, "Stah.rs hadfi gharib dari jalur riwaFt
ini, tetapi dalam bab ini ada riwayat dari Abu Ayyub, Anas bin Malik, dan

Mutnmrnad bin AMullah bin Salam. Yunus bin Harits ini stahrsnya lemah."

HR lbnu Majah (pembahasan: Bersuci dan Sunnah-Sunnahnya, bab: Istinja

derrgan Atu, L/L281 dari jalur Yunus bin Harits. Hadits ini terkruatkan dengan

riurapt-riuralpt pendukungnya. Di antaranya adalah hadits Uwaim bin Saidah

dergan redaksi yang serupa, yang dilarsir oleh Al Hakim dalam .Ay' Mustadrak

(1/155) derrsan menilainya shahih, dan oleh Ibnu Khwaimah (L/4546); serta

hadits Abu Agrynrb, Jabir, dan Anas dengan redal<si lang serupa yang dilansir oleh

Al Hahm (1/155) dengan menilainya shahih.
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mengalir dari tempat tersebut, maka tidak orkup bag*ya selain

istinja dengan air; tidak orlmp dengan bahr.

Air adalah penyuci segala jenis najis. Keringanan dalam

istinja dengan bafu itu b€rlaku pada tempat keluamya kotoran,

tidak boleh menyebar ke tempat lain. Demikian pula dengan

buang air besar dan bnrang air kecil. Jika keduanp telah menyebar

dan mengenai bagian tubuh png lain, maka tidak ada 57ang bisa

men5nrcikan selain air. Yang boleh istinja dengan batu

sebelum wudhu adalah orang yang menemukan air atau yang tidak

menemukan air- Jika seseorang buang air besar dan ia tidak

menemukan air, sedangkan ia termasuk orcng !,ang boleh

tayammum, maka tdak arkup baginya selain istinja disu$l
tayammum. Jika ia tayammum terlebih dahulu lalu istinia, maka itu

tidak cukup sampai ia melakukan tayammum sesudah istinja.

Rabi' bed<ata, "Dalam hal ini ada pendapat kedua dari Aqr
Syafi'i, yaifu ia boleh tayammum sebelum istinia. Jika ia istinja

sesnrdah talammum, maka ia tidak boleh menyenfuh dzakar dan

dubumSra dengan tangannSra- "

AsySyafi'i berkata: Jika seseomng wajib melakukan

pembasuhan, maka trdak culmp ba$nya selain pembastfian dalam

perkara dimana ia dihanrskan istinja.

18- Siwak

Aqrs!,afi'i berkata:
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64- Sufun bin Uyainah mengabarkan kepada lrmi d;

Abu Zinad, dari A'raj, dari Abu Hurairah;9, bahwa Rasulullah #i
bersabda, 'Seandainya aku frdak khawatir mernbentlan umatku,

nisaSa alru perintahkan mereka unfuk fuEiuak setiap l<ali mtdhu
dan mangakhirkan shalat lqn.'w

'143 Fm- Muslim (pembahasan Elemuci, tnb: Sir,vak, l/22O1 dari ialur
Qutaibah bin Said, Arnr An-Naqid dan Zuhair bin Harb dad $!t an dengan

redalrsi, '&andainSa aku frdak khavnfu membqatlan orug-orug muhnin
(dalam irngat lan di,ganU: urnt*u), nisag aku pqinbhlen mqd<a wtuk
bersimksaAp kali hendak slnlat."

Hadib ini diriunyatkan oleh Malik dari Abu Zinad sebagaimana diriwaptkan
oleh Al Brldrari dari ialumyra.

HR. AftFThabrani (pembahasan: Bersrci, bab: Riunpt tentang Siunk, 1/66,
no. 115) dengan redaksi, "Seandairyn aku frdak klnumtir membntl<an urutk+
nisaJa aku puinbhkan merela bqsfink."

Ath-Thabrani iuga meriruayatkanqla dari Ibnu q/ihab dari Hunaid bin
AMurrahnnn bin Auf dari Abu Hurairah, bahura ia berlota, "Seandainy-a bdiau
tidak Lilnwatir memberatkan umat beliau, terrtulah beliau rnenyrruh mereka siwak

setiap kali wrdhu."
Al Baihaqi dalarn Ma'nfah As-Srpn unl Abar m€nerangkan bahwa Aslr

SSafi'i meriunSratkannya dalam .izar Hanal* dari Malik se@rar rrarfu',
sebagairnana Al Baihaqi menerangkan bahwa para periwayrat hadits berbeda pada

Malik terkait pmgangkahn sanad dan pengherrtian sanad. 0/f50-161).
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65. Sut/an mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin

Ishaq, dari Ibnu Abi Atiq, dari Aisyah 4a, bahwa Nabi $ bersaMa,
*Siwak itu bisa menSrucikan mufut dan mendabngkan idha
Tuhan-e

4'14 [itL lu{alifah As-Sunan ulal Abar : Bersuci, bab: Siunk,
L/lsll darilrlur Abu Abbas Al Asham dari Rabi'.

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini dihnsir oleh Muhammad bin lshaq bin

Khzaimah dalarn. Mukhbshar Ash-Slnhih dari hadits Ubaid bin Umair dari

Aistah. Ibru Abi Atq adalah Abdullah bin Muharnmad bin Abdurmhnnn bin Abu
Bal€r Astrshiddh. Muhammad ini digelari dengan Abu Atiq. Hadits ini

oleh Abdurrahman bin Abdullah bin Abu Atiq satu kali dari ayahnya

dan satr kafi dari Qasim bin Muhammad dad Aist/ah (riway'at pertama pada pada

Sunn An-IWa'|1/1O; dan riwayat kedua ada pada bahasan tentang bersud bab

anjrran silrE{d.

Ib,rnr MftWin mengutip dari Ad0aruqnhni dalam /4/ 'llal, "Yarry benar

adalah lbru Abi Atiq mendengamya dari Ais!,ah €b, sedangkan pen@ftan nama

Qasim d dalamryn tidak teriaga." W. Al B* Al Mmir, 3/621
Al Bailraqi dalarl;. As-Sumn Al Kubn : Siunk, bab: Keutamaan

Sir*ah 1234) berkata, "fladits ini diriwayatkan oleh Muhamnnd bln Yahya bin

Abu Unrar dari lbnu UtEinah dari Mis'ar dari hnu lthaq duri Abdullah bin Abu

A&dariAqEh.'
Ibnu Daqiq Al 'ld dabrn Al Innm b€rkata, 'Saya mdihat dalrrm Mtsmd lbnu

Ab'Umr&gafilrrna png diriwa5ratlon d€h Astrq/afi'i dari lbnu Uyainah, dan

drrlrrm Mmil Al Hmraii $n8, no. 162) sebuah pemyataan tegas mengenai
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AsySyafi'i berkata: Hadits di atas mengandtrng dalil bahwa

siwak itu hukumnya tdak wajib, melainkan pilihan. Karena

seandainln ia wajib, tentulah beliau memerintahkann5a kepada

umat Islam, baik temsa berat bagi mereka atau tidak terasa berat.

Saya menganjurkan siwak dalam setiap keadaan dimana

bau mulut telah berubah, baik saat bangun tidur, atau ketika tidak

makan, atau saat memakan makanan dan meminum minuman

yang bisa mengubah bau mulut serta ketika hendak mengerjakan

seluruh shalat. Barangsiapa png meninggalkannya lalu shalat,

maka ia tidak perlu mengulangi shalatrya, dan ia tidak wajib

wudhu.

penyirnakan lb,nu Ugrairnh dari lbnu tshaq sehirgga di antara

keduanp tdak ada."

AdDarimi meriwaptkannp dalam bahasan tentang shalat dan belsuci bab

siunk dapat mulut (1,21210, no. 690) dari jah.rr Daud bin Flushain dari

Qasim bln lrftrtramrnad dari Aistnh 6l secam nnr{'u'.
Hadib ini itrga dilansir oleh hnu lftuzairnah drrbn Snhi;htll'p dari hadits

Sut an dari lbrru Juraij dari Utsrnan bin Abu Srlairnan dari Ubaid bin Urnair dari

Aislrah €!, secara nnr{u'. (ba}Esan terrtang wrdhu bab kaltarnaan siunk dan

rnuhq lUO, no. 135).

Al Brlshari &lam Shahihrx1a (pcrnbahasan: hrasa, bab: Siq,ak dengan Kayr
Basah dan K€ring, 2/4Ol serarru mu'alhq dari Abu Hutairah * dili Nabi $."
(Untuk pernbalnsan lebih lr.ras tentang rnasalah ini, silakan baca tahqh safia

terhadap ldtrrb llrbm Al Ahbnbrw lbnu Naqasy, hal- 35 no. 38)-

Ta lg anrd ln slmhih l<arqa di$nakan lelirnat pasti.

Ibnu Mulqin b€rkata, 'Stat s hadib dnhlh anp ada keraguan.
Kebemdaan Ibru Ishaq dalam salah satr sanadnya tidak menimbulkan rnasalah,

sama seperti riuapt lbnu Uyainah dan Mis'ar, karern sanad para p€riuralpt lrang
lain valid bn dnhih, fidak ada seorang perirrnps,ra Fnm yang terkerra kritik.
Hadits ini iwa dihlatl(an dengan hadits lain." 0jh. /4/ Ba& Al Mnir, 3/681
WallahuA'hnt
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19. Membasuh Kedua Tangan sebelum Wudhu

AqrSyafi'i berkata: Ketika AIIah S menerangkan masalah

wudhu, Allah memulai dari pembasuhan uajah. Hal ihr

menunjukkan wudhu hukumnya wajib bagi orang yang bangun dari

tidur sebagaimana yang diterangkan Allah, bukan hanya untuk

orang yang buang air kecil dan buang air besar. Karena orang

yang tidur ifu tidak berhadats dengan buang air besar atau buang

air kecil. Saya menganjurkan untuk mencuci kedua tangan sebelum

memasukkannya ke bejana untuk wudhu lantaran hukumnya

sunah, bukan fardhu.

* qtfii Gi t U, t1?i -11

J:" ar J;, Jt3 ilu ,i;:; 4 * ,g-?<)i

t*::bU y';'u €L1t'r€,',r ri1 :*);e ht
o o

c

I d!i ,rJb;l e L.6JG!L'# i;J"/
ll z o ... . o1 o .

.oJ-'_ lf! .f_l €lL

6z

7r-Y

56. Malik mangabarkan kepada kami dari Abu Zinad, dari

A'raj, dari Abu Hurairah &, ia berkata: Rasulullah $ bersaMa,

"Jika salah seorang di anan kalian bnqan dari tidum5m, maka

hendaHah ia mqrcuci kdua bngann5p sebelun memasukkannSa
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ke tempt wudhu, karena salah seorang di antam l<alian tidak bhu
dimana tangannya bemda malam ifu.'445
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67. Sufun mengabarkan kepada kami dari Abu Zinad, dari
A'raj, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah $ bersabda, "Jika

salah seorz,ng di antam kalian bangun dari tidum5n, maka
janganJah ia membenamlan bngann5n ke dalam bejana sebelun
mencucinSa, l<arena ia ddak bhu dimana tanganryn benda malam

ip-'446

w fa*n4i *Ats telah disehrd<an sebelumngra-
w fa*nii nAits telah disebutkan sebdumnlra.
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68. Sufuan mengabarkan kepada karni dari Az-Zuh,ri, dari

Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi S, dengan rdaksi

yang sama.447

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseoftIng memasukkan tangann5a

ke dalam bejana sebelum mencucinla, sedangkan ia tidak Vakn

ada suattr najis yang ia senfuh, maka hal ifu tidak merusak

wudhunya. Demikian pula jika ia ragu apakah ia menyenhrhnlta

atau tidak. Jika tangannya menyenfuh najis lalu ia memasukkannSra

ke dalam wadah wudhunya, maka jika air yang ia gunakan untuk

wudhu itu lmrang dari dua qullah, maka air tersebut menjadi rusak

sehingga ia harus menumpahkannla, mencrrci wadahnya, dan

berwudhu dengan air lain. Tindakan kumng dari itu fidaklah

cukup. Jika aim5ra dua qullah atau lebih, maka air tidak menjadi

rusak. Ia boleh wudhu, dan tangannya menjadi suci lantaran masuk

ke dalam air jika najis 5nng ada di tangan itu tidak befuekas- Jika

najis tersebut bertekas, maka ia harus mengeluarkannlra dan

menorcinya hingga bekasnya hilang, kemudian ia berwudhu.
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u7 Takhrij nadits telah disebud<an sebelumnya.
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20- Bab: Berlrumur dan Is'tinsgaqw

AqrSyafi'i bed<ata: Allah @ berfirman,

JL iL

4!A
"Apabila l<amu hendak mengajal<an shaht, nnb futhhh

wajahmu dan bnganmu ampi dagan siku-' (Qs. Al Maa'idah

[5]:6)

Saya tdak mengetahui adarrf ulama lpng berbeda

pendapat bahura u,ajah png wajib dibasuh dahm wudhu adalah

bagran yang tampak, bukan baEan png tersanbunS;i, dan bahwa

seseorang tdak uraiib membasuh kedua matanlra ahu
memercikkan air ke dalamnya. Jadi, berkumur hn istirsw tht
lebih dekat kepada sifat hrar daripada kedua rnah, rurmun sa!,a

tidak mengetahui bahura berkumur dan istinsSq ihr hulnrmnya

fardhu bagi orang 37ang berunrdhu. Saln juga t'dak mengebhui
adanya perrdapat 1rang berMa bahwa seandainp orarg lang
berutrdhu meninggalkan keduanya derrgan sengaF atau lupa lalu

ia shalat, maka ia tidak mengulangi shalatrya.

Yang paling saln senangi adalah orang yang b€ru dhu
setelah menctrci kedua tangann5a memulai dari berkumr:r dan

istinqry tiga kali, yaifu dengan cara mengambil secalupan air dan

memasukkan air ke dalam hi.l,rrrgrrya, serta mengupaSpakan agar

w Istirsyq b€mrE m€rnasul&an air ke hidung lalu nrerrgehrarkanrryE hgi
dengan disertai tekarnn.

'156Wvfisi*;;"e rJ! -.| -)_
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air tersebut sampai kira-kira menyenfuh rongga hidungnya, fidak

lebih dari itu. la tidak boleh menjadikan air itu seperti s'uth-M9

Jika ia puasa, maka hendaklah ia melakukan istinsinq dengan

pelan-pelan agar air tidak masuk ke kepalanya.

Ya.rg ditekankan adalah berkumur dan istinsyaq, bukan

membasuh kedua mata karena didasari dengan Sunnah. Alasan

lain adalah karena mulut ihr sering berubah baunya. Demikian pula

hidung. Sedangkan air bisa menghilangkan perubahan bau mulut

dan hidung. Sementara kedua mata tidak seperti ifu. Jika orang

yang berwudhu atau orang yang mandi junub tidak melakukan

kumur dan isfi'nsyaq lalu ia shalat, maka ia tidak wajib mengulangi

shalahrya berdasarkan alasan yang telah saya sampaikan. Namun

saya lebih senang sekiranya ia tidak meninggalkan kumur dan

istins5nq.

2L. Bab: Membasuh Waiah

Asy-Syafi'i berkata: Allah & berfirman,

t*XW;
"Maka basuhlah uniahmu. "(Qs. Al Maa'idah [5]: 6)

Menurut yang dipahami akal, wajah adalah bagian di bawah

tempat tumbuhnya rambut hingga dua telinga, dua rahang dan

dugut bukan bagian yang meletrrati tempat fumbuhn5n rambut

M9 Sa'uth adalah obat png dimasukkan ke dalam hidung.
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ghamarrfso dari dua naz'ah451 bagian kepala. Demikian pula

dengan kepala yang botak di depan kepala. Bagian yang botak itu

bukan merupakan bagian dari wajah. Tetapi saya lebih menyrkai
sekiranya dua naz'ah ifu dibasuh bersama \^njah. Tetapi jika ia
dibiarkan tanpa dibasuh, maka tdak masalah. Jika jenggot

seseorang sudah keluar tetapi tidak banyak sehingga menuhrpi

sedikit dari wajahnya, maka ia wajib membasuh wajah seperti yang

ia lakukan sebelum tubuh. Tetapi ia fumbuh banyak hingga

menufupi wajah yang ada di tempatnya ifu, maka unfuk hati-

hatinya jenggot tersebut dibasuh seluruhnya. Saya tidak

mengetahui bahwa bagian tersebut wajib dibasuh selunfinya. Saya

hanya mengatakan fidak tahu. Ia wajib dibasuh selunrhnya

berdasarkan pendapat mayoritas ulama yang saya jumpai, serta

yang diceritakan kepadaku dari para ulama. Juga karena unjah itu
sendiri merupakan bagian yang tidak ditumbuhi rambut selain

rambut alis, rambut mata, kumis dan rambut bibir. Tidakkah Anda

melihat bahwa bagian inilah yang disebut u/ajah, bukan kepala

yang ada di sebelahnya. Sebagian yang berdampingan dengan

kepala itu disebut wajah dari segi makna, karena ia berhadapan.

Apa yang saya sebutkan tadi, yaitu alis, kumis dan bulu bibir yang

ditumbuhi rambut ifu disebut wajah, karena seluruhnya tercakup ke

dalam batasan wajah dari atasnya dan bawahnya, merupakan

bagian yang tertuka.

Tidak boleh ada satu bagian dari wa;ah yang tertuka yang

tidak dibasuh, dan tidak pula u/ajah itu sendiri, karena wajah ifu

60 Ghamam berarti rambtrt yang tumbuh hatrs hingga dahi dan tenglnfi
menjadi sempit.

451 Naz'ali berarti letak jahrhnya rambut pada salah satu sisi dahi. Yang
dimaksud adalah rambut yang mengambil sebagian dari dahi.
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tertatasi baEan bawah, atas, dan kedua sisinya. Sedangkan selain

itu bukan u,aiah. Adapun jenggot itu ada dua bagian. Bulu tepi pipi
yang bersambung dengan dua pelipis dan di belakangnSra ada

sebagian dari muka dan yang dengannya bersambung sedikit

mmbut ih,r dihukumi sama seperti rambut alis sehingga tidak orlmp
kecuali dengan dibasuh karena tercakup ke dalam batasan uajah
sebagaimana telah saya jelaskan. Rambutnya pun tidak terlalu

banyak unfuk Udak terjangkau air, sama seperti terjangkaunp alis

dan kumis oleh air.

Sedangkan rambut bibir, 5raitu yang terletak di atas dagu,

serta jenggot gnng berada di samping dua rahang, bagian tersebut

merupakan tempat pertemuan jenggot dan potongan .h*9.
Untuknya o:kup dibasuh baEan luar rambutrya, tetapi rambut
qrajah tetap dibasuh, tidak boleh dibiarkan tanpa terkena air.

Saya tidak berpendapat bahwa bagian di bawah tempat

tumbuhn5ra rambut pada pertemuan rahang itu wajib dibasuh. Jika

ia tidak wajib dibasuh, maka ia tidak wajib disela-sela. Cukrp air itu
dileuntkan pada permukaan rambut jenggot sebagaimana air

dileuratkan pada wajah. Sedangkan bagian luar rambut kepala

yang bisa terusap ifu fidak cukup selain dengan diusap. Jika

mmbufuiya jarang, atau antara tempat-tempat fumbuhnya jenggot

ifu terpisah se@ra nyata dari wajah, maka Udak arlmp selain

membasrtrnga- Demikian pula, seandainya sebagian rarnbut

jenggot itu sedikit seperti rambut bawah bibir, kumis dan rambut

pipr, maka Udak culop selain membasuhnya. Demikian pula

seandainya seluruh jenggotrya sedikit dan tidak menempel seperti

saat ketika ia tumbuh, maka ia r,vajib dibasuh. Ia tidak wajib

dibasuh har,lra ketika lebat. Jadi, jika air telah dibasuhkan pada

773



AlUmm

jenggot pada waktu rambutn5a lebat, tidak sampai ke kulit, maka

ifu sudah cukup. Jika demikian, maka pertemuan ierrggot yang

seperti itu juga tidak wajib dibasuh, melainkan wajib dileuad<an air

padanya, sedalam apa pun air ifu bisa mencapai, seperti 5Bng

dilalukan pada wajah. Saya lebih senang sekiranln air disapukan

pada semua jenggot Snng iatuh di waiah. Jil<a hal itu fidak

dilakukan, melainkan air disapukan pada urajah saja, maka ada dua

pendapat- Pahma, tdak cukr-rp karena jenggot disarnakan

kedudukannya derrgan u/ajah- Kdm, cukup iika air dimpukan

pada jenggot yang ada di wajah.

22. Mernbasr.rh Dra Tangan

Aqrqpf i berkata: Allah B berfirman,

qrAJyd<fis
*Dan hnganmu annpi dangan silru-'(Qs- Al lvlaa'idah

[5]: 6]

Saya fidak rnengetahui adanla ulama yarg befteda
pendapat bahwa silnr ifu terrnasuk bagian yang u/aiib dibasuh.

Sepertiq;a mereka berpendapat bahwa makna a3nt ini adalah:

basuhlah u,aiah dan tangan kalian sampai siku kalian terbasuh-

Perrbasuhan dua tangan selamanya Udak orlnrp kecuali

dengan mernbazuh antara uiung-ujung iari hingga sikunya

terbasuh; dan tidak cukup kesrali dengan menrbasuh bagian luar
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tangan, baEan dalam dan tepi-tepinya sampai pembasuhan kedua

tangan hrntas- Jika ada sdikit saja dari bngan yang tidak

tertasuh, maka tdak sah. Pembasuhan dimulai dari tangan kanan

sebelum tangan kiri. Jika seseorurng merruhi pembasuhan dari

tangan kiri sebelum tangan kanan, maka sala melnakruhkannlra,

tetapi saya frdak berpendapat bahwa ia uraiib mengulanginya. Jika

orang yang beru.nxdhu bunfung tangannya, rnaka ia membasuh

tangannya Snng tersisa sampai kedua silnrnp tertasuh- Jika

tangan terpufus mulai dari siku, maka dbasuh bagian siku yang

tersisa. Jika tangan terputus dari ahs siku sehingga tidak tersisa

siku sama sekali, maka hilanglah keualban membasuh kedua

tangan. Sa1n lebih s€nang sekiranla ia mengtrsap ujung-ujung

tangannya atau pundakn5a 5rang tersisa derrgan sekali basuh.

Tetapi jika ia t'rdak melalnrkannya, mal<a hal itu tidak berdampak

negatif, insya Allah.

23. Mengusap Kepala

AslrEafi'i berkata: Allah @ berftrrnan,

'Dan mpulah keplanu. "(Qs. Al Maa'idah [5], 5)

Dari alrat ini dapat dipaharni s€@ra logrt bahwa

barangsiapa yang merylusap sebagian dari kepalanya, maka ia

telah dianggap mengusap kepalanla. Ayat futi fidak mengandung

kemungkinan makna selain makna ini, dan ifulah maknanya yang

#;,,\#ii
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paling kuat atau maknanya adalah mengusap seluruh kepala.

Namun Smnah menunjukkan bahwa seseorang fidak wajib
mengusap seluruh kepalanya. Jika Sunnah menunjukkan hat

tersebut, maka makna ayat ini adalah: Barangsiapa yang

mengusap bagian dari kepalanya, maka ifu sudah cukup.

Jika seseorang mengucap kepalanya, bagian mana saja

yang ia suka meskipun tidak berambut, atau pada rambut mana

saja yang ia suka, baik dengan safu jari, atau dengan sebagian jari,

atau dengan telapak tangan, maka ifu sudah mencukupi. Demikian
pula jika ia mengusap kedua naz'ahtya. atau salah safunya, atau

sebagian dari keduanya, maka ifu telah mencukupi karena ifu
adalah bagian dari kepalanya.
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69- Yahya bin Hassan mengabarkan kepada kami dari
Hammad bin Zaid dan Ibnu Ulayyah, dari A5ryub bin Sirin, dari
Amr bin Wahb Ats-Tsaqafi, dari Mughirah bin Syu'bah, bahwa

o
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Rasulullah gi$ berwudhu dengan mengusap ubun-ubun beliau, serta

mengusap pada sorban dan kedua kaos kaki kulit beliau.4s2
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70. Muslim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari

Atha, bahwa Rasulullah S berwudhu lalu beliau menyingkirkan

'152 Uh. Ma'nfah As-Sunan ulal Abar ((pembahasan: Berstci, bab, Fardhu

Wudhu dalam Membasuh Wajah, 1/160-161) dari jalur Abu Abbas AI Asham dari

Rabi'.

Kernudian Al Baihaqi berkab, "Seperti inilah hadib tersebut dirirrayatkan

oleh Qatadah, Yunus bin Ubaid, Hiqram bin Hassan dan selainryra dari

Mutrammad bin Sirin dari Amru."

HR. Rabi' Pe:lahrafi dari Ahmad bin Zaid dari A$,ub dari l,fuharnrnad dari

seoraryl perir,rrayat dari Amr bin hnu Wahb. Seperti itulah penielasan Jarir bin

Hadm dari Muhammad.

Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim secat?t npushul (tqsanfug
dari jaltn Abu Bakar bin AMullah Al Mu?anni dari Hamzah bin Mughirah bin
q/u'bah dari ayahnya.

HR Muslim (pembahasan: Bersuci, bab: Mengucap Ubun-Uhrn dan Sorban,

7/2301 dalam sebuah hadits png paniang; dan Ibnu Abi 9nibah dalam

Mushanmfiya (pembahasan: Bersuci, bab: Orang 5rang Tidak Membolehkan

Pmgusapan pada Sorban, Melainkan pada Kepala, L/24) dali ialw Ibnu UlaUnh.
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sorban dari kepala beliau, mengucap bagian depan beliau -atau
Atha berkata: ubun-ubun beliau- dengan uir.453
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71. hrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami

dari Ali, dari lbnu Sirin, dari Mughirah bin Syr'bah, bahwa
Rasulullah S mengucap ubun-ubun beliau -atau ia berkata:

Bagian depan kepala beliau- dengan uir.454

a$ gp. AI Baihaqi dalam kitab Ma'ifah As-Sunan wat Atsar ftahasan dan
bab FnS sarna 1/160) dari jalur Abu Abbas Al Asham dari Rabi' dengan status

musal, hnu Abi St/aibah dalam Mushannalnya (pembahasan: Bersuci, bab: Orang

Srang Tidak Membolehkan Pengusapan pada Sorban, Melainkan pada Kepala,
7/231 dali iafu Abdullah bin ldris dari hnu Juraij; dan Abdurmzzaq (1/189) dari
jalur Ibnu Juraij.

Muslim bin l$alid ini dikomentari negatif oleh banpk ahli, t€tapi Ibnu Adiy
menilai bagus haditsnya., dan sayra berharap memang ia tidak cacat. (Lih- Al Kamil,
6/308).

4il HR. Al Baihaqi dahm Ma'nfah As-Sunan wal Atsar (bahasan dan bab

lang sarrrEr, Ln6q dari jalur Abu Abbas Al Asham dari Rabi'. Hadits ini
terkuatkan dengan dua hadits sebelumnya.

Al Baihaqi fuga menyebutkan hadits pengrratnya dari Abu Ma'qil dari Anas
bin Malik, ia berkata: Aku melihat Rasulullah $ memakai sorban qitfuiyyah,lalu
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Aslrslpfi'i berkata: Ol€h lorena Allah & mengizinkan

pengusapan kepala sedangkan Rasrlullah $ mernaloi sortan lalu

beliau mehrruhkan sortan, maka hal ifu mernrniuldran bahwa

pengusapan dihlnrkan pada keeal4 bulran ffa sorban. Saya

senang sekiranya seseomng m€ngus.tp sorban bersama kepala.

Jika ia meninggalkan pabuatan t€ls€but, maka fxCak berdampak

negatif. Jil<a ia mengus.tp sorban sap bnpa kepab maka itu tdak

culup. Dernikian ptrla seandairya ia rnengusap cadar atau sarung

tangan, hisan waiah dan lengara maka ifu Mak orlf,rp-

Seanaaiqn seseorang nrernitiki in naltr lalu ia

m€rypsap s€ba$an dari ramhrt nnnnh yang iatuh (t€qg€rai) dari

pangkal hrnbuhnya rambut k€eal4 rnaka tdak crisrp, melainkan

ia hanrs mengucap k€eala iU s€ndiri, atau rambuil png ada di

k€eala ifu sendiri, hkan rarrh-t !,ang t€rgerai dari kepala-

&andainya ia rnerrgumpullen rarnhrhrya bhn nrengikatryra di

tengah kepalanya lalu ia m€ngrrsap ternpat terseh4 sedangkan

png ia gsap adalah rambgt 1nng t€rg€rai dari ternpat tr-nnbuhnya

ramhtt, maka frdak orkup. Jika usapan dilalnrkan pada sebagian

ari rambut di atas tempat hxnbutr[,a ranrhrt di k€eala sesudah ia

di$nglmt{an dari ternpat turnhfirryn, maka fidak cuktry- Karena

pada saat ihr ramhrt tersehrt hlian lagi ramhd yang ada di atas

ternpat trrnbr.rhqn sehingga ia s€e€rti sorban- Tidak orkr,rp

bdftu rnernsrklran targan beliau ke baurah softan dan nrcrgtry bagian depan

keeala beeil, tanpa mdepm softarr.

Fladts ilti dntuaya*an ot€h Abu Dad dahm At-gnd, (1./102-103)' Ibrm

Itlahh dahm As-gnnn (LA|if. LB7l, dan Al Flakton &tur Al l*fitubak(7/L69l
Ib[trl Ab.hI Hadi mensliip dari lbru Sakan batula hadits ini tdak valid

sanaaqp- lbru Qafttran iuga m€rEatda. bahfla srEdrrya ffi. dDhitl (Uh- /4f-

fanqh lBT4l
ffi tfurnprlan rambril k€eala-
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dengan usapan pada rambut, melainkan harus mengucap rambut

yang ada di tempat hrmbuhnya sehingga penymcian terjadi

padanya sebagaimana terjadi pada kepala itu sendiri.

Cara yang terpilih unhrknya adalah mengambil air dengan

kedua tangan, lalu mengucapkan tangan ke kepala secara

bersama-sama, dengan gerakan maju lalu mundur. Yaifu dimulai

dari bagian depan kepala, kemudian menariknya hingga ke

tengkuk, kemudian mengembalikannya lagi hingga ke tempat
semula. Seperti itulah riwayat mengenai pengusapan Nabi S.
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72. Malik mengabarkan kepada kami dari Amr bh Yahya

Al Mazini, dari ayahnp, ia berkata: Alar bertanya kepada Abdullah

bin T:rid Al Anshari, "Apakah kamu bisa memperlihatkan

kepadalm bagaimana Rasulullah $ berwudhu?" AMullah bin Zaid

menjawab, "Ya." I alu ia minta unfuk diambilkan air wudhu,

kemudian dia menuangkannya pada kedua tangannya, mernbasuh

kedua tangann5ra dua kali dua kali, lalu berkumur dan istirryhga
ka[ tiga kali, kemudian membasuh mukanyn tiga kali, lalu

membazuh kedua tangannya dua kali dua kali hingga sil+r, lalu

menguserp kepalanya dengan kedua tangannya; dia mergusapkan

keduanya ke depan dan ke belakang, dia mulai derrgan bagian

depan kepala kemudian mengusapkan keduanya sampai ke

tengkuknya, lalu mengembalikan keduanya hingga mmpai di

tempat dimulainya gerakan, kemudian ia membasuh kedua

kakin5n.ffi

Aqrslafi'i berkata: Saya senang seandainya ia merrgusap

kepalanya tiga kali, tetapi satu kali saja sudah mencuhrpi. Saya

juga senang sekiranp ia mengusap bagian luar dan dalarn

telinganya dengan air yang berteda dari air kepah Yaifu

'155 Fm- Ah-Thabrani (pernbahasan: Berslrci, bab: Arrnlan dabm Wudltq

1/L81, AI Buktnri (pembahasan: Wudhq bab: Mengusap Sdr.uuh K€pala, 1,/81,

no. 185) dari ialur Abdullah bin Yusuf dari Malik; dan Muslim (pernbalEsan:

Bersuci, bab: Wudhunya Nabi $, L/271, no. 18/235) dari jahrr Istraq btor Mr-rsa

AI Anshari dari Ma'n dari Malik.
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mengambil air dengan kedua jarinya untuk kedua telinganya, lalu

memasukkan kedua jarinya itu pada lobang yang tampak dan
tembus ke otak- Seandainya ia meninggalkan usapan kedua

telinganya, maka ia tidak perlu mengulangi wudhunya karena
seandain5a keduanya adalah bagian dari wajah, maka ia telah
tertasuh bsama wajah. Dan jika ia merupakan bagian dari
kepala, maka ia telah terusap bersamanya. Kalaupun tdak
demikian, maka kedua telinga itu tidak disebut dalam kewajiban

wudhu. Seandain3n kedua telinga merupakan bagian dari kepala,

maka orang yang berwtrdhu cukup mengucap kepala,
sebagaimana usapan terhadap bagian kepala ifu telah meruakili
bagian kepala png lain.

24- Membasuh Dua Kaki

AsrEpfi'i berkata: Allah @ berfirman,

"iKrtJY;H*Ji
"Dan (bsuh) lakimu sanpai dengan kdua mata kaki. "

(Qs. ru Maa'idah [5]: 6)

Kami membacanya ;3;*.jy dengan arti: basuhlah wajah

kalian, tangan kalian dan kaki kalian, dan usaplah kepala kalian.

Sa5n Udak mendengar adanya orang yang berbeda
pendapat bahun dua mata kaki yang disebutkan Allah dalam
wudhu men-lpakan dua mata kaki gnng menonjol dan mempakan
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pertemuan sendi betis dan telapak; dan bahwa ia wajib dibasuh-

Seolah-olah pendapat tentang kedua kaki ini adalah: basuhlah kaki

kalian hingga kedua mata kaki terbasuh. Tindakan seseorang tidak

cukup kecuali dengan membasuh bagian luar dan dalam dari kedua

kakinya, serta tungkai dan mata kakinya hingga meliputi mata kaki

yang menonjol dari pangkal betis. Ia memulai dengan menegakkan

kedua telapaknya, kemudian menggulurkan air pada keduanya

dengan tangan kanannya, atau mengguyumya dengan selain

tangan kanan, kemudian menyela-nyela jari-jarinya agar air sampai

ke sela-sela jari. Tidak cukup bagnya unfuk tidak menyela-nyela

jari-jarinya, kecuali ia tahu dengan pasti bahwa air telah sampai

kepada semua sela-sela jari.
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73. Yahya bin Sulaim mengabarkan ke@a kami, ia
berkata: Abu Hasyim Ismail bin Kabir menceritakan kepadalm dari

Ashim bin laqith bin Shubmh, dari alnhnya, dia berkata: Aku

pemah menjadi utusan Bani Muntafiq atau aku pemah ikrt dalam

utusan Bani Muntafiq kepada Rasulullah $. Ketika kami

mendatangi Rasulullah $, temyata kami tdak menjumpai beliau di

nrmahn5n, melainkan kami menjumpai Aiqah Ummul Mukminin.

Kemudian Aisyah menyuguhi kami safu gina'yang berisi kurma.

Qina' adalah nampan. Karni pun memakan hrma tersebut.

Kemudian Aisyah menyuruh agar karni dibuatkan makanan

khazimh (semacam bubur yang dicampur dengan dagrnq J/ang

telah dipotong-potong kecil), lalu kami pun memakannlra- ndak
lama kemudian, datanglah Rasulullah # lalu beliau bertanya,

"Apakah kalian telah memakan suafu malanan? Apaleh l<alian

telah dibuatkan suafu makanan?" Kami menjawab, 'Ya, wahai

Rasulullah." Tidak lama kemudian, seorEu'lg penggernbala kambing

datang menyerahkan kambingnya, dan ternyata itu adalah seekor

anak domba yang mengembik. Maka beliau $ bemarqB, 'Apa

trang kamu asuh, unhai fulan?'Sang penggembala merrjar,vab,

"seekor kambing telah melahirkan seekor anak." Beliau bersaMa,

"sembelihlah seekor kambing sdagai gantin5n!" Kemudian beliau

bersabda lagi, 'Janganlah sel<ali-kali l<alian ma ryanglra 4eliau
fidak berkab: Janganlah sneoftrng men5nngla- bhua kami

menyembelih kambing ini karena l<alian- Kami manpun5ni semfus
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ekor kambing, dan kami tidak ingin kambing kami bertambah lebih

dai itu. Apabita penggembala memperoleh seekor anak kambing,

maka kami sqtbelih safu el<or kambing sebagai pengganti anak
kambing Wng baru laha." Aku berkata, "Wahai Rasulullah,

sesungguhnln aku mempunyai seorang istri yang buruk tutur
katanya." Makzudnya suka berkata kotor. Beliau bersabda, 'I{alau

begifu, cenil<anlah dia!' Aku berkata, "Wahai Rasulullah,

sesungguhn5n aku telah mendapatkan anak darinya, dan dia telah

menjadi teman hiclup bagiku." Beliau bersaMa, "Befilah dia

nasihat! I{alau memang ada kebaikan pada dirinya, tenfu dia al<an

menuntti nasihabnu- Dan janganlah kamu memukul istimu seperti
kamu memukul budak perempuanmu!"Maka aku berkata, "Wahai

Rasulullah, beritahu aku tentang cara berwudhu." Beliau

menjawab, *Sernpumakanlah wudhu, sela-selalah di anbm jari-
jemaimu, dan lakukanlah istinsyaq dengan berlebih-lebihan krcuali
l<amu sdang bapuas6.'457

457 HR. Abu Daud (pembahasan: Puasa, bab: Orang Berpuasa yang
Mengguyr:r Badannya dengan Air karena Terlalu Haus dan Berlebihan dalam
Berkumur, 2n6q dari lalw Yahp bin Sulaim; At-Tirmidzi (pembahasan: Rrasa,
bab: Makruhnya Berlnnnur secara Berlebihan bagi Orang png Berpuasa, 3/7461
dari jalur Yuh1n bin Siaim dari Ismail bin Katsir, ia berkata: Aku merdengar
Ashim bin l-aqith bin Shabrah dari ayahnyra secara ringkas.

Abu Isa berltah, "ShtLE ladits hasanshahlh."
HR. An-Nasa'i (pembahasan: Bersuci, bab: Berlebihan dalam Berlnrmur,

1/661 dan jalur S.r[Bn dari Abu Hasyim dari fuhim secara ringkas; dan lbnu
Maftfi (pembahasan: Berstrci dan Sunnah-Sunnahngra, bab: Berlebihan dalam
Berlnrmur dan Istintsar, 1/742, no. 4()7) dari jalur Yahf bin SJaim secam
ringkas.

hnu Hajar dalam menilai positil hadib ini berkata, "Ahmad, hnu Jand, hnu
Khuzaimah, Ibnu Hibban, Al Hakim, AI Baihaqi dan Empat kitab /4s-
sunan meriruayatkan dari jahrr Ismail bin }Gbir AI Makki dari Ashim bin Laqith bin
Shabrah dari ayahnya dengan redaksi Sang panjang dan ringkas. Al Khaltal b€rl€ta
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Asy-Syafi'i berkata' Jika di antara jari-jarinya ada yang

tercipta lengket, maka air dijejalkan pada kedua jari agar air

sampai ke kulit yang tampak; tidak cukup dengan selain itu. Tetapi

ia tidak wajib membelah anggota htbuh grang tercipta secara

lengket.

25. Posisi Berdirinya Orang yang Membantu Wudhu

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang membantu wudhu orang

lain, maka ia berdiri di samping kiri orang yang berwudhu karena

hal itu lebih memudahkan orang yang wudhu untuk mengambil air

serta lebih bagus dari segi adab. Jika ia berdiri di samping

kanannya, atau di tempat mana saja ia berdiri asalkan bisa

mengucurkan air sehingga orang yang dibanfunya bisa berwrdhu,

dari Abu Daud dari Ahmad, bahwa fuhim tidak pemah mendengar riwayat

darinya. Menurut sebuah pendapat, udak ada yang meriwalratkan darinya selain

Ismail, tetapi pendapat ini Udak benar karena ada periwayat lain yang

meriwayatkan darinya. Sanad hadits ini dinilai shahih oleh At-Tirmidzi, Baghdad

dan Ibnu Qaththan. Redaksi ini menurut mereka berasal dari riwayat Waki' dari At-

Tsauri dari Ismail bin Katsir dari Ashim bin Shabmh dari aphngra. Ad-Daulabi

dalam hadib At-Tsauri meriwayatkan dari jalur Ibnu Mahdi dari At-Tsauri dengan

redaksi, "Berlebihlebihanlah kalian dalam berkumur dan istinspq, kquali kamu

puasa. "Dalam riwayat Abu Daud dari jalur Abu Ashim dari Ibnu Juraij dari Ismail

bin Katsir redaksinya berbunyi, "Jika kamu berwudhu, maka berkumurlah!" [h.
At-Talkhish Al Habir,1,/81, no. 80)

Uh. Musnad lmam Ahmad (4/33l,lbnu Khuzaimah $n8, 87), Al Hakim

(L/L47-748, 182), Ad-Darimi (1/179\,lbnu Hibban (6748),lbnu Jarud dalam Al
Muntaqa (37), hnu Hajar dalam Al Ishabah dalam biografi l-aqith (3/329) dengan

menilainya haan-shahih.
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maka itu sah, karena yang wajib adalah wudhu ifu sendiri, bukan
posisi b€rdirinya orang yang membanhr wudhu.

26- Lllruran Air yang Digunakan untuk Berunrdhu

AqrSsnfi'i berkata:
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74. Malik mengabarkan kepada kami dari Ishaq bin

AMullah bin Abu Thalhah, dari Anas bin Malik, ia berkata, 'Akr
melihat Rasulullah $ -ketika waltu Ashar telah tiba- dan omng-
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orang sedang mencari air wudhu, namun mereka belum

mendapatkannya. Rasulullah $ lantas membawakan air wudhu,

lalu beliau meletakkan tangan beliau dalam bejana tersebut, lalu

beliau memerintahkan orang-orang unh-rk berwudhu darinya."

Anas berkata, "Aku melihat air memancar dari bawah jari-jari

beliau sehingga orang-orang pun berwudhu sampai orang lnng
1"ruL1'rir."458

Semakna dengan ini, bahwa Nabi $ mandi bersama

sebagian istri-ishi beliau dari safu bejana. Jika orang-orang tersebut

benmrdhu secara bersama-sama, maka ifu menunjukkan bahwa

tidak ada ketentuan terkait air yang digunakan oleh orang yang

berwudhu unfuk bersuci selain agar mereka melakukan basuhan

dan usapan sesuai yang diperintahkan Allah. Demikian pula, jika

ada dua omng yang mandi lalu masing-masing melakukan basuhan

dan usapan sesuai yang diperintahkan Allah, maka masing-masing

telah menjalankan ka,ruajibannya, baik aimya sedikit atau banyak.

Ada kalanya seseorang hemat dalam menggunakan sedikit air

sehingga cukup, dan ada kalanya seseorang boros dalam

menggunakan air sehingga tidak cukup. Batasan minimal dalam

perintah membasuh adalah mengambil air lalu mengalirkan pada

wajah, kedua tangan dan kedua kaki. Jika air itu mengalir dengan

458 gg. Ath-Thabrani (pembahasan: Bersuci, bab' Wudhu, 7/32, no.32h Al

Bukhari (pembahasan: Wudhu, bab: Mencari Air Wudhu Ketika Tiba Wakhr

Shalat, l/76, no. 169) dari jalur AMullah bin Yusuf dari Malik; Mustm
(pembahasan: Keutamaan-Keutamaan, bab: Mencari Air Wudhu Ketika Tiba

Waktu Shalat, 4/1783, no- 4/2279\ dari jalur Malik bin Anas; dan At-Tirrnidzi

(pembahasan: Riwayat Hidup, bab: Pernbuktian akan Kenabian Muhammad,

5/5961dari lalur Malik. At-Tirmidzi berkata, "Dalam bab ini terdapat riwapt dari

Imran bin Hushain, Ibnu Mas'ud, Jabir, Ziyad bin Harits Ash-Shada'i. Hadits Anas

statusnya hasan-shahih."
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sendirinya hingga mencapai semua anggota tubuh tersebut, maka

hukumnya sah. Jika seseorang mengalirkannya ketangannya, yaifu

dengan caftr menggosokgosokkan kedua tangannya, maka itu
lebih membasihkan, dan hal itu lebih saya senangi.

Jika pada sebagian anggota tubuhnya terdapat *iq 4s9
atau benda lain 5rang menufupi tubuh, lalu ia mengalirkan air
padanya narnun tidak hilang, maka ia tidak wajib mengulangi

pembasuhan anggota urudhu tersebut asalkan ia telah mengalirkan

air padanya. Karena ia telah melakukan tindakan minimal yang

wajib bagin5n. Tetapi saya lebih senang sekiranya ia membasuhnya

hingga hilang sehrnrhnya.

Jika pada tubuhnya terdapat getah atau sesuatu yang tebal

sehingga menghalangi air unfuk sampai ke kulit, maka
pembasuhan anggota wudhu tersebut Udak sah sebelum ia
menghilangkan benda tersebut dari kulitnya, atau

menghilangkannya setrkuran yang ia tahu bahwa air telah

menyenfuh hrlit selumhnya tanpa ada penghalang.

Adapun untuk pengusapan kepala, ia cukup mengambil air
sesuka hati dengan tangannya, kemudian mengusap kepalanya jika

bisa sampai kepadanya, atau mengusap rambut yang ada di
kepala. Jika ada penghalang yang menghalangi usapan pada

rambutnya, maka Udak sah. Demikian pula, jika ada

penghalang pada kepala sedangkan tidak ada rambut padanya,

maka hukumnla tidak boleh sampai ia menghilangkan penghalang

tersebut sehingga usapan itu mengenai langsung kepala atau

rambutr5ra.
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Jika ia berendam dalam air yang mengalir atau air diam
yang tidak najis dengan sekali benam hingga air mencapai seluruh

anggota wudhu dengan disertai niat bersuci, maka hukumnya sah.

Demikian pula jika ia duduk di bawah pancuran air atau hujan-

hujanan dengan niat bersuci, lalu air sampai kepada seluruh

anggota wudhunya sehingga tidak tertinggal sedikit pun, maka

hukumnya sah.

27. Niat dalam Wudhu

Wudhu tidak sah kecuali dengan niat, dan niat yang arkup
baginya adalah niat unfuk menyucikan diri dari hadats, atau bersuci

unfuk shalat fardhu atau sunnah, atau unfuk membaca mushaf,

atau untuk shalat jenazah, atau hal-hal semacam ifu yang tidak
boleh dilakukan kecuali oleh orang yang suci.

Seandainya ia membasuh sebagian anggota wudhunya

tanpa niat, kemudian ia bemiat pada basuhan sisanya, maka tidak

cukup, kecuali ia mengulangi basuhan terhadap anggota wudhu
yang ia basuh tanpa niat, sehingga ia mengadakan niat yang baru

unfuknya. Dengan demikian wudhunya sah.

Abu Muhammad berkata, "la hams membasuh anggota

wudhu sesudahnya."

Ini juga merupakan pendapat Asy-Syafi'i di tempat lain.

Asy-Syafi'i berkata: Jika ia mengadakan niat bersamaan

dengan memulai wudhu, maka wudhunya sah. Jika ia
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mendahulukan niat sebelum ifu, kemudian ia sempat

mengumngkan niateya, maka Udak sah- Jika ia berwudhu dengan

niat bersuci fadi ada dua niat) kemudian ia mengurungkan niat

bersuci, maka sah baginya safu niat saja sehingga ia telah

memperoleh keabsahan wudhu selama ia tidak mengadakan niat

png baru untuk mendinginkan badan atau membersihkan badan

dengan air, bukan untuk bersuci- Jika ia membasuh wajahnya

dengan niat b€rsuci, kemudian ia meniatkan basuhan kedua

tangannya dan hrbuhnya png lain untuk membersihkan atau

unfuk mendinginkan, bukan untuk bersuci, maka wudhunya tidak

sah sampai ia membastrh ulang anggota wudhu dimana ia

mengadakan niat selain niat bersuci tadi. Jika ia berwudhu sendiri

atau dibanfu oleh omng lain, maka hukumnya sama. Untuk

basuhan setiap anggota wudhu, ia harus mengambil air yang

berteda dari air Snng telah ia gunakan untuk anggota wudhu

sebelumnya. seandain5ra ia mengusap kepalanya dengan sisa-sisa

air basuhan kdua tangannya, atau mengusap kepalanya dengan

sisa-sisa air bastrhan jenggotrya, maka tidak sah. Tidak sah

baginya kecrrali dengan air yang baru.

Rabi' berkata: Seandainp seseorang membasuh wajahnya

tanpa niat bersuci unh-rk shalat, kemudian ia membasuh kedua

tangannya sesudah iht, mengusitp kepalanya dan membasuh

kedua kakinya dengan niat bersuci, maka ia harus mengulangi

basuhan pada uajah dengan niat bersuci, dan membasuh sesudah

ihr anggota wudhu yang telah ia basuh tanpa niat bersuci sampai ia

mengerjakan wudhu sesuai 5nng diterangkan Allah, seperti belum

pemah dikeriakan apa pun. Jika membasuh wajah dan kedua

tangannya s€rta mengusap kepalanya dengan niat bersuci,

kemudian ia merrbasuh kedua kakinya tanpa niat bersuci, maka ia
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harus membasuh kedua kakinp saja yang tidak ia niatkan untuk

bersuci.

Seandainya ia berwudhu dengan air 5nng ia gunakan trrfuk
merendam pakaian tetapi tidak ada naiis di dalamnya, dan aimp
pun tetap dalam keadaan semula, tidak tercampur dengan sesuafu

yang membuakrya menjadi ler,lnp di dalamnya, maka wudhunp
dengan air tersebut sah.

28- Hukum Nr Mush'mal(Br;l<as Digunakan)

Seandainya seseorang berwtrdhu dengan kelebihan air
orang lain, maka hukumnp sah.

AsySyafi'i berkata: Seandainp seseoftrng berwudhu

dengan air yang telah digunakan orang lain unfuk berwtrdhu

meskipun tidak ada najis pada anggota fubuhnya, maka hukurnnya

tidak sah karena itu adalah air png telah digunakan unfuk

berwudhu. Demikian pula, seseoremg bertprdhu

dengan air yang telah digunakan orcmg lain untuk mandi,

sedangkan air tersebut lorrang dari dua qullah, maka hukumnSn

tidak sah. Jika aimya seban5nk 5 geriba atau lebih, lalu seseorang

berendam di dalamnya tanpa ada najis pada fubuhn5n, lalu

seseorang benvudhu dengan air tersebut, maka hukumnya sah

karena perbuatan tersebut tidak menrsak air.

Saya katakan, seseorang Udak boleh benpudhu dengan air
yang telah digunakan orang lain urrtuk berumdhu karena Alhh e
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berfirman, "6iil't {J# W6 *Maka basuhtah mukamu dan

tanganmu."(Qs. Al Maa'idah [5]: 5) Dapat dipahami akal bahwa

wajah tidak dikatakan terbasuh kecuali dengan cara mengambil

yang bam lalu membasuh wajah dengan air tersebut. Kemudian

seseorang harus melakukan hal yang sama terhadap kedua tangan

seperti terhadap wajah, yaitu mengambil air yang baru lalu

membasuhnya. Seandainya ia memakai ulatg air yang telah

digtrnakan unfuk membasuh wajah, maka ia tidak menyamakan

antara kedua tangan dan wajahnya- Ia tidak menyamakan antara

keduan5n sampai ia menggunakan air yang baru untuk tangan

sebagaimana ia menggunakan air yang baru untuk wajahnya.

'Ll *i;oht Ji,i'r ir r;t1(:-!o
.(qyic + H-'JA,

I

75. "Rasulullah $ mengambil air baru untuk setiap

anggota wudhu."6o

460 Fffi.. Al Bukhari (pembahasan, Wudhu, bab: Membasuh Dua Kaki hingga

Dua Mata Kaki, 1,/81) dari jalur Musa dari Wuhaib dari Amr dari ayahngra, ia

bex'kata, 'Amr bin Abu Hasan bertanya kepada 'Abdullah bin Zaid tentang

wudhunya Nabi $. lalu ia minta diambilkan sahr gayung air, kemudian ia

memperlihadran kepada mereka cara wudhu Nabi $. Ia menuangkan air dari

gayung ke telapak tangannya lalu menancinya tiga kali, kemudian memasukkan

tangann5,ra ke dalam gapng, lalu berkumur-kumur, lalu memasukkan air ke hidung

lalu merrgeluarkannya kembali dengan tiga kali cidukan, kemudian memasukkan

tangannya ke dalam gayung, lalu mernbasutr mukanya tiga kali, kemudian

mernbasuh kedua tangannya dua kali sampai ke siku. Kemudian memasukkan

tangannSla ke dalam ga!,ung, lalu mengusap kepalanya dengan tangan; mulai dari
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Seandainya air yang telah ia gunakan untuk wudhu tanpa

ada najis pada fubuhnya ifu mengenai pakaian yang ia gunakan

unfuk berumdhu atau pakaian lain, atau tumpah di tanah, maka

pakaian tersebut tidak perlu dicuci dan tanah tersebut boleh

digunakan untuk shalat, karena air tersebut tidak najis. Jika

seseorang lertanya, "Apa alasannya air tersebut tidak najis?"

maka jawabnya adalah Rasulullah $ berwudhu, dan Udak

diragukan bahwa di antara air wudhunya itu ada yang mengenai

pakaian beliau. Namun kami fidak mengetahui bahwa beliau

mencuci pakaian beliau lnng terkena air wudhu, dan tidak pula

beliau menggantinya. Saya juga tidak mengetahui adanln seorang

muslim yang melakukan hal tersebut. Karena itu, dapat dipaharni

dengan akal bahun iika air tidak bersentuhan dengan najis, maka

air tidak menjadi naiis. Jika ada yang berkata, "Mengapa air
tersebut tidak digunakan untuk wudhu jika ia tidak najis?" maka
jawabnya adalah seperti yang telah kami sampaikan. Umat Islam

wajib beribadah dalam diri mereka dengan jalan bersuci tanpa ada

najis yang menyenfuh badan mereka. sedangkan pakaian dan

tanah itu tidak dibebani karajiban ibadah, serta tidak dibebani

unfuk menyentuhkan padanya air yang tidak najis.

bagian depan ke bdakang dan menariknfn kembali sebanyak satu kali, lalu
mernbasuh kdua kakinya htrgga rnata kaki."

HR. Muslim (pembahasan: Bersuci, bab: Wudhun5ra Nabi $, 1/2LO-2Ll,no.
18/335)dari lalur Muhammad bin Shabbah dari Khalid bin Abdullah dari Amr bin
Yahya bin Umarah dari aphnp dari Abdullah bin Aid.
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29- Kenrrutan dan Kerunfutan Dalam Wudhu

AsySpf i berkata: Allah @ berftrman,

W6'ei6( it, ;i riyl-firi <rji (;w-

fr;,, \#ii qI;\ JL "{*fi5 t*,X
'g$fi$&a*Js

"Hai omng-omng Wng beriman, apabila kamu hendak

mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu

sanpai dengan siku, dan sapulah kepalatnu dan hasuh) kakimu

sanpi dengan kdua mab kaki."(Qs. Al Maa'idah [5]: 6)

Rasulullah S berwudhu sesuai yang diperintahkan AIIah,

dan memulai dari apa yang disebutkan Allah pertama kali.

Tampakn5a, Wallahu AIam, orang yang berwudhu ihr wajib

melalarkan dua hal dalam wudhunya, yaifu memulai dari apa yang

disebutkan Allah pertama kali serta mengikuti apa yang dike4akan

Rasulullah #f, serta berusaha menyempumakan apa yang

diperintahkan kepadanya itu. Jadi. barangsiapa yang memulai

wudhu dari tangannya sebelum wajahnya, atau kepalanya sebelum

kedua tangannyra, atau kedua kakinya sebelum kepalanya, maka

menurutlm ia uajib mengulangi sampai ia membasuh masing-

masing pada tempatnya sesudah anggota wudhu sebelumnya dan

sebelum anggota wudhu sesudahnya. Menurutku, tidak cukup

baginya selain kerunutan seperti ifu. Jika ia terlaniur shalat, maka

ia hanrs mengulangi shalakrya sesudah mengulangi wudhunya.
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Usapan kepala dan selainnya dalam hal ini adalah sama. Jika

seseorang lupa mengusap kepalanya hingga ia membasuh kedua

kakinya, maka ia hams mengulangi dengan mengusap kepalanya

kemudian membasuh kedua kakinya sesudah ifu. Sa5n katakan

bahwa ia mengulangi, seperti lnng saya dan ulama lain katakan

terkait firman Allah

"ii,ifr cr',;;:6{;,3\iy
"saungguhnSn Shafa dan Matwah adalah sebagian dari

syiarsyiar Allah. "(Qs. Al Baqarah [2]: 158)

Rasulullah $ memulai thawaf dari Shafa, dan beliau

bersabda, "Kami memulai dari Sang disebutkan Allah pertana

kali.' Sasa tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat bahwa

seandainya seseorang memulai thawaf dari Marwah, maka

thawafnya tidak berlalu sampai ia memulai dari Shafa. Juga

seperti pendapat kami terkait lempar Jumrah. Jika seseorang

memulai dari Jumrah Akhir sebelum Jumrah Ula, maka ia harus

mengulanginya sampai Jumrah Akhir dilakukan sesudah Jumrah

Ula. Jika seseoftmg memulai dari thawaf sebelum sa'i, maka ia

harus mengulangi. Jadi, wudhu semakna dengan hi, bahkan

menurutlan lebih kuat tekanannya. Wallahu A'lam.

Allah S menyebutkan kedua tangan dan kedua kaki secara

beriringan- Karena itu, saya senang sekiranya seseorang memulai

dari bagian yang kanan sebelum baEan yang kiri. Jika ia memulai

dari bagian yang kiri sebelum bagian Snng kanan, maka ia telah

bertuat buruk, tetapi ia tidak wajib ma'rgulangi.
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Saya senang sekiranya seseorang mengerjakan wudhu

secara bemnfun antara safu anggota wudhu dengan anggota

wudhu yang lain, tidak memisah-misahkannya karena

Rasulullah $ mengerjakan wudhu secara benrntun. Juga karena

umat Islam mengerjakan thawaf, lempar Jumrah dan amal-amal

yang serupa secara berunfun. lldak ada batasan unfuk

kenrnfunan, melainkan sesuai dengan yang diketahui umat Islam,

yaifu seseorang memulai suafu perbuatan kemudian ia tidak

memufusnln sebelum menyempumakannya kecuali ada halangan.

Halangan itu berupa rasa kaget yang ia alami di tempat wudhu

akibat banjir, bangunan mntuh, kebakaran, atau hal-hal lain

sehingga ia berpindah ke tempat lain dan meneruskan wudhunya.

Atau karena aimya sedikit dan habis lalu ia mengambil air, lalu ia

melanjutkan wudhunya meskipun bekas air yang ada pada anggota

wudhunSra ifu telah kering. Ini seperti seseorang yang mengalami

mimisan atau kejadian lain dalam shalatrln, lalu ia keluar, lalu

setelah ifu ia melanjutkan shalahrya- Juga seperti seseorang yang

menghentikan thawaf unfuk shalat, atau karena ia mengalami

rnimisan, atau karena wudhunya batal, sehingga ia keluar dari

thawaf lalu melanjutkan thawafnya.

Rabi' berkata: AsySyafi'i menarik pendapatnya laE

sesudah ini dan berkata, "la han:s mengulangi shalatnya dari awal

jika ia keluar shalat akibat mimisan."

AqrSyafi'i sesudah ifu berkata, 'Jika seseorang keluar dari

shalat akibat mimisan atau karena perkara lain sebelum

menyempumakan shalakrya, maka ia harus mengulangi shalahya

dari awal-"
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Rabi' berkata, "As5rSyafi'i menarik pendapat dalam
masalah ini dan berkata: Jika seseorang mengalihkan wajahnya
dari kesempumaan shalat secam sengaja, maka ia wajib
mengulangi shalatnya jika ia keluar dari shalat akibat mimisan dan
selainnya."

Asy-Syafi'i berkata: Jika ia bapindah dari tempat dimana ia
telah membasuh sebagian anggota wudhunSn ke tempat lain
karena bersih, luas atau sema@rn itu, maka ia melanjutkan

wudhunya yang tersisa. Demikian pula seandainSn ia berpindah
karena keinginannya, bulon karena darurat 1lang terjadi di tempat
awal. Jika ia memutuskan wudhu di tempat tersebut lalu ia pergl
unfuk suatu hajat atau trnfuk melakukan selain amalan wudhu
hingga waktunya berlarut{arut, baik air wudhu yang menempel di
fubuhnya itu telah kering atau belum kering, maka saya lebih suka

sekiranya ia mengulangi wudhunya dari awal. Tetapi tidak ada

keterangan yang jelas bagiku bahwa ia hams mengulangi

wudhunya meskipun ia lama meninggalkannya selama ia tidak
mengalarni hadats di sela-sela sehingga basuhan umdhu
yang telah ia kerjakan itu menjadi batal. Juga karena saya tidak
menemukan alasan bagi urutan wudhu seperti alasan yang saya

temukan dalam urutan wudhu dengan mendahulukan sebagian

daripada sebagian yang lain.

Dasar madzhab kami adalah seseorang boleh melakukan
pembasuhan sesuka hati meskipun ia memuh.rsnyla, karena
Allah $ berfirman,

l[=ritF
"Hinga l<amu mandi. "(Qs. An-Nisaa' [4]: 43)
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Seseomng sudah dianggap mandi meskipun ia memutus

mandinya- Dan menurutku, jika seseorang memufus wudhunya,

maka tidak boleh kecuali seukuran seperti ini.
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75. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari hnu

urnar, bahwa Ibnu Umar berwudhu di pasar. Ia membasuh wajah

dan kedua kakinya lalu mengusap kepalanya. Saat ihrlah ia

dipanggil untr-rk menshalati jenazah. Ia pun masuk masiid unhrk

merrshalati jenazah. Ia mengusap kedua kaos kaki kulitrya

kemudian ia menshalati jenazah tersebut-61

Asy-Syafi'i berkata: Ibnu Umar ini telah mengerjakan

urudhunya secara nrnhtt, dan barangkali air wudhu yang ada di

wajahnya telah kering. Ada kalanya air wudhu bisa kering dalam

perjalanan yang kurang jauhnya dari antara pasar dan masjid'

Selain ihr, saya mendapati bahwa hnu Umar ketika meninggalkan

tempat wudhunya dan pergi ke masjid itu telah melakukan

perbuatan-perbuatan selain wudhu dan telah memufus wudhunya-

&l HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Bersuci, bab: Riwayat tentang

Pengusapan Kaos Kaki Kulit, 1,/36-37).

a! 4ot
4J2:)C
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Menurut ma&hab ban!,ak ulama, jika seseorang melempar

Jumrah Ula, kemudian Jumrah Akhir, kemudian Jumrah Wustha,

maka ia harus mengulangi Jummh Wustha dan Akhir agar

keduanya berada di tempatnln masing-masing, tetapi ia tidak perlu

mengulangi Jumrah Ula. Ini menjadi dalil dalam pendapat mereka

bahwa pemutusan wudhu ihr tidak menghalangi keabsahannp,

sebagaimana orang yang melempar Jumrah Ula itu memufus

lemparannyra sampai ke Jummh Akhir, tetapi hal ifu [dak
menghalangi keabsahan Jumrah Wustha.

30. Membaca Ba$nalah sebelum Wudhu

Asy-Syaf i berkata: Sala menganjurkan agar seseoreng

membaca basmalah saat memulai wudhunya. Jika ia lupa, maka ia

membacanya kapan saia ia ingat selama ia belum

-enyempumai<an wudhunya. Tetapi jika ia meninggalkan

basmalah karena lupa atau sengaja, maka hal itu tidak men:sak

wudhunya, insya Allah.

31. Bilangan Wudhu dan Batasannp

As5rSyafi'i berkata:
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77. Abdul Azizbin Muhammad mengabarkan kepada kami

dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari hnu Abbas, ia
berkata, 'Rasulullah $ berurudhu dengan memasukkan tangan

beliar.r ke dalam bejana, lalu beliau melakukan istinsSnq dan

berlnrmur safu kali. Kemudian beliau memasukkan tangan beliau

dan rnenuangkan air pada wajah beliau satu kali. Kemudian beliau

menuangkan air pada kedua tangan beliau safu kali, serta

mengusap kepala dan kedua telinga beliau safu kali."62

'162 t{R. AI Baihaqi datam Ma'rifah As-Sunan tnt Abar (pernbahasan'

Wudhu, bab: RiwaSnt tentang Bilangan Basutnn dalam Wudhu, L/1771dari jalur

Abu Abbas Al Asham dari Rabi'. Al Baihaqi berkata, "Asy-Syafi'i tidak menuturkan
nnEltnrya,secarur lengkap karena di dalamnya ada pe6edaan dengan riwayat para

haffzh yans ahrat selain AMul Aziz.

Sebelum bab ini Al Baihaqi menyebutkan riwayat AMul A;z Ad-Darawardi
seclra lengkap- Di dalamnyra disebutkan, "Kemudian beliau menciduk safu ciduk,

dan mernbasule kakinya dalam keadaan memakai sandal, dan ia membasuh kaki

kirirya itga s€p€rti itu, serta mengucap bagan barpah sandalnya."
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Kernudian Al Baihaqi ber.kata, "lnilah hadits 5rang diriwapflran oleh Ffisyam

bin Said dan AMul Adz bin Muhammad Ad-Darawardi daiTaidbin Aslam derrgan

redaksi seperti ini."

Strlaiman bin Bilal, Muhammad bin Ajlan, Warqa' bin Umar, dan

Muhammad bin Ja'far bin Abu Katsir meriwayatkannya dari Zaid bin Aslam

dengan sanad dan npbn ini. Masing-masing dari mereka menyebrn*an dalam

haditsnyra bahwa ia mengambil satu ciduk air lalu membasuh kakinya laqg kanan,

kemudian ia mengambil sahr ciduk air lag dan membasuh kakinya yarg kiri, atau

yang semakna dengan itu.

FlR. Al Bul&ari (pernbahasan, Wudhu, bab: Membasuh Walrh dengan Dm

Tangan dari Satu Ciduk Ah, L/67).

Kernudian Al Baihaqi Mata, "Hisyam bin sa'd dan Abdul Adz bin

Muhammad bukan termasuk penghafal png haditsnp dit€rirpa meskip:n

diriwayatkan secara perorangan. Riwayat keduarya berbeda dari riwayat squrnlah

periwayat tsiqah. Sdan itu dimungkinkan redaksi hadits kedtnrryn adalah ia

mensgrl} g dan mernbasuh kedua kakinya dalam keadaan me,Tnkai sandal. Ifuhh

yang dihrnjukkan oleh hadib yang kami riwayatkan dari Qasim bin Muhamrnad Al

Jurmi dari Sufiyan Ats-Tsauri dan Histam bin Sa'd dari Zaid bn Aslam derrgan

sanadnya dalam hadits ini, dirnana ia berkata, "Kernudian beliau melrrbasrh kedua

kaki beliau dalam keadaan mennkai sandal."
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78. hnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Hisyam

bin Urwah, dari ayahnya, dari Humran mantan sahaya Utsman bin
Affan, dari Utsman bin Affan, bahwa ia berwudhu di tempat duduk
tiga kali tiga kali (untuk setiap anggota wudhu), kemudian ia
berkata: Aku mendengar Rasulullah $ bersabda, 'Barangsiapa

yang berwudhu seperti wudhuku ini, maka keluarlah dosadosanya

dari umjah, kdua tangan dan kdua kakiny2.'46s

'153 Hadits ini disepakati berasal dari Utsman'
HR. Al Bukhari (pembahasan: Wudhu, bab: Wudhu Tiga Kali Tiga Kali,

l/72-73, no. 159) dari lalur Abdul Aziz bin AMullah Al Uwaisi dari Ibrahim bin
Sa'd dari Ibnu Syihab dari Atha bin Yazid dari Humran dari Utsman.

Dalam redaksinya disebutkan, "Barangsiapa yang berwtdhu seperti wudhuku
ini, kemudian ia shalat dua nkabt sedangkan fr'dak membatjn ini dan
itu, maka dAmpunilah dosarym gmng telah lalu-"

Juga dari jalur Ibrahim bin Sa'd dari Shalih bin Kaisan dari lbnu Syihab dari
Urulah bin Humran (no. 160). Dalam redaksinya disebutkan, "TidaHah seseonng
wudhu dengan membaguskan rudhunjn lalu ia shalat, melainkan Altah
mengampuni doarya anbra vaktu itu hingga shalat berikub5ta. "seperti ifu pula
riwayat Al Humaidi dalam Musnad<rya dari Sufuan (2/37, no. 35)

Dari sini kita melihat adanya perbedaan mengenai pahala wudhu antara
riwayat di sini dengan riwaSrat ynng ada ddam Ash-Shahihain.

Al Baihaqi mengupas masalah ini dan be*ata, "Dalam matantya dilelaskan
pahala wudhu yang berteda dari lnng dijelaskan oleh periwayat lain dari sufyan."

Hadits ini diriwa5ntkan oleh Ahmad bin Hanbal, Al Humaidi, hnu Abi Umar
dan selainnya dari Sufun bin ulrainah, mereka berkata, "seperti inilah aku melihat
Rasulullah # wudhu." Kemudian ia berkata, "Aku mendengar beliau bersabda,
"TidaMah sneonng betwudhu dengan membaguskan wudhunya kemudian ia
shalat, melainkan dosanga anbra wakfu itu dengan shalat jang lain
(berikuny)."

Makna inilah ynng diriwaptkan oleh Malik bin Anas, Amr bin Harits, Abu
Usamah, Waki', Abdah bin Sulaiman dan selainnyn dari Hisyam bin Urwah
mengenai pahala wudhu. Dan seperti pula yang diriwayatkan Az-hhn dari uru/ah.

Asrsyafi'i meriwayatkannya dalam lkhfrlaf Al Hadib secara ringkas tanpa
redalsi ini, sehingga dimungkinkan redaksi yang ada dalam bahasan tentang
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fuySyafi'i berkata: Ini bukan perbedaan, melainkan jika

Rasulullah d* berwudhu tiga kali tiga kali dan beliau iuga be{wudhu

satu kali sahr kali, maka batasan semplma dan terpilih adalah tiga

kali, sedangkan basuhan safu kali itu strdah culmp- Karena ihr,

saya senang sekiranyla seseorang menrbazuh wajah, kedua tangan

dan kedua kakinya tiga kali tiga kali, serta mengr:sap kepalanya

tiga kali dengan meratakan usapan pada seluruh kepala. Jika ia

terbatas pada membazuh rrraiah, kedua kaki dan kedua bngannya

hanya safu kali tetapi basnrhan ters€but sampai ke selumh

bagiannSra, maka hut<umn5n sah- Dan jika ia harura mengusap

kepala safu kali dengan tangan nrana saja, maka hularmnlp sah.

Itulah kavajiban minirnal. Jika ia menrbasuh sebagian anggota

wudhunla safu kali, anggoh wudhunya png lain dua kali, dan

anggota wr-ldhunya Snng lain tiga kali, maka sah karerra jika satu

kali basnrhan unfuk setiap angggta wrdhu saja sah, maka .ah pula

unfuk sebagiannp.

"e:at **; LJ.)P *W911?f -vl
-zl t /

;* rur J;'L( ,*) i ar * * ,yi,f
;!; i:Gr6i ih'JAU zJt

/ Orl t ,r a.I9 ajll
a

a, / .a'j r-
bersuci tersehrt b€rasal dari k€kdiruan perrulis, tetapi dinxrnghnlon lqga hnu

Uyainah s€p€rti ini safu kali, karena ia meriwalptkan rnaknan!,a

dari jaLr riu,a!,at lain dalam hadits Hr.unran dari Utsrnan hn Affa& ia berkata:

Rasulullah $ bensabda, oElamngsiap Sang bavwdhu dagan

wudhu44, nnh ketuafuh da4mrry dad tufuhrw, hin@ kanr hn bawah

kuku-lsJlfltr?9. "
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79. Malik mengabarkan kepada kami dari Amr bin Yahya
Al Mazini, dari ayahnya, dari Abdullah bin Zaid Al Anshari, bahwa
Rasulullah $ berwudhu dengan cara membasuh muka beliau tiga

kali, lalu membasuh kedua tangan beliau dua kali dua kali,

mengusap kepalanya dengan kedua tangannya; dia mengusapkan
keduan5n ke depan dan ke belakang, dia mulai dengan bagian
depan kepala kemudian mengusapkan keduanya sampai ke
tengkuknya, lalu mengembalikan keduanya hingga sampai di
tempat dimulainya gerakan, kemudian ia membasuh kedua
kakinya.@

Asy-Syafi'i berkata: Saya tidak senang sekiranya orang yang
berwudhu melakukan pembasuhan lebih dari tiga kali. Tetapi jika
ia menambahkan, maka saya tidak memakruhkannya, insSn Altah.
Jika seseorang membasuh wajahnya dan kedua tangannya
kemudian ia mengalami hadats, maka ia harus mengulangi
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32. Pengusapan l{huf (Kaos KaH Kulit)

AsySyafi'i berkata: Allah S berfirman,

WG -e51ri 
Jt, ;i 6y1:fir" Oji q;11

&;r, t#i3 eIA JL tiS 'tr,Y.,

"i#rtiyff*J3
"Hai orang-onng lang beriman, apbila kamu hendak

mengerjakan shalat mala basuhlah mukamu dan bnganmu

sampai dengan siku, dan apulah keplanu dan hasuh) kakimu

sampai dengan kdua mata l<aki. "(Qs.Al Maa'idah [5]' 6)

Perintah Allah untuk membasuh dua kaki itu dimungkinkan

berlalar pada setiap orang yang berwudhu, dan dimtrngkinkan pula

berlaku pada sebagian orang yang berwudhu, tidak bagi sebagian

yang lain. Namun pengusapan Rasulullah $ terhadap kaos kaki

kulit menunjukkan bahwa pembasuhan dua kaki itu Udak berlaku

untuk orang yang memakai kaos kaki kulit manakala ia

memakainya dalam keadaan suci sempulna- Sebagaimana

shalat"r5n Rasulullah I d,ru kali atau beberapa kali dengan satu

wudhu ifu menunjukkan bahwa fardhu wudhu bagi orang png

shalat itu berlaku pada sebagian orang 5nng bangkit shalat, tidak

bagi sebagian yang lain. Bul{an berarti bahwa pengusapan kaos

kaki kulit itu bertentangan dengan Kitab Allah dan tidak pula

wudhu dengan membasuh kaki. Demikian pula, ia bukan sunnah

yang bertentangan dengan Kitab Allah.
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80. Abdullah bin Nafi' mengabarkan kepada kami dari

Daud bin Qais, dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar, dari
Usamah bin Zaid, ia berkata, "Rasulullah # dan Bilal masuk, lalu

beliau pergr untuk buang hajat. Setelah itu beliau wudhu dan
rnembasuh \I/ajah beliau, kemrrdiari keduanya keluar." Usamah
berkata, "Aku bertanya kepada Bilal, "Apa yang Rasulullah S
perbuat?" Bilal menjawab, "Rasulullah # purE unfuk buang hajat,

kemudian berwudhu. Beliau membasuh wajah dan kedua tangan
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beliau, lalu mengusap kepala beliau dan mengusap kaos kaki kulit

!s1i.r."465
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46s HR. Al Baihaqi dalan Ma'nfah ,As-Sunan wal Atsar (pembahasan:

Bersuci, bab: Pmgusapan Kaos Kaki Kulit, 1/335-335) dari ialur Abu Abbas

Muhammad bin Ya'qub dari Rabi'. Kemudian ia berkata, "Seperti inilah redaksi

yang sal6 temukan dalam Al Makuth dan Al Musnad, tetapi di dalamnyra tidak

disebutkan l<ata aswaq aksudnya Rasulullah $ masuk ke pasar-

pasar."

Al Baihaqi meriwayatkannya dari dua jalur riwayat yang di dalamnya ada kata

ini, kemudian ia berkata, "Status hadrts shahih-"

HR. An-Nasa.i dalam As-Sunan Al Kubm (pembahasan: Bersuci, bab:

Pengusapan Kaos Kfi Kulit, 1/91) darl lalur Abdurrahman bin hrahim Duhaim

dan Sulaiman bin Daud dari hnu Nafi', dan dalamnya ada kata aswaq'"
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81. Muslim dan Abdul Majid mengabarkan kepada kami

dari hnu Juraij, dari hnu Syihab, dari Abbad bin Ziyad, bahwa

Urwah bin Mughirah bin Sy-r'bah telah mengabarkan kepadanya,

bahwa ia berperang bersama Rasulullah g$ pada pemng Tabuk.

Mughirah berkata, "Rasulullah $ membuang hajat ke tempat

buang hajat, lalu aku membawakan air sebelum shalat fajar. Ketika

Rasulullah $ kembali kepadaku, aku mulai menyiram kedua

tangann5n dengan air dari ember, lalu beliau mencuci kedua

tangan beliau tiga kali, kemudian membasuh wajah beliau,

kemudian mulai mengeluarkan kedua lengan beliau dari jubah

beliau, namun lengan jubahnya sempit sehingga beliau

memasukkan kedua tangannya ke dalam jubahnya hingga

mengeluarkannya dari arah bawah jubah, lalu beliau membasuh

kedua lengannya hingga ke siku. Kemudian berwudhu dengan

mengusap kaos kaki kulit beliau kemudian kembali ke depan'"

Mughirah lanjut berkata: lalu aku beranjak bersama beliau

hingga mendapatkan orang-orang yang telah menyuruh maju

Abdurrahman bin Auf untuk mengimami mereka. Rasulullah $
mendapati salah safu dari dua rakaat bersama Abdurrahman bin

Auf, lalu beliau shalat bersama orang-orang pada rakaat terakhir.

Ketika Abdurrahman bin Auf mengucapkan salam, Rasulullah $
berdiri unfuk menyempumakan shalat beliau. Kejadian ih.l

membuat kaum muslimin kaget dan mereka pun memperbanyak

tasbih. Ketika Nabi s menyelesaikan shalat beliau, beliau

menghadap mereka kemudian bersabda, "Kalian telah befruat

baik,'atau beliau bersabda, "Kalian telah benar'" Ucapan beliau
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ifu menyemangati mereka

wdktunya."465

unfuk mengerjakan shalat pada
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82. Ibnu Syihab berkata: Ismail bin Muhammad bin Abu
Waqqash menceritakan kepadaku, dari Hamzah bin Mughirah bin
Syu'bah dengan redaksi yang serupa dengan hadits Abbad, dimana
Mughirah berkata, "Aku ingin menymruh Abdunahman mundur,
tetapi Nabi $ bersabda kepada, 'Biarkan dia't'467

466 HR Al Baihaqi dalam Ma nfah As-sunan wat Atsar(l/336-sg7) dari jalur
Abu Abbas dari Rabi'; Muslim (pembahasan: Shalat, bab: Jama'ah Menyuruh
Seseorang untnk Mmgimami Mereka Ketika Imam Ruth Mereka Terlambat,
7/377'378, rc- lo5/274) dari jalur Muhammad bin Rafi' dan Hasan bin AIi Al
Hulwani dari Abdurrazzaq dari hnu Juraij; dan Al Bukhari (pembahasan: wudhu,
bab: Membantu Wudhu Orang l-ain, Lng, no. 182) dari jalur Amr bin Ali dari
Abdul Wahhab dari Yahyra bin Said dari Said bin Ibrahim dari Nafi' bin Jubair bin
Muth'im dari Uru,ah bin Mughirah dari ayahnya secarcr ringkas.

467 lbtd.
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Asy-Syafi'i berkata: Hadits Bilal mengandung dalil bahwa

Rasulullah $ mengusap kaos kaki kulit saat beliau mukim, karena

sumur Jamal ada di dekat pemukiman. Dengan demikian, orang

musafir dan orang mukim boleh mengusap kaos kaki kulit'

33. Bab: Orang yang Boleh Mengusap Khuf (Kraos Kaki

Kulit)

Asy-Syafi'i berkata:

,# :b ^# :; L,i:. (?l -^rLJ----- u t).
I

;i;r # ?j; t ,:JJrst E ,,-*i-: t:-f ))
;.*rio' i; ,u-'.*:'Jti,yl"*,43 ;\-/'/

t,^*3 t1{)?',,i ;t ,:€ ilu tu;"tr ;"
d II

83. Sufuan bin Uyainah mengabarkan kepada karni dari

Husain, Takailya dan Yunus, dari Asy-Sya'bi, dari Urwah bin

Mughirah, dari ayahnya, ia berkata: Aku bertanya, "Ya Fliasulullah,

apakah engkau mengusap kaos kaki Lulit?" Beliau menjawab, 
oYa,

G'9
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saungguhnSa alru memasukkan kdua kakiku dalam keadaan
suci.'ffi

Jadi, barangsiapa yang tidak memasukkan safu dari kedua
kakinya ke dalam kaos kaki kulit kecuali dalam keadaan shalat
halal baginla (suci), maka ia dalam keadaan suci sempuma, dan ia
pun boleh mengusap kaos kaki hrlit. Penlelasannya, seseomng
berwudhu dengan menyempumakan wudhunya, kemudian
sesudah sempuma ifu ia mulai memasukkan masing-masing
kakinya ke dalam kaos kaki kulit. Jika ia mengalami hadats
sesudah itu, rnale ia boleh mengusap kaos kaki kulit. Jika ia
memasukkan kedua kakinya atau salah safu kakinya ke kaos kaki
kulit sebelum ia shalat, maka ketika ia berhadats tidak boleh
mengusap kac kaki kulit.

Contoh keadaan suci yang tdak sempuma adalah ia
membasuh waphnya dan kedua tangannya, mengusap kepalanya,
dan membasfi salah satu kakinya lalu memasukkannya ke dalam
kaos kaki hlit, lalu membasuh kaki yang lain dan memasukkannya
ke kaos kaki kuht. Dengan demikian, saat ia berhadats tidak boleh
mengusap kaos kaki kulit karena ia memasukkan salah safu dari
dua kakinya ke dalam kaos kaki kulit dalam keadaan tdak
sempuma kestrciannya dan halal mengedakan shalat. Demikian

458 FB- Al B,ldrari (pembahasan: wudhu, bab: Mernasukkan Kedua Kaki ke
Air dalam Keadaan Srci, 1,/86-87, no. 2O5) dari jalur Abu Nu'aim dari ?alariya
dari Amir dari t mnh dari aphngra dengan redaksi lang serupa; dan Muslim
(pembahasan: Bens,.i, bab: Pmgusapan Kaos Kaki Kulit, l/230, no. z9/2741
dari jalur Mutnrnrrnd bin Abdullah bin Numair dari ayahnya dari Zakariya dari
Amir dengan redatrrsi png panjang; dan dari jalur Muhammad bin Hatim dari Ishaq
bin Manshur dari Lrmar bin Abu aidah dari Ary$;a'bi dengan redaksi yang
serupa.
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pula, seandainya ia membasuh kedua kakinlp kemudian wudhu

sesudah itu, maka ia tidak boleh shalat sebelum melepas kaos kaki

kulitnya lalu berwudhu sehingga ia menyempumakan wudhu, lalu

ia memasukkan kedua kakinya ke dalam kaos kaki kulit'

Demikian pula, seandainya ia berwudhu dengan sempuma

tetapi ia memasukkan salah satu kakinya ke kaos kaki hrlit dengan

tidak seksama sehingga telapaknya Udak terpasang dengan

mantap di telapak kaos kaki kulitnya sampai ia berhadats, maka ia

tidak boleh mengusap kaos kaki kulit, karena yang demikian itu

tidak dianggap memakai kaos kaki kulit sampai telapak kakinya

terpasang dengan mantap pada telapak kaos kaki hrlit. Ia harus

melepasnya dan mengulangi wudhu dari awal.

Jika kaos kaki kulit menutupi baEan wudhu dari semua

sisinya, yaitu sampai menutupi mata kaki sehingga tidak terlihat

sama sekali, maka bagi orang yang boleh mengLlsap kaos kaki hrlit

boleh mengusap kaos kaki lmlit tersebut, karena itu dianggap

sebagai kaos kaki kulit. Tetapi jika bagian mata kaki atau bagian

depan atau belakang dari telapak kaki yang sejajar dengan kaos

kaki kulit itu terlihat akibat kaos kaki kulitnya pendek, atau karena

ada kqnk padanya, atau terlihat sebagiannya, dPd pun ifu, maka

orang yang memakainya tidak boleh mengusapnya. Demihan pula

jika pada kaos kaki kulit itu ada koyak sehingga tedihat sebagian

dari tempat-tempat wudhu, baik pada bagian dalam telapak kaki,

atau bagian punggungnya, atau sisi-sisinya, atau bagian vertikal

antam telapak kaki hingga mata kaki. Orang yang memakai kaos

kaki kulit seperti ini fidak boleh menflusapn]E, karena kedua

kakinya tidak tertutup. Tidak boleh ada bagian dari kaki yang wajib

dibasuh itu tampak melainkan ia harus dibasuh. Jika sebagian dari
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kaki wajib dibasuh, maka wajib pula dibasuh seluruhnya. Jika pada

kaos kaki kulit ada kofmk tetapi ia tertutup dengan jaunb (kaos

kaki kain), maka kami Udak berpendapat bahwa ia boleh
mengusapnya, karena kaos kaki kulit itu tidak sama dengan jaumb.
Juga karena seandainya ia dibiarkan mernakai jaurab di bawah
kaos kaki kulit, maka sebagian dari kedua kakinya akan terlihat.

Jika bagian punggung kaos kaki hrlit retak sedangkan

bagan dalamnya bagus sehingga tidak terlihat kakinya, maka ia
boleh men(lusapnln karena sanua ini dianggap kaos kaki kulit,
sedangkan jaumb ifu udak sarna dengan kaos kaki kulit. Demikian
pula, setiap yang menempel pada kaos kaki kulit itu dianggap
sebagai baEan dari kaos kah kulit. Seandainya seseorang

memakai kaos kaki kulit 5nng koyak kemudian ia memakai di
atasnya kaos kaki kulit lain yang baik, maka ia boleh
mengusapnya. Jika kaos kaki kulit yrang melekat pada kakinya itu
bailq maka ia merrgusapnya, bukan kaos kaki kulit yang ada di
atasnya.

Begitu juga iika pada kaos kaki hrlit ada retak seperti
lobang yang teriadi akibat jahitan atau selainnya. Kaos kaki kulit
yang diusap adalah kaos kaki kulit yang sudah lazim dikenakan
banyak orang; baik dipaloi langsung ke tanah, atau dengan dialasi
sandal.

Jika seseorang mernakai kaos kaki kulit dimana yang safu

berbeda dari yang lain, maka ifu sama maknanya sehingga boleh

diusap, asalkan seluruhnla terbuat dari kulit sapi, unta atau kayu.
Yang dernikian itu lebih dari sekedar terbuat dari kulit kambing.

Jika kaos kaki hrlit terbuat dari bulu yang dianyam, atau
dari kain, atau dari daun kurma yang diperam dalam air, maka
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keduanya tidak memiliki makna yang sama dengan kaos kaki kulit

sampai pemakainya mengenakan kulit atau kayu, atau apa saja

yang awet dipakai seandainya ia digunakan unhrk berjalan secara

tems-menems. Selain itu, setiap bagian yang ada pada bagian-

bagian wudhu itu harus tebal, tidak boleh tembus pandang. Jika

seperti itu, maka ia boleh diusap. Jika tidak seperti itu, maka ia

tidak boleh diusap. Jika ia tebal dan tidak tembus pandang, tetapi

ia tidak bisa dipakai untuk alas kaki sebagai sandal, maka itu

disebut jaurab. Dan jika ia bisa dipakai alas kaki tetapi ia tembus

pandang, maka itu bukan disebut kaos kaki kulit. Yang disebut

kaos kaki kulit adalah yang tidak tembus pandang.

Jika ia dipakai sebagai alas kaki, dan bagian yang melekat

pada bagian-bagian wudhu itu tetap dan tidak tembus pandang,

sedangkan bagian di atas bagian-bagian wudhu tembus pandang,

maka hal iht tidak berdampak negatif. Karena seandainya bagian

atasn5a itu tidak ada apa-apanya, maka hal itu tidak berdampak

negatif. Jika pada bagian-bagian wudhu terdapat sedikit dari kaos

kaki kulit yang tembus pandang, maka ia tidak boleh diusap. Jika

ia memakai dua jaurab yang posisinya sama dengan kaos kaki

kulit, maka keduanya diusap. Kemudian jika ia memakai kaos kaki

kulit di atas jaurab, atau ia telah memakai kaos kak kulit terlebih

dahulu lalu memakai iaumb, atau memakai jurmuq 69 yang lain,

maka ia cukup mengusap kaos kaki kulit yang melekat pada kedua

kakinp, dan ia tidak perlu mengulangi usapan pada kaos kaki kulit

yang ada di atas kaos kaki kulit, dan tidak pula iurmuq'

Seandainya ia benpudhu dengan sempurna kemudian

memakai kaos kaki kulit atau benda apa saja yang kedudukannya

@ Jwmuqadalah yang dipakai di atas kaos kaki kulit untuk melindunginya.
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sarna dengan kaos kaki kulit, kemudian ia memakai jurmuq di
atasnya, kemudian ia berhadats, kemudian ia ingin mengusap
jurmuqtersebut, maka hukumnya tidak boleh. Ia harus melepaskan
jumuq, kemudian ia mengusap kaos kaki kulit yang melekat pada
kedua kakingn, kemudian ia memakai lagi jurmuqjika ia mau. Jika
mengusap jumuq sedangkan di bawahnya ada kaos kaki kulit,
maka uspan ters€but tdak sah, dan tidak pula shalahya.

Seandainya ia memakai jaunb yang tidak bisa
menggantikan kdudukan kaos kaki kulit, kemudian ia memakai
kaos kaki kulit di atasnla, maka ia boleh mengusap kaos kaki kulit
karena di telapak kaki udak ada sesuafu yang menggantikan
kedudukan kaos kaki kulit. Demikian pula, seandainya ia membuat
lobang dan lipatan png tampak pada kedua kaki, kemudian ia
memakai dua kaos kaki hrlit di atasnya, maka ia boleh mengusap
kaos kaki lnrlit. Jarang sekali kaos kaki kulit dipakai tanpa ada
lapisan pelindung seperti jaurab atau sesuafu yang salna
kedudukannln dengan jaurab untuk melindungi kaki dari jahitan
kaos kaki kulit dan tepFtepinya.

Jika kaos kaki kulit seluruhnya atau sebagiannya terkena
najis, maka ia tidak boleh digunakan untuk shalat. Jika ia tertuat
dari kulit bangkai selain anjing dan babi, dan jika keduanya terbuat
dari kulit heunn buas yang telah disamak, maka boleh digunakan
unfuk shalat selama tidak tersisa rambut padanya. Tetapi jika
masih tersisa bulu padanya, maka sesungguhnya penyamakan ifu
tidak menyucikan bulun5ra, dan kaos kaki hrlit tersebut tidak boleh
digunakan untuk shalat. Jika ia terbuat dari kulit bangkai atau
hewan buas yang tidak disamak, maka ia tidak boleh digunakan
untuk shalat. Jika ia terbuat dari kulit hewan yang dagingnya boleh

818



AlUmm

dimakan dan telah disembelih, maka boleh shalat dengannya

meskipun belum disamak.

Pengusapan hanya berlaku untuk bersuci dengan wudhu'

Jika pemakainya wajib mandi, maka ia wajib melepas kaos kaki

kulit dan membasuh seluruh tubuhnya. Demikian pula,

pengusapan kaos kaki kulit berlaku selepas istinja dengan batu saat

buang air besar dan buang air kecil unfuk kemudian berwudhu.

Jika wajib mandi, maka wajib membasuh seluruh hrbuhnln

termasuk yang terhrfup dengan kaos kaki kulit karena ifu

merupakan bagian tubuh yang tampak.

Jika kedua kaki yang ada dalam kaos kaki kulit berdarah,

atau ada najis yang masuk ke dalamnya, maka kaos kaki kulit

wajib dilepas dan kedua kaki wajib dibasuh, karena pengusapan

kaos kaki kulit merupakan cara bersuci yang bersifat ibadah dalam

wudhu, bukan bersuci menghilangkan najis.

34. Bab: Jangka Waktu Pengusapan Kaos Kaki Kulit

AqrSyafi'i berkata:
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84. Abdul Wahhab bin Abdul Maiid mengabarkan kepada
kami, ia berkata: Muhajir Abu Makhlad mengabarkan kepada kami
dari Abdurrahman bin Abu Bakrah, dari ayahnya, dari
Rasulullah $, bahun beliau memberikan keringanan bagi musafir
unfuk menslusap kaos kaki kulit selama 3 hari 3 malam, dan bagi
orang mukim selama t hari 1 *u1rr.47o

470 gp. Al Baihaqi dalan Ma'rihh As-sunan mr Atsar (pembahasan:
Bersuci, bab: Walctu Pengusapan Kaos Kaki Kulit, l,/341) dari lalur Abu Abbas
dari Rabi'. AI Baihaqi berkata, "Redaksi "kernudian beliau memakai kdua kaq
kaki kulit beliau dan mengusapn5a bagran dari hadits, tetapi Rabi' bin
sulaiman keliru dan menganggapnya sebagai perkataan Asy-Syrafi'i, lalu ia
menambahkan di aunlnya, 'Mengusap dua kaos kaki kulit."

Al Baihaqi hadits tersebut dari hnu Khuzaimah dengan
sanadnya. Dalam hadits ifu disebutkan, "Jika seseorang bersuci dan merrakai
kedua kaos kaki larlitryra, maka ia boleh mengusapn!,a." Di awalnya ia tidak
berkata, "Mengusap kedua kaos kaki ldit-"

Al Baihaqi b€rftata, "Hadits ini diriun5ratkan oleh Al Muzanni dan Harrnatah
dari AsySyafi'i sebagaimana pam periwayat lain secarr
tersambung dengan hadib ini."

Atas dasar itq setranrsnr redaksi hadits ini adalah, "Beliau melnb€rikan
keringanan kepada mr.rsafu selarna tiga hari tiga malam, dan orang png mukim
selama sehari sernahm jika ia b€rsud lalu mernakai kaos kaki kulitrrya (mernberi
keringanan) unfuk mengusap keduanla." Ini adalah rdalrsi hnu Khuzaimatr (no.
1e4.

HR. Ibnu MafrtL (p€rnbatnsan: Bersuci, bab: Riwayat mengenai penrbatasan
waktu Pengusapan Kaos IGki Kulit bagi orang Mukim dan Musafir, tn8/]l dai-
jalur Abdul Wahhab dari Abdul Majid.
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Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang telah bersuci lalu ia

memakai kaos kaki kulit, maka ia boleh mengusapnyra-47r
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Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah (sebagairnana yans kami

sampaikan), hnu Hibban (1313, 1318), Ad-Daruquthrn (7/1941, hnu Jarud (no.

871.

AslrS!,afi'i dalam riwayat Harmalah berkata, "sanadn!'a shahih'" (ih'
Ma'rifah,As-Sunan wal Atsar, 1 /3421

AI Bukhad berkata, "status hadits Abu Bakrah hasan." (Lth. Al llalkarya N-

Tirmidzi, hal. 54-55).

Hadits ini juga dinila shahih oleh Al Khaththabi. w. At-Talkhish Al Habin

L/155, no.215).
471 psrn!,ataan ini sebenamya terambil dari hadits, narnun Rabi' keliru dalam

men5randarkannya kepada Asy-Syafi'i- Silakan baca takhrii hadits'
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85. hnu U!,ainah mengabarkan kepada kami dari Ashim
bin Bahdalah, dari Zn bin Hubaisy, ia berkata: Aku datang kepada
Shafi,van bin Assal, lalu ia bertanya kepadaku, "Apa yang
membauamu kemari?" Alm menjawab, "Unhrk mencari ilmu."
Kemudian ia ber&ata, 'sesungguhnya para malaikat meletakkan
sayapnya unfuk penunfut ilmu karena ridha terhadap ilmu png ia
funfut." Kemudian aku berkata, "sesungguhnya tefretik di hatiku
masalah menslusap sepafu setelah buang air besar dan air kecil,
sementara engkaul adalah seorang sahabat Nabi $. Karena ifu,

alm datang unhrk bertan5ra kepadamu, apakah engkau pernah
mendengar beliau menyebutkan sesuatu mengenai hal tersebut?"
Ia berkata, oYa, beliau memerintahkan kami apabila sedang
beperEan atau manjadi musafir agar kami tdak melepaskan
sepafu kami selama 3 hari 3 malam kectrali karena junub, tetapi
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ftoleh tidak melepas) karena buang air besar dan buang air kecil

serta tidur."472

Jika seseorang memakai kaos kaki kulit dalam keadaan suci

untuk shalat, maka ia boleh shalat dengan memakai kaos kaki

kuliturya itu. Jika ia berhadats, maka ia harus mengenali waktu

dimana ia berhadats. Jika ia tidak mengusap kecuali sesudah

keluar waktunya, maka jika ia mukim maka ia boleh mengusap

kaos kaki kulit hingga wakhr yang sama pada keesokan harinya,

yaitu sehari semalam, tidak lebih. Jika ia musafir maka ia boleh

mengusap selama tiga hari tiga malam hingga masa pengusapan

472 61-n.*162i (pembahasan: Bersuci, bab: Pengusapan Kaos Kaki Kulit bagi

Musafir dan Mukim, L/759, no. 96) dari jalur Abu Ahwash dari Ashim bin Abu

Najud. Abu Isa berkata, "Status hadits rlasarz-shahih-'

At-Tirnridzi mengutip dari Al Bukhari, 'Hadits terbaik dalam bab ini adalah

hadits ini." W. Al llalkarya At-Tirmi&i, hal. 54)

FIR. An-Nasa'i (pembahasan: Bersuci, bab: Pembatasan Walrtlr Pengusapan

Kaos Kaki Kulit, 1r1, no. 126l dari ialur Sufuan; dan Ibnu Maiah (pembahasan:

Bersuci dan sunnah-sunnahnya, bab: wudhu Selepas Tidur, l/161, no. 62) dari

jalur Sutnn.
Hadits ini dinilai shahiholeh lbnu Khuzaimah (no. 196) dan lbnu Hibban (no.

1309-1311, 1315). Lih. Ahmad (4/24n/,, Al Humaidi (no. 881) dan Auunazzaq

(no. 795).

Jika ada yang mengatakan bahwa hahlan Ashim hn Abu Najud

diperrrnsalahkan, maka iawabnya adalah riwayatnya dilarsir dalrrm Ash'Shahihain

secara tergandeng dengan riwayat lain, dan ia sendiri dinilai tsiqah oleh

sekelompok ahli Hadits. (Silakan baca perincian masalah ini dalam Tansih At-

Tbl,qh,l/516-517)
hnu Mandah Abu Qasim menjelaskan bahwa hadits ini diriwayatkan dari

Ashrim oleh lebih dari empat puluh periwayat, dan Ashim diikuti oleh sekelompok

periwayat yang ia sebutkan nama-Irturra mereka-

hnu Hajar berkata, "Maksudnya adalah pokok hadib, karena pokoknSn

sangat panjang, mencakup penjelasan tentang taubat, seseorang bersama orang

png ia cintai, dan lain{ain. $Jh. At-Talkhish Al Habir,z/$n
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ifu berhenti pada unktu dimana ia mernulai mengusap pada hari

ketiga, tidak boleh lebih.

Jika ia beruuudhu dan memakai kaos kaki kulitnya,

kemudian ia berhadats sebelum matahari tergelincir, kemudian ia

mengusap kaos kaki kulit unttrk shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib
'lsya dan Shuh.rh, maka ia boleh shalat dengan pengusapan lnng
pertama selama belum batal. Jika wudhunya telah batal,

maka ia boleh mengusap juga sampai uraktu dimana ia mengalami

hadats pada keesokan harinp, dan jangkanya adalah sehari

semalam. Jika wakfu dimana ia mengusap kemarin telah datang,

maka telah habislah masa pengusapan meskipun ia belum

berhadats, dan ia harus melepas kaos kaki kulit. Jika ia

melakukannya dan bentrudhu lagi, maka ia tetap pada wudhunya.

Manakala ia memakai kaos kaki kulitn5p lalu ia berhadats, maka ia
mengusap hingga wakhr lrang sama dengan waktu ia berhadats di
hari berikutnp- Kernudian masa p€ngusapan berakhir pada saat

dimana ia berhadats pada keesokan harinSn meskipun ia belum

berhadats.

Jika ia berhadats sesudah matahari tergelincir lalu ia

mengusp kaos kaki kulit, maka ia boleh shalat Zhuhur, Ashar,

Maghrib, Isya, Shubuh dan Zhuhur lagi, jika ia mendahulukan

shalat Zhuhur yang terakhir ini sehingga ia mengerjakannp
sebelum u,aktu ia berhadats dan keluar darinya. Jika ia
mengakhirkannya hingga uraltu ia berhadats, maka ia tidak boleh

mengerjakanryla dengan mengusap kaos kak kulit. Jika ia

mendahulukannlra sehingga ia tdak salah darinln sebelum masuk

waktu dimana ia mengump kac kaki kulit, maka shalatr5n batal

karena berakhimSn masa penspsapan. Ia harus melepas kaos loki
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kulitnya, kemudian berwudhu, kemudian shalat dengan kesucian

dari wudhu. Kemudian, setiap kali ia memakai kaos kaki kulitrya

dalam keadaan suci kemudian ia berhadats, maka seperti ifulah

ketenfuannya unfuk selama-lamanya.

Cara seperti ini dilakukan selama tiga hari tiga malam. Pada

hari ketiga ia mengusap kaos kaki kulit hingga wakh: dimana ia

berhadats, sehingga dalam keadaan mukim ia bisa mengerjakan

shalat lima kali ditambah safu kali dengan sahr usapan. Sedangkan

dalam keadaan sebagi musafir, ia bisa shalat sebanSnk lima belas

kali ditambah satu kali seperti yang saya ceritakan jika ia
mengerjakan shalat-shalat secara safu per satu- Demikian pula

seandainya ia menjamak shalat dalam perjalanan. Karena

seandainya ia berhadats pada waktu Anshar, maka ia mengerjakan

shalat lima belas kali, dan menjamak shalat Ashar ke shalat Zhuhur

di waltu Zhuhur. Jika masuk waktu dimana ia mengusap kaos kaki

kulit, maka habislah waktu pengusapan.

Jika ia mengusap kaos kaki kulit dalam keadaan mukim

pada waktu matahari tergelincir lalu ia shalat Zhuhur, kemudian ia

pergi jauh, maka ia shalat dengan pengusapan hi.ggu genap

sehari semalam, tidak lebih dari ifu. Karena pokok kesucian

dengan pengusapan kaos kaki kulit telah terjadi, dan ia tidak boleh

shalat dengan mengusap kaos kaki kulit kecuali sehari semalam.

Demikian pula, seandainya ia mengusap dalam keadaan mukim

lalu ia tidak shalat sampai ia pergi unhrk perjalanan iauh, maka ia

tidak boleh shalat pengusapan kaos kaki kulit yang ia lakukan di

saat mukmin selain selama sehari semalam sebagaimana ia shalat

dengan mengusap kaos kaki kulit dalam keadaan mukim-
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Seandainp ia mengalami hadats pada saat mukim, lalu ia
tidak mengusap kaos kaki hrlit melainkan setelah ia keluar untuk
perjalanan jauh, maka ia shalat dengan mengusap kaos kaki kulit
dalam perjalanan selama tiga hari tiga malam.

Seandain5n ia mengus€rp kaos kaki kulit saat mukim,
kemudian ia mengadakan perjalanan dalam keadaan belum
berhadats, kemudian ia benrudhu dan mengusap kaos kaki kulit
dalam perjalanan, maka ia tdak shalat dengan pengusapan

tersebut selain sehari semalam, karena pengusapannya tdak
memiliki makna seandainya ia mengusap dalam keadaan suci

Iantaran ia merrgusap saat mukim, sehingga pengusapannya ifu
seperti tidak terjadi seandainya ia tidak menyucikannya dengan
penyucian yang pertama.

Seandainp ia mengusap kaos kaki kulit pertama kali dalam
perjalanan lalu ia mengerjakan safu shalat atau lebih, kemudian ia
tiba di sebuah negeri dan mukim di tempat tersebut selama empat
hari, dan ia berniat unfuk mukim di tempat dimana ia mengusap
kaos kaki kulit selama ernpat hari, maka ia tidak shalat dengan
pengusapan yang berlaku selama musafir ifu sesudah mukim di
tempat tersebut selain unfuk menyempumakan sehari semalam,

tidak lebih dari itu. Alasannya adalah karena ia boleh shalat
dengan mengusap kaos kaki kulit sebagai seorang musafu selama
tiga had. Jika perialanannya telah berakhir, maka hutrum
pengusapannla-karena ia telah menjadi mukim-sama seperti
permulaan pengusapan oftrng png mukim.

Seandainyra ia telah menyempumakan pengusapan dalam
perjalanannya dengan shalat pengusapan musafir selama sehari
semalam atau lebih, kemudian ia berpikir unfuk mukim di suafu
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tempat, atau ia tiba di suafu negeri dimana ia melepas kaos kaki

kulitnya dan memulai wudhu yang bam, maka tidak cr-rkup baginya

selain dengan mengambil wudhu yang baru. Seandain5ra ia telah

menggenapkan sehari semalam dengan pengusapan musafir,

kemudian ia memasuki shalat sesudah sehari semalam, lalu ia

bemiat unhrk mukim sebelum menyempumakan shalafurya, maka

shalafurya ifu batal, dan ia harus mengambil wudhu yang baru

kemudian mengerjakan shalat tersebut.

Seandainya ia mengadakan perjalanan tetapi ia tidak tahu

apakah ia mengusap kaos kaki kulit pertama kali dalam keadaan

mukim atau dalam perjalanan, maka ia tidak shalat dengan

mengusap kaos kaki kulit sejak ia ragu apakah pengusapannya itu

ia lakukan dalam keadaan mukim atau dalam perjalanan, (tidak

shalat dengan mengusap) selain sehari semalam. Seandainya ia

shalat selama sehari semalam dengan mengusap kaos kaki kulit,

kemudian ia ingat dengan yakin bahwa ia mengusap dalam

perjalanan, maka ia boleh shalat dengan mengusap selama genap

tiga hari tiga malam.

Seandainya ia ragu apakah ia mengusap pertama kali

dalam keadaan mukim atau dalam perjalanan, lalu ia shalat dalam

perjalanan selama lebih dari sehari semalam, kemudian ia

meyakini bahwa ia mengusap kaos kaki kulit dalam perjalanan,

maka ia mengulangi setiap shalat yang ia keriakan sesudah sehari

semalam, karena ia mengedakannya dalam keadaan tidak melihat

dirinya dalam keadaan suci. Tetapi ia tidak wajib mengulangi

wudhu manakala ia tahu bahwa ia tetap dalam keadaan suci

dengan mengusap kaos kaki kulit sehingga ia bisa menggenapi

pengusapan selama tiga hari tiga malam.
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Jika ia ragu mengenai awal mula ia mengusap kaos kaki
kulit dalam keadaan mukim, sehingga ia tidak tahu apakah ia telah
mengusap selama sehari semalam atau belum, maka ia harus

melepas kaos kaki larlituiya dan mengambil wudhu dari awal.
Seandainya ia Spkin bahwa ia telah mengusap lalu ia telah kerjakan
tiga kali shalat, lalu ia ragu apakah ia sudah shalat yang keempat
atau belum, maka tidak ada pilihan baginya selain mengang[Jap

dirinya telah mengerjakan shalat yang keempat dengan mengusap
agar ia tidak shalat dengan suafu pmgusapan dalam keadaan ragu
apakah ia telah mengusap atau Udak. Ia juga Udak boleh
meninggalkan shalat yang keempat kecuali ia meyakini bahvrn ia
telah meng€rralonnya.

35. Hal-Hal yang Membatalkan Pengusapan Kaos KaId
Kulit

As5rSlnf i berkata: Seseorang boleh mengusap kaos kaki
kulit pada unktunya selama kaos kaki kulitnya ifu tetap melekat
pada kaki. Jika ia mengeluarkan salah satu kakinya dari kaos kaki
kulit, atau mengeluarkan keduanya sesudah ia mengusap, maka
pen5lusapan berakhir, dan ia hams wudhu seperti biasa.
Kemudian, seandainya ia memakai kaos kaki kulit lalu berhadats
dalam keadaan memakai kaos kaki kulit, maka ia boleh mengusap
kaos kaki kulit

Jika salah satu kakin5n atau sebagian kakinya bergeser dari
posisinya dalam kaos kaki kulit sehingga kakin5n keluar dan
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tampak bagian yang harus dibasuh dalam wudhu, maka

pengusapan berakhir. Jika ia menggeser kakin5n dari posisi

telapak kaos kaki kulit tetapi tidak sampai menampakkan mata

kaki atau bagian yang wajib dibasuh dalam wudhu dan tidak pula

telapak kaki yang wajib dibasuh dalam wudhu, maka saya senang

sekiranya ia memulai wudhu dari awal. Tetapi sala tdak

memperoleh keterangan yang jelas bahwa yang demikian itu

hukumnSa wajib baginya.

Seandainya kaos kaki lnrlit retak hingga terlibat bagian yang

wajib dibasuh dalam wudhu, maka pengusapan batal.

Demikian pula, jika kaos kaki kulit retak dalam keadaan ia

memakai jaurab yang menutupi telapak kaki, padahal seandainya

jaurab itu disingkap maka telapak kakinya terlihat, maka hal itu

seperti terlihatnya telapak kaki sehingga pengusapan menjadi batal

karenanya.

Jika kaos kaki kulit memiliki tempat ikatan atau bukaan di

atas kaki yang wajib dibasuh, sedangkan ikatan atau bukan ifu ada

celahnya sehingga terlihat sedikit dari kaki, maka tidak boleh

mengusap kaos kaki kulit. Tetapi jika tempat ikatan atau bukaan

tersebut tidak memiliki celah lrang memperlihatkan sebagian dari

kaki, maka boleh mengusap kaos kaki kulit meskipun ikatannln itu

dibuka.

Jika ikatan tersebut terbuka dengan sendirinya, maka

habislah masa penguspan, karena jika tidak terlihat pada wakfu

ifu lalu ia tems berjalan atau bergerak, maka ia akan te6uka

sehingga terlihat.

Seandainya bukaan berada di atas telapak kaki 5ang harus

dibasuh dalam wudhu, sedangkan pada bukaan tersebut terdapat

829



AlUmm

celah, maka hal itu tidak berdampak negatif karena seandainya

tidak ada kaos kaki lnrlit, maka hukumnya sah.

36. Hal-Hal lrang Meuajibkan Mandi dan Snng Tidak
Meurajibkannya

AsyS3nf i berkata: Allah S berfirman,

f{- €sr .,3,fr;" i6i i i.fr I wc t$l (t{-
e-
Lj^,r6,t # o;FJ LG{ i'$ fi ( \#

*Ilai oftng-oft,ng yang beriman, janganlah kalian

mendekati shalat sdang kanu dakm kadaan mabuk, sehingga

kamu mangati apa gng lannu uapkan, (iangan pula

menghatnpirt masjid) sdang lamu dalam kadaan finub terkecuali

sekdar berlafu aja hingga lanu mandi. "(Qs. An-Nisaa' [4]: 43)

Allah @ mamjibkan mandi selepas jinabah atau junub. Dari

bahasa Amb dapat diketahui bahwa kata junub itu berarti

persefubuhan meskipun fidak disertai pancaran sperna. Demikian
pula, ketenfuan ini berlalm dalam sanksi zina, ker.,,r,rajiban mahar

dan selainnya. Setiap oftmg yang diberitahu bahwa fulan

mengalami junub dari fulanah, maka ia memahami bahwa fulan
telah menggauli fi.rlanah meskipm tidak sampai keluar sperma.

Sunnah menuniukkan bahun jinabah adalah laki{aki
menyefubuhi perempuan hingga kemaluannya masuk ke dalam
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kemaluan perempuan tersebut hinggu menufupi kepala dzakam5ra,

atau ia mengeluarkan sperma meskipun tidak terjadi persetubuhan.
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86. hnu Ulninah mengabarkan kepada kami dari Ali bin
Zaid bin Jud'an, dari Said bin Musayryib, bahwa Abu Musa Al
Asy'ari bertanya kepada Ais!/ah @ mengenai pertemuan dua

khitan (kemaluan). Aisyah @ menjawab, 'Rasululluh # bersaMa,
'Jil<a dua khitan telah butemu, abu l<hibn menyanfuh khibn,
maka camjib mandi'.473

473 gp. Al Baitnqi dahm Ma'rikh k-Sunan utal Abar (pernbatrasan:

Bersuci, tnb: Hal-hal 1nng Meu,ajibkan Mandi, l/259-26f,l dari tshrr Abu Abbas
Al Asham dari Rabi' dari AErqrafi'i dari Slflpn; dan dari AqrqEfi'i dari l$nail
bin hrahim dari Ali bin Aid, dengan redaksi, "Jika ia telah dduk di anbm abng
Sang ernpt (paln), kqndftn ldTibn (kennluan) teJah manantfl da lfiibn,
mal<a uajib matili."
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Al Baihaqi berkata, "Hadits ini dari jalur AIi bin Zaid dari hnu Musayyib dari

Aisynh @ stahrsn5n ma'ntf'. Hanyra saja, sebagian ulama yang berdiskusi dengan

s5rari'at tentang masalah ini menglaitiknya bahwa Ali bin Zaid bukan termasuk

periwa5nt 37ang dinilai valid oleh para ahli Hadits, dan riwayatnya tidak dijadikan

hujjah. Asy-S!,afi'i lantas membantahnp dengan penarikan Ubai bin Ka'b

terhadap u@pan, "Air itu berasal dari air."
Tampaknya Ubai bin Ka'b udak menarik ucapan itu kecuali berdasarkan

khabryangualid dari Nabi $.
Kenyahannya seperti yang keduanya katakan. Hanya saja, hadits Ali bin Zaid

bin Jad'an-meskipun lemah karena ada laitik dari para hafizh mengenai

karena mengalami campr.lr aduk di akhir usianya, namun haditsnya ini

valid dari jalur riwayat lain dari Aisyah. PemSrataan Al Baihaqi ini merujuk kepada

riwalnt Muslim (pembahasan: Haidh, bab, Penghapusan Hadits tentang Air
Berasal dari Air, dan Kauajiban Mandi karena Pertemuan Dua Khitan, 7/27\ dan
jalur Muhammad bin Mutsanna dari Muhammad bin Abdullah Al Anshari dari

Fliqpm bin Hassan dari Humaid bin Hilal dari Abu Burdah dari Abu Musa Al
Asy'ari dari Aisyah €ts secara terangkat sanadnya, *Jil<a seorang lakilaki telah

duduk di anam empt abangnjn perempuan, dan khian fulah menyentuh khitan,

maka telah rnjib mandi. "(no. 88,2349)

Kemudian Al Baihaqi berkata, "Hadits ini \ralid dari jalur riwayat Abu

Hurairah, yang dilarsir oleh Al Bukhari dan Muslim dalam Ash-Shahihain:

Al Bukhari (pernbahasan: Mandi, bab: Ketika Dua Khitan Bertemu, L/lLLl
dari jalur Mua& bin Fudhalah dan Abu Nu'aim dari Hisyam dari Qatadah dari

Hasan dari Abu Ftali' dari Abu Hurairah r{g dari Nabi S, 'Uika ia telah duduk di
anbra enpt cabangnp si perempuan, mala teJah wajib mandi-"

Al Bukhari berkata, "la diikuti oleh Amr bin Mararq dari Syr.r'bah dengan

redaksi lrang sama. Musa berkata: Aban menceritakan kepada kami, ia berkata:

Qatadah menceritakan kepada kami, Hasan mengabarkan kepada kami, dengan

redaksi yiang sama." (no. 291)
Mnslim (bahasan dan bab lang sama, 1/277, no. 87/3481dari jalur Muadz

bin Hblnm dari ayahnln; dan dari jalur Syu'bah, keduanya dari Qatadah dan

setenrsnya seperti yang ada pada sanad Al Bukhari, tetapi dalam redaksinya

disebutkan, 'Meskipun ia tidak keluar sperma" dan "Kernudian ia bersungguh-

sungguh".

Tinggal penjelasan ri"vayat Asy$afi'i png diriwayatkan dan dinilai shahih

oleh At-Tirmi&i, laitu:
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87. Malik mengabarkan kepada kami dari Hiryam bin

Urwah, dari ayahnya, dari 7-anab binti Abi Salamah, dari Ummu

Salamah, ia berkata, 'lJmmu Sulaim istui Abu Thalhah datang

menemui Nabi $, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah! Allah fidak

malu terhadap kebenaran. Apakah seoftulg wanita wajib mandi

bila dia bermimpi?" Rasulullah I bersaMa, oYa, apbila dia

melihat air (**,).474

At-Tirrnidzi (penrbahasan: Bersuci, bab: Riwa5rat bahwa Jika Dua Khftan tdah
Berternu maka Wajib Mardi, L/182, no. 109) dari jalur Sut/an.

Abu Isa ffiah, "Hadits Aisyah g stahrsnlra hmn'shahih-"
474 93. Ath-Thabrani (penrbahasan: Bercuci, bab: Ker,vajiban lt{andi bagi

Perempuan yang Mimpi Basah Seperti Halnf Laki-laki, l/51-52, no. 85h AI

Bukhari (pembahasan: Mandi, bab: Perempuan yang Mimpi Basah, 1./190, no.

2821 darf, jalur AMullah bin Yusuf dari Malik; dan Muslim : Haidh,

bab: Ka,vajiban Mandi bagi Perempuan yang Keluar Man, l/25t, no. 32/3L31
dari beberapa jalur, di antamnya adalah jalu Abu Mu'awtyah dari Hiqpm bn
Urwah. Dalam redaksinya disebutkan: Ummu Strlaim berkata, "Apakah
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Asy-Syaf i berkata: Jadi, barangsiapa yang melihat air yang

memancar, baik ia merasakan nikrnat atau tidak, maka wajib

mandi. Demikian pula, seandainya seseorang melakukan

hubungan intim lalu keluar air yang memancar lalu ia mandi,

kemudian keluar lagi air yang memancar sesudah mandi, maka ia

wajib mengulangi mandi, baik itu terjadi sebelum buang air kecil

atau sesudahnya manakala air yang memancar itu dijadikan

sebagai tanda wajibnya mandi, dan ia terjadi sebelum buang air

kecil atau sesudahnya.

Air dimaksud adalah air yang memancar dan kental,

menjadi bibit lahimya m*, dan aromanya mirip dengan aroma

mayang.

Jika air yang memancar dari laki{aki ihr berubah sifahya

karena suatu penyakit yang terjadi padanya, atau karena terjadi

kelainan bawaan pada air sperrnanya, maka wajib mandi.

perempuan juga bisa mimpi basah?" Ia berkata, "Semua kedua tanganmu

berdebu! Dalam hal apa anaknlra mirip dengannya?"

Al Baihaqi berkata, "fulFslrafi'i dalam madzhab lama meriwayatkan dari

Malik dari lbnu S,yihab dari Urwah bin Zubair bahr,ua Ummu Sulaim.... (serupa

dengan hadits Muslim).

Al Baihaqi juga berkata, "Seperti inilah hadib ini diriwayatkan secam murcal-"

(Yaitu ddam Al Mmnththa 'dalam bahasan dan bab yang sama, no. 84).

FIR. Ibnu Abi Wazir dari Malik dengan menyandarkan sanadnya kepada

Airyuh. Seperti itu pula hadits ini diriwayatkan oleh Uqail, Yunus bin Yazid, Az-

Zubaidi dan anak saudara Az-Zvhrt dari Az-Zuhri dari Urwah dari Ais!,ah. Seperti

ini pula hadib ini diriwayatkan oleh Musafih AI Halabi dari Urwah dari Aisyah *.
HR Mnslim dalam Ash-Shahih (dalam bahasan dan bab lrang sama, no.

33/3141derrgan sanad, 'Uih air mani peremptmn air mani laki-laki,

mala amk mirip dengan Fnnn-pmannla dari jalur ibu. Jil<a air mani lakilaki
mengalahl<an air mani Wrenptnn, maka anak seruF dengan paman'p,manntm

dari jafur agh-"
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Jika seorang laki{aki telah membenamkan dzakamyra ke

dalam vagina perempuan, baik ia merasakan nikrnat atau tidak,

baik ia menggerakkannln atau ia memaksakan , atau

pihak p€rempuan 5nng memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam

vaginanya, maka keduanya wajib mandi. Demikian pula dengan

laki{aki }lang memasukkan kemaluannya ke dalam vagina, dubur

atau lobang lain, baik milik perempuan atau heuan, maka ia wajib
mandi manakala ia telah membenamkan kepala dzakamya ke
dalamnyra, meskipun ifu mempakan maksiat kepada

Allah lantaran menggauli 5rang bukan isfuinya. Menurut kami, ia
juga haram menyetubuhi istrinya pada dubur. Demihan pula,

seandairya ia membenamkan kemaluannyra ke dalam '.ragina
istrinya lang sudah mati- Seandainya ia mernbenamkan

kemaluannya ke dalam darah, atau khamer, atau kepada benda
yang frdak bemyawa, baik yang diharamkan atau tidalq maka ia
tidak rrnjib mandi hingga ia mengeluarkan air yang mernancar.

Demikian pula seandainya ia melakukan onani tetapi tidak
sampai keluar sperma, maka ia tidak wajib mandi karena telapak

tangan berbeda hukumnln dari vagina. Jika ia menyentuhkan

kemaluann5ra pada 2afu najis, maka ia wajib membazuhnSra tetapi
tidak wajib wudhu. Jika ia menyentuh dzakamya, maka ia wajib

wudhu seandainya tangannSra itu mengenai &akam5n. Seandainya

ia mernbazuh &akamya dalam keadaan ada penghalarrg berupa

pakaian atau kain, maka dzakamya bisa menjadi suci dan ia tidak

wajib berqrudhu.

Seandainya seonmg laki-laki melakukan cumbuan terhadap

isfuinyra tetapi tidak sampai ia membenamkan kemaluannya ke
dalam ragina istuin5ra dan ia juga tidak kehnr sperrna, maka hal itu
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tidak mewajibkan mandi. Kami tidak mewajibkan mandi kecuali ia

memasukkan dzakamya ke dalam vagina itu sendiri atau ke dalam

dubur. Sedangkan mulut atau bagian tubuh yang lain tidak

mengakibatkan kewajiban mandi manakala tidak keluar sperrna,

melainkan ia crrkup berwudhu karena telah menyenfuh sebagian

hrbuhnya- Seandainya istri orgasme dalam keadaan seperti ini,

maka ia wajib mandi. Demihan pula seandainya suami keluar

sperrna dalam keadaan mandi. Jadi, siapa di antara keduanya yang

mengalami orgasme dalam keadaan apa pun, maka ia wajib

mandi.

Seandainya seorang laki-lak ragu apakah ia keluar sperrna

atau tidak, maka ia tidak wajib mandi sampai ia yakin keluar

sperrna. Tetapi unhrk kehati-hatian ia dianjurkan mandi.

Seandainya ia menemukan sperrna pada pakaiannya tetapi

ia tidak ingat bahwa sperrna tersebut keluar darinp melalui mimpi

atau selainnya, maka saya senang sekiranya ia mandi dan

mengulangi shalatnya. Hendaknya ia berhati-hati dengan

mengulangi shalat-shalat lnng menurut perkiraannya ia kerjakan

sesudah mengalami mimpi-

Sa5n tidak memperoleh penjelasan yang terang bahwa

orang seperti ini wajib mandi seandainya ia bermimpi tetapi tidak

tahu apakah ia keluar sperma atau tidak. [^ain halnya seandainya

pakaiannya tidak dikenakan oleh orang lain sehingga ia bisa tahu

dengan pasti bahwa sperrna yang ada pada pakaian ifu berasal

darinya. Jika demikian keadaannya, maka ia wajib mandi pada

waktu dimana ia tdak ragu bahwa mimpi itu telah terjadi

sebelumnya. Demikian pula, jika ia pemah tidur sekejap. Jadi, jika

ia telah mengerjakan shalat sesudah mimpi tersebut, maka ia harus
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mengulanginya. Tetapi jika ia belum mengerjakan shalat sesudah

mimpi, maka ia mandi trntuk shalat yang akan datang.
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88. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami dari Hisyam

bin Unvah, dari ayahnya, dari Zubaid bin Shalt, ia berkata: Alm

berangkat bsama Umar bin l(haththab ke Jurf. Ketika ia

mengalami dirinya, temlnta ia telah bermimpi, padahal ia sudah

shalat dalam keadaan belum mardi. Ia lalu berkata, 'Demi Allah,

aku tidak tahu kalau aku telah mimpi basah. Al<tr tdak sadar, dan

alar sudah shalat padahal aku belum mandi." Periwa3at berkata,
"Kemudian ia mandi, mencuci apa !,ang terlihat pada pakaiarulya,
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dan memercikkan air pada yang tidak terlihat. Setelah itu ia adzan,

membaca iqamat, lantas shalat sesudah matahari waktu Dhuha

telah tinggi-"475

CJ-**^, LJ. LsF{- ,f t-tlt,
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89. Malik'm.r,nuuu*L kepada r.urni iuri ; bin said,

dari Sulaiman bin Yasar, dari Umar bin Khaththu6.476
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475 1g Ath-Thabrani (pembahasan: Bersrci, bab, Orang yang Junub

Mensulangi Shalat dan Mandi Seandainya Ia Shalat dalam Keadaan Tidak Ingat,

l/49,no"&l-
475 till Ath-Thabrani (pembahasan: Bersuci, bab: Orang yang Junub

MerEularEi Shalat dan Mandi Seandainya Ia Shalat dalam Keadaan Tidak Ingat,

1/49) derrgan redaksi, "Urnar mengimami orang-orang shalat Shubuh, kemudian

di p4i harinya ia perE ke kebunnya di Jund, dan saat itulah ia mendapati bekas

mimpi basah di pakaiannya. Umar lantas berkata, "Tatkala kami banpk lemak,

rnaka akan mudah berkeringat." Umar lantas mandi, mencuci bekas mimpi

basahrrgB, dan mengulangi shalabrln."
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90. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin

Urwah, dari Yahya bin Abdurrahman bin Hathib, bahwa ia

mengerjakan umrah bersama Umar bin l(haththab. Kemudian ia

menyebutkan hadits yang sempa dengan hadits d1u5ur.477

AsySyafi'i berkata: Saya tidak tahu bahwa mandi wajib

baginp dari selain junub, dimana shalat fidak sah tanpanya. Mandi

yang menurutkr,r paling pantas dihukumi wajib sesudah mandi

junub adalah orang yang memandikan mayit. Saya tidak senang

sekiranSra orang tersebut meninggalkan mandi dalam keadaan apa

pun, dan tidak pula meninggalkan wudhu selepas menyenfuh

mayit. Selanjuturya adalah mandi Jum'at. Tetapi saya tdak
memperoleh keterangan bahwa ia harus mandi dan mengulangi

shalatn5n seandainya ia meninggalkan mandi Jum'at kemudian

shalat.

47l FIR- Ath-Thabrani (bahasan dan bab lang sama, 1,/50) dengan redaksi,

LjtArar,fr.'",? +,i*i'u, ,;l';tl2 utit'n iF *eq4.J s,i'ej'u '#'t'Pt'fi
t ., r. .. . /. o - -: 
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"la pernah berumrah bersama Umar bin Al tftaththab dalam sebuah

rombongan kendaraan !,ang di dalamqn terdapat Amr bin Ash. Urnar berhenti

untuk beristirahat di sebuah jalan Srang dekat dengan telaga. Da mengalami mimpi
basah- K€fika hampir subuh, dia bersama rombongan tidak mendapatkan air. Dia

terus berjarhn hinggu mendapatkan air, lalu dia merrcuci bekas mimpi basah gnng

terlihat sampai hilang- Amr bin Al 'Ash b€rkata, "Kamu telah pergi sepagi ini,
padahal kami masih memiliki persediaan baju. Tanggalkanlah bajumu untuk kami
ctrci." Umar bin Al Khaftfiab berkata, "Alangkah kamu ini, unhai
Amr bin Ash! Kalau engkau membaura banyak baju, apa orang lain juga

sepertimu? Derri Allah, jika aku melalilkann!,a, niscaya. hal itu akan menjadi

sunnah. Tapi orlmp bagiku mencuci png kelihatan dan memerciki gang tidak

kelihatan."
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Yang menghalangiku unfuk mer,vajibkan mandi selepas

memandikan mayit adalah dalam sanadnya terdapat seorang

periwayat yang sampai hari ini saya tidak menemukan penjelasan

yang memuaskanku mengenai rraliditas haditsnSra- Jika ada orang

yang memuaskanku mengenai validitas haditsn5ra, maka saya

ma,vajibkan wudhu selepas menyenfuh masih karena keduanya

dijelaskan dalam safu hadits-

Adapun mandi Jum'at, indikasi lnng ditunlukkannya

menurut kami adalah beliau memerintahkan mandi Jum'at tetapi

didasarkan pada kebebasan memilih.
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91. Malik mengabarkan kepada kami dari hnu Syihab, dari

Salim bin Abdullah, dari aSnhnya, ia berkata: Ada seorang laki-laki

dari sahabat Nabi # V-otS masuk ke dalam masjid pada hari

Jum'at, dan saat ifu Umar bin Khaththab sedang berkhutbah.

Umar bin Khaththab bertanln, "Jam berapa ini!" laki-laki itu

menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, saya bam kembali dari

pasar, kemudian aku mendengar a&an. Aku juga tidak sempat

melakukan apa pun kecuali hanya berwtrdhu." [Jmar berkata,

"Hanya berwudhu saja! Bukankah kamu tahq. bahua

Rasulullah $ menyrruh unfuk mandil"478 .ani.

a78 gg. Ath-Thabrani (pernbahasan: Jum'at, bab, Amalan dalam Mandi pada

Hari Jum'at, l/lOl-LO2, no. 3)- Hadis ini diriwayatkan secara murcaldalam Abu

Daud.

Al Baihaqi berkata, "Namun Malik menyambungkan sarndnya di hnr kihb,'4l
Muwaththa 'dengan menyebutlon nama Ibnu Umar di

HR. Al Bukhari (pembahasan: Jum'at, bab: Kantamaan Mandi pada Hari

Jum'at, 1/280-287, no. 878) dari jalur AMullah bin Muhammad bin Asrna' dari

Juwairigph dari Malik dari Az-Zuhri secarir tersambung sanadnya; dan dari ialur

Abu Nu'aim dari S!,aiban dari Yahf dari Abu Salamah dari Abu Huairah dengan

redaksi yang serupa (no. 882), tanpa menyebut nama orang fang rnasuk

sebagaimana yang disebutkan Al Baihaqi dalan Ma'ri[ah As-Sumn wl Abar
(1/355).

I-lR. Muslim (pernbahasan: Jum'at, 2/580, no. 3/8451dari ialr.rr Flarrnalah

bin Yahya dari hnu Wahb dari Yunus dari hnu Syihab secara tensarnbung

sanadnyra; dan dari jalur Walid bin Muslim dari Al Auza'i dari Yahya bin Abu Katsir

dari Abu Salamah bin AMurrahman dari Abu Hurairah i$, ia berkata, "Saat Umar

bin Khatrthab... (dengan redaksi yang serupa). Ia menyebut rnnn sahabat Sang

masnk masjid adalah Utsman bin Affarl (no- 4/8451.
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92. Penwayat yang tepercaln mengabark* U"O"O" kami,
ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari hnu Syihab,

dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, dari Umar bin Khaththab,
dengan redaksi yang sama. Ia menyebut nama sahabat yang
masuk masjid tersebut, yaitu Utsman bin 66url.479

Asy-Syafi'i berkata: Jika orang musyrik masuk Islam, maka
salra menganjurkannya mandi dan mencukur rambufurya. Jika ia
tidak melakukannya sedangkan ia tidak junub, maka ia cukup
mandi dan shalat.

479 1{R. At-Tirrnidzi (pembahasan: Jum'at, bab: Ri',,rnyat tentang Mandi pada
Hari Jum'at, 2/%61dari ialur Yunus dan lvla'mar dari Az-Zuhi.

Al Baihaqi mengutip pernyataan Asy$nfi'i seperti ini, "la menyebut nama
sahabat yang rnasuk masjid, pitu Utsman, fradu hari Jum'at." Ia tidak
menyebutkan nama lengkap Utsman bin Affan.

Kemudian Al Baihaqi mengutip komentar hadits ini dari Asy-synfi'i, "oleh
karena kami tahu bahwa Umar dan utsman mengetahui perintah Rasulullah $
unhfi rrnndi pada hari Jum'at lantamn diingatkan oleh Umar, utsman tahu dan
tidak mandi, ia pun tidak keluar untuk mandi, dan Umar pun fidak menyuruhngra
keluar untuk mandi, begih.l juga pam sahabat Snng hadir pada saat ifu, maka hal
ihr menunjukkan bahwa umar dan utsman memahami bahwa perintah mandi dari
Rasulullah & it, bersifat anjuran, bukan untuk mewajibkan. Demikian pula,
wallahu A'lam, hal ihr menunjukkan bahwa pemahaman pam sahabat yang
mendengar pembicaraan Umar dan Utsman itu sama seperti pemahaman Umar
dan Utsman." [ih. Ma'nfah As-Sunan ml Abaa 1/355-356)

842



AlUnm

Barangkali ada yang mengatakan bahwa jarang sekali okmg

yang gila itu tidak mengalami keluar spelrna- Jika demikian

keadaannya, maka orang yang sembuh dari gla ifu mandi karena

keluar spenna. Jika ia meragukan hal itu, maka saya

menganjurkannya unhrk mandi sebagai langkah kehati-hatian.

Tetapi saya tidak mewaiibkan mandi baginya sampai ia mqpkini

bahwa ia keluar sperrna.

37. Bab: Orang yang Keluar Ma&i

AsySyafi'i berkata: Jika seorang laki{aki mendekati istuinya

lalu keluar madzi, maka ia wajib wudhu karena madzi adalah

hadats yang keluar dari kemaluannya. Seandainya ia meraba hrbuh

istrinya dengan tangannya, maka ia wajib wudhu dari dua sisi,

tetapi ia cukup dengan safu kali wudhu. Demikian pula, orang

yang wajib wudhu karena melakukan semua hal yang maruajibkan

wudhu itu cukup melalmkan wtrdhu sahr kali saja- Ia tidak wajib

mandi akibat keluar madzi.

38. Bab: C.ara Mandi

AqrSyafi'i berkata: Allah $ berfirman,

"\j,;X6Wu--,9J1$:.7"
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lJangan pula menghampiri masjid) sdang kamu dalam

kadaan junub terkecuali sekedar berlafu saja hingga kanu mandi. "
(Qs. An-Nisaa' [4]: 43)

Allah & matajibkan mandi secara mutlak tanpa

menyebutkan dari bagian mana seseorang memulai mandi. Jika
seseorang telah mandi dengan cara apa pun, maka itu zudah

cukup. Wallahu A'lam bagaimana saja ia melakukannya. Demikian
pula, tidak ada batasan dalam mandi, melainkan ia harus

membasuh semua tubuhnya.

Seperti itulah yang ditunjukkan Sunnah. Jika ada yang

bertanlra dimana dalil Sunnahnya, maka jawabnya adalah kisah
Aisyah 'g bahwa ia mandi bersama Rasulullah $ dari satu

bejana.€o Kita semua semua tahu bahwa Aisyah dan
Rasulullah $ mengambil air secara bergantian. Seandainya ada

batasan dalam mandi selain lrang saya sebutkan, maka semestinya

dua orang tidak boleh mandi dari safu bejana secara bersama-

sarna, sedangkan maksimal ukuran air Snng beliau dan Aisyah
gunakan sebagaimana yang diceritakan AisS,ah han5nlah safu

fafft.
Safu famq sama dengan 3 sha'. Dalam sebuah riwayat

disebutkan,

uo fakhriinadib telah disebutkan sebelumnln.
Bl 1 famq menurut ulama madzhab Asy-Syafi'i, Hanbali dan Maliki setara

dengan 8.263liter.
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93- Rasulullah ti berlota kepada Abu Dzar, 'Jika kamu

merremukan air, maka serrtuhkan air pada kulifunu." ndak

diceritakan bahura bdiau menyebutkan ukuran air unfuknya,

melainkan sekdar mengalirkan air pada kulit. Sedangkan pilihan

dalam mardi iunub adalah sesuai lnng diceritakan oleh

Aislrah +.'182

'182 tfr' Abu Daud (pqnbahasan: bers;uci, bab, Orang yang Junub

Bertarmmurn" 7/23sl236il dari iafu Mr-rsaddad dari Khalid bin Abfullah Al
Wasifti dari Khalid Nlladzda dari Abu Qilabah dari Arnr bin Buidan dari Abu

Dzar dalam s€hrah hadits yang paniang, dan di dalamnp disebu*an,

.EF"' ;!i t;i:';:1sy V f jtft #,)*ii,!','4bt,*Tanah.gng sri dalah enra, u.dhu s@rzrng mslim makipn dia frdak

narunnan at hirrgp squful, bhun Apbib lannu dapti aA, nnka hqdaklah

ia nqtbsfibn at iru fu la,frtryn!"

HR At-Tirmi&i (pcrnUanasan Bennrci, bab: Riurayat tentarg Tayammum

b4i Orarg prg Jururb Manalola fdak Menernukan Atu, 7/211-21? dari fiilur
${En dari Khalid N llacrzdu'- Dalam redaksinfia disebu&an, "futrWlnvryn

bmh png gri &lah srrarn w.dtu wrtg muslim.'

At-Tirmi&j b€rlraftE 'Dahm bab ini terdapat rivrayat dad Abu Huuairah,

Abdtrllah bfoi Anmr dan Imran bin Fts*nin-"
Iaiqa b€dab, 'S€e€rli inilah hadib ini diriwaptkan oleh banpk periun5nt

dad Khalid Nlladzy'E2'dari Abu Qilabah dari Ann bin Buidan dari Abu Dzar. I-{R.

Ayyub dari Abu Qilabah dari seorang lald{ald dari Bani Amtu dari Abu Dzar, tanpa

^*;;".k Cy::;t'a.p:ir A

€. t* Ylr)
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94- Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin
Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah 6a, bahwa jika Nabi $ mandi

karena junub, beliau memulainya dengan mencuci kedua telapak
tangannya, kemudian berwudhu sebagaimana wudhu unfuk shalat,

kemudian beliau memasukkan jari-jari beliau ke dalam air, lalu

menggosokkannya ke kulit kepalanya, kemudian menyiramkan air
ke atas kepala beliau sebanyak f,ga kali cidukan dengan kedua

namanya.' Kemudian At-Tirmidzi mmilai bahwa hadits ini hasan-
shahih

HR- An-Nasa'i (pembahasan: Bersuci, bab: Beberapa Shalat dengan Satu
Talammum, l/171l.dari jalur Sufi,an dari Aryub dari Abu Qilabah dari Amr bin
Bujdan dari Abu Dzar dengan redaksi yang serupa.

l.jh- Al Mt sbdmk (1/176-177) dan menilaiqn shahih dan Ibnu Hibban
(1301-1303). Ibnu Qaththan berbeda pendapat darinya dan menilai hadtts ini
lemah. $ih. Ifiulashah Al Badr Al Munir,l/70, no.21.2l.
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telapak tangan beliau, kemudian beliau mengalirkan aa ke seluruh

kulitrya.€3
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95. Sufuan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari

Ayyrb bin Musa, dari Said bin Abu Said Al Khudri, dari Abdullah

bin Rafi', dari Ummu Salamah, ia berkata: Alm bertanya, "Ya

'183 HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Bersuci, bab: Amalan dalam Mandi

Junub, \/41tO, no. 67); Al Bukhari (pembahasan: Mandi, bab: Wudhu Sebelum

Mandi, 7/1OO, no.262,272\ dat't ialur AMullah bin Yusuf dari Malik; dan Muslim

(pembahasan: Haidh, bab, Sifat Mandi Junub, L/2531dari jalw Yahya bin Yahya

dari Abu Mu'awiyah dari Hisyam dengan sanad ini dengan redaksi !,ang serupa.
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Rasulullah, aku adalah rpanita yang krat ikatan rambutnya. Apakah
aku harus membuka gulungan rambutku untuk mandi junub?'
Beliau bersabda, *Tidak, melainkan cukup bagimu unfuk
menuanglan tiga l<ali fuangan air pda rambubnu, kemudian l<amu

menggut/ur fubuhmu sehingga l<amu pun menjadi suci-abu beliau
berkata, 'Jika demikian, maka engl<au telah suci. " Dan jika ia
memasukkan sebagian rambutrya ke sebagian yang lain
(mengepang), maka seperti ifu pul6."€4

AqrSl,rafi'i berkata: Demikian pula dengan laki-laki 3ang
mengikat rambutngn atau mengepangnya. Ia tdak perlu
melepaskan ikatannlra ifu, melainkan cukup menyerapkan air ke
dalam pangkal-pangkal rambutnp.

Jika seseorang membabat kepalanya dengan sesuatu Snng
bisa menghalangi air unfuk sampai ke rambufo.rya dan pangkal
rambutnya, maka ia wajib membasuhnya hingga air sampai ke
kulit kepala dan rambutrya. Tetapi jika ia membabatrya dengan
sesuafu yang menghalangi sampainp air, maka ifu seperti loncir
dan kepang yang tidak menghalangi sampainya air ke rambut, dan
ia tidak wajib melepasnya, melainkan cukup dengan sampainya air
ke rambut dan kulit.

i tq ,r ,4; U L,,t 6?i -11
.Ir J;., ok:Liri akG ,f

I

I
O/ o / ltol

,f Lo)f(4L)

'l84 Fm- Muslim (pernbahasan: Haidh, bab: Hukum Rambut perempuan png
Dikepang, 7/?5*2@, no- 58,/330)dafi jalur hnu Uyainah.
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96. Sufuan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari

Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata, "Apabila

Rasulullah $ ingin mandi junub, maka beliau memulai dengan

membasuh tangan beliau sebelum memasukkannya ke dalam

bejana, kemudian beliau membasuh kemaluan beliau, kemudian

beliau wudhu seperti wudhu unhrk shalat, kemudian beliau

meresapkan air ke dalam rambut beliau, kemudian beliau

mengguyumya tiga Lu1i. "485
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'185 HR. Muslim (pembahasan: Haidh, bab: Sifat Mandi Junub, l/263, no.

35-36/3L6l.W:Elt bkfuijhadits no. 94; dan Al Bul$ari (pernbatrasan: Ivlandi, bab:

MenyeJa-Nyela Rambut, 7/106, no.2721dari jalur Abdulhh bin Hlslpm-

Dalam redaksi Al Bukhari tidak disebutkan masalah pembasuhan kennhnn.

Hadits sufuan diriwayatkan dari HisSam oleh At-Tirmi&i (Bahasan: Bersuci,

bab: Mandi Junub, 7/773-774, no. 104)dengan menilainya haerrehahih-
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97. S.6/an bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari

Ja'far bin Muhammad, dari agrahn5ra, dari Jabir bin AMullah,
bahun Nabi $ menciduk unhrk menggupr rambut beliau dalam

mandi junub sebantrak 3 kati.486

Aslrqpfi'i berkata: Saya tidak senang sekiranya seseorang

mengguyur dalam mandi junub kurang dari tiga kali.

Saya senang sekiranya ia memaksakan masuknya air ke pangkal

rambufuiya sampai ia tahu dengan pasti bahwa air telah sampai ke
pangkal rambut dan kulit" Jika ia mengguyur kepalanya satu kali
saja, tetapi ia bisa mengetahui dengan pasti bahwa air telah
sampai ke pangkal rambut dan kulitnya, maka itu sudah cukup
baginya, tidak perlu lebih dari tiga kali basuhan dimana setiap
basuhan dipuhrs.

Jika rambutnya digelung secara bertelit-belit, dan ia telah
menggu!,umya tiga gayung, sedangkan ia tahu dengan pasti bahwa

air belum sampai ke semua pangkal rambut dan semua rambut,

maka ia hanrs terus mengguyr kepalan5n dan memaksakan

'186 HR. Muslim : Haidh, bab: Anjuran Mengguyurkan Air pada
Kepala dan Sdainngra S€ban!,ak Tiga Kali (l/?,, l9, no. 57/3291 dari lah.r
Muhammad bin Mutsanna dari Abdul Wahhab Ab-Tsaqafi dari Ja'far bin
Muhamrrnd dengan redaksi yang serupa; AI Bukhari (pembahasan: Mandi, bab:
Orang yang M€nSgW,ur Kepadan5ra Tiga KaIi (l/102, no. 256) dari jalur Abu
Nu'aim dari lUa'mar bin Yafuia bin sam dari Abu Ja'far dengan redalsi 5rang
serupa; dan dari ialtn Muhammad bin Baryil/ar dari Ghandar dari syu'bah dari
Mikhu,al bin Rasyid dari Muhammad bin Ali dengan redaksi yang serupa (no. 255).
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masuknya rambut sampai ia mengetahui dengan pasti bahwa

guyuran seperti itu telah mengantarkan air ke rambut dan larlit

kepala.

Jika rambutnya tercukur atau botak, dan ia tahu dengan

pasti bahwa air telah sampai ke seluruh rambutngra yang tersisa

bersamaan dengan guyuran air secara umuln (fidak khusus

ditujukan pada kepala), maka itu sudah mencukrpi. Tetapi saya

senang sekiranya ia melakukannya tiga lGIi- Nabi $
memerintahkan Ummu Salamah unfuk mengguyur kepalanya tiga

kali karena rambutnya dikuncir, dan menurutku ifu adalah batasan

minimal agar air sampai ke kulitnya. Sedangkan Nabi $ memiliki

rambut yang melewati daun telinga sehingga beliau mengguyumya

tiga kali. Demikian pula, wudhunya beliau di sepanjang usia beliau

sebanyak tiga kali tiga kali karena didasari kebebasan memilih yang

terbaik, padahal safu kali basuhan yang sempuma dalam mandi

dan wudhu itu sudah cukup, karena yang demihan itu sudah

disebut mandi dan wudhu manakala diketahui bahwa basuhan air

ihr telah sampai ke hrlit dan rambut.

39. Bab: Orang yang Lupa Kumur dan Istinsyaq Dalam
Mandi Junub

Asy-Syafi'i berkata: Saya tidak senang sekiranya seseoftmg

meninggalkan kumur dan istinsyaq dalam mandi junub. Jika ia
meninggalkan kumur, maka saya menganjr.nkannya trnfuk

berkamur fiika sempat). Jika ia tidak sempat melakukann5n, maka
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ia Udak wajib mengulangi shalat apabila ia telah terlanjur

mengerjakannya.

Ia tidak wajib memercikkan air ke matanya, dan tidak pula

membasuhnya, karena mata bukan termasuk anggota tubuh yang

tamak karena tertr,rtup dengan kelopak mata.

Ia r,rniib mernbasuh bagian luar dan dalam dari telinganyn

karena keduaryla baEan ini termasuk baEan yang tampak. Ia juga

wajib memasukkan air ke dalam lobang telinga yang tampak,

tetapi ia tidak wajib memasukkan air ke dalam lobang telinga 5rang

tidak tampak.

Saya menganjurkan agar ia menggosok bagian fubuhnya

yang bisa ia gosok. Jika ia tidak melakukannSra, tetapi air telah

sampai ke seluruh fubuhnya, maka ifu curkup baginya.

Demikian pula, jika ia berendam dalam sungai atau sumur

sehingga air telah sampai ke rambut dan kulifurya, maka ifu sudah

orkup ba$nlra dengan catatan bahwa jika ia membasuh suafu

bagian dari tubuhnya maka basuhan ifu mengenainya. Demikian
pula seandain5ra ia berdiri di bawah pancuran hingga air sampai

kepada rambut dan kulitrya. Dernikian pula seandainya ia berdiri

di bawah hujan hingga air sampai kepada mmbut dan kulitrya.

Ia tidak menjadi suci dengan mandi seperti yang saya

jelaskan kecuali ia meniatkan mandinya ifu untuk bersuci.

Demikian pula, wtrdhunya tidak sah kecuali ia meniatkan basuhan

dan usapannSra unhrk bersuci. Jika ia meniatkan mandin5ra unfuk
bersuci dari junub dan wudhunya unfuk bersuci dari hal-hal yang

malajibkan wudhu, serta meniatkannya unfuk shalat fardhu, atau

shalat sunnah atas jenazah, atau membaca mushaf, maka sernua

ifu sah bag,nlra karena ia meniatkan semua ifu unfuk bersuci.
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Seandainya orang yang wajib mandi memiliki rambut yang

panjang, baik yang di atas kepala atau di seluruh tubuhnya, lalu ia

tidak membasuh rambut yang tergerai darinya, maka ifu tidak

cukup karena ia wajib menyucikan rambut dan hrlitnya.

Seandainya ia membiarkan sebagian tubuhnya tetap mengkilat

(akibat tidak tersentuh air), baik sedikit atau banyak, kemudian ia

shalat, maka ia wajib membasuh lagi bagian hrbuhnya yang

terlewatkan itu, kemudian mengulangi shalat yang ia kerjakan

sesudah mandi. Seandainya ia berwudhu, kemudian mandi tetapi

ia tidak menyempumakan mandinya hingga ia berhadats, maka ia

melanjutkan mandinya seperti biasa lalu wudhu sesudah ifu unfuk

shalat.

Seandainya ia telah memulai mandi tetapi ia tidak

berumdhu lalu ia menyempumakan wudhu, maka ifu zudah cukup

baginya sehingga tidak perlu berwudhu lagi unfuk shalat. Bersuci

dengan mandi ifu lebih besar cakupannya daripada bersuci dengan

berwudhu, atau setidaknya setara. Seandainya ia memulai mandi

dari kedua kakinya sebelum kepalanya, atau memisah-misahkan

basuhannya dengan cara membasuh sebagian hrbuh sekarang dan

membasuh sebagian yang lain nanti, maka hukumnya sah. Mandi

itu fidak seperti wudhu yang disebutkan Allah karena wudhu ifu

harus berurutan. Orang yang mandi dan wudhu harus menyela-

nyela jari-jari kakinya sampai ia mengetahui dengan takin bahwa

air telah sampai kepada antara jari-jarinya. Ia harus mengetahui

dengan pasti bahwa air telah sampai kepada bagian di antara jari;

tidak cukup dengan selain itu. Pengetahuan secarzl pasti inilah

yang menjadi faktor penanhr, meskipun ia tidak menyela-nyelanya-
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Jika di antara jari-jarinya ada sesuafu yang lengket dan

memiliki kerutan-kenrtan, maka ia harus memasukkan air ke dalam

kerutan-kerutan tersebut. Tetapi ia tidak wajib memasukkan air

manakala air- memang tidak bisa masuk baEan yang lengket.

Demikian pula jika ia memiliki lipatan{ipatan dalam hrbuh dan

kepalanya, maka ia harus memaksakan agar air masuk ke kerutan-

kerutannln ifu-

40- Bab: Halangan pada Orang yang Wajib Mandi dan
Wudhu

AsySyafi'i berkata: Allah @ berfirman,

fr e 5 -,Pt {tr'i'31f:6 QL "&tS
"Dan jika karnu junub mal<a mandilah, dan jika kamu sakit

atau dalam perjalanan. "(Qs. AI Maa'idah [5]: 5)

Allah & fidak memberikan keringanan untuk melakukan

tayammum kecuali dalam dua keadaan, yaitu perjalanan dan

ketidakmampuan unfuk menggunakan air atau sakit. Jika

seseorang mengalami suafu penyakit, maka ia boleh

bertayammum, baik ia mukim atau dalam perjalanan, dan baik ia
menemukan air atau tidak menemukan air.

Kata '1pen5nkit " menrpakan kata 5nng mencakup be6agai
makna dan bertagai jenis penyakit. Menurut dalil riwayat, pen5rakit
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yang karenanya seseorang boleh bertayammum adalah berupa

luka.

Selunrh jenis borok yang tidak dalam itu disamakan dengan

luka, karena seluruhnya dikhawatirkan akan mengeluarkan darah

yang banyak sekiranya terkena air, dan ifu bisa berujung pada

kematian atau sakit yang dikhawatirkan. Inilah risiko terkecil yang

dikhawatirkan. Dan jika borok itu dalam (tembus) sehingga

dikhawatirkan sampainya air ke bagian dalam itu bisa mematikan,

maka penderitanya boleh tayammum. Tetapi jika boroknya ringan

dan tidak dalam, serta tidak dikhawatirkan berujung pada kematian

seandainya dibasuh dengan air, dan tidak pula mengakibatkan

pendarahan, maka tidak boleh selain membasuhnya, karena alasan

Allah memberikan keringanan tayammum ihr tidak ada.

Tayammum tidak sah bagi orang yang sakit dengan

penyakit yang biasa, bukan berupa borok, baik di musim dingin

atau di musim lain. Jika ia melakukann5ra, maka ia harus

mengulangi setiap shalat yang ia kerjakan dengan taSrammum.

Demikian pula, tayammum tidak sah bagi seseorang dalam cuaca

yang sngat dingin. Tetapi jika orang tersebut memiliki borok di

kepalanya dan seluruh badannya, maka ia cukup membasuh

bagian yang terkena najis; tidak cukup dengan selain ifu, lalu ia

bertayammum unfuk junub. Demikian pula, setiap najis yang

mengenainya itu Udak cukup dengan selain dibasuh. Jika

seseorang memiliki borok dan sebenam5ra borol"nya ifu kering,

namun ia khawatir mati jika ia membasuhnya sehingga ia tidak

membasuhnya, maka ia mengulangi setiap shalat yang telah ia

kerjakan dengan tayammum. Orang tersebut telah terkena najis

tetapi fidak membasuhnya. Jika boroknya terletak di kedua
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telapaknya, bukan di fubuhnya, maka tidak cukup baginya selain

membasuh seluruh fubuhnya selain kedua telapaknya. Kemudian,

ia tidak bisa menjadi zuci kecuali dengan tayammum, karena ia
beliau melakukan mandi sebagian 5nng diu,ajibkan Allah padanya,

dan belum pula melalnrkan tapmmum-

Jika ia bertayammum padahal ia marnpu membasuh
tubuhnya tanpa bahaya, maka hukumnyra tidak sah. Ia harus

membasuh selunrh hrbtrhnya yang bisa ia basuh, kemudian ia
bertayammum; fidak od<up melakukan salah satunya tanpa
melakukan 5nng lain. Jika boroknlra ada di depan kepala, bukan di
belakangnya, maka Udak culs,rp bagmya selain membasuh bagran

belakang kepalanya. Dernikian pula jika borok itu ada pada

sebagian dari bagian depan kepalan5ra, tdak pada sebagian yang

lain; ia harus membasrh bagian yang tidak ada boroknSra dan
membiarkan baEan lrang ada boroknya. Jika borok ada di
wajahnya sedangkan sehat, dan jika ia membasuh
kepalanya maka aimya bisa tumpah ke wajahnya, maka ia tidak
boleh membiarkan kepalanSa tanpa dibasuh, melainkan ia harus
berbaring, mendongakkan kepalanya dan menyiramkan air pada

kepalanya agar air tdak tumpah ke wajahnya. Seperti itulah,
sekiranya borok ada di fubuhnya lalu ia khawatir seandainln ia
mengguyur tempat yang sehat maka air akan fumpah ke borok,
maka ia bisa mengusapkan air pada bagian yang sehat agar aimya
fidak fumpah ke bagian yang sakit. Tindakan seperti ini cukup
baginya jika rambut dan larlit telah basah. Tetapi jika ia mampu
unfuk menyiramkan air dan melakukan siasat agar air tdak
fumpah ke borok, maka ia hanrs menyiramkan air.
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Jika borok ada di punggungnya sehingga ia tidak bisa

mengonbol basuhannya, tetapi ada orang lain bersamanya yang

bisa membasuhnya dengan terkonkol lantaran ia bisa melihatnya,

maka ia harus menyuruh orang lain ifu unfuk membantunln-

Demikian pula seandainya ia buta sehingga tidak bisa membasuh

boroknya secara terkontrol. Jika ia dalam perialanan sehingga

tidak menemukan seseorang yang melakukan hal ini untuknya,

maka ia membasuh bagian yang sanggup ia basuh, lalu ia
bertaSnmmum dan shalat. Tetapi ia harus mengulangi setiap shalat

yang telah ia kerjakan karena ia telah meninggalkan bagian yang

sanggup ia basuh dalam safu keadaan.

Demikian pula, jika kedua tangannya bunfung, maka tidak

culmp baginya selain menyruruh orang lain unhrk menyiramkan air

padanya karena ia mampu unhrk meminta banfuan orang lain.

Tetapi jika ia tidak mampu lalu ia shalat, maka saya perintahkan

kepadan5a unfuk meminta orang lain untuk memandikannya jika

marnpu, serta mengqadha shalat yang telah ia keriakan tanpa

mandi.

Jika borok ada di suatu tempat pada tubuh lalu ia
membasuh bagian tubuh selebihnya, maka ia hanya wajib

bertayammum dengan mengusap wajah dan kedua tangannya saja-

Ia tidak wajib bertayammum pada tempat luka, karena taSrammum

adalah perbuatan bersuci pada wajah dan tangan saja- Sedangkan

selain kedua anggota tubuh ini tidak bisa disucikan dengan debu.

Jika borok ada pada wajah dan tangan, maka ia bertayammuln

pada wajah dan kedua tangan hingga ke siku, serta membasuh

tubuhnya yang mampu ia basuh. Jika boroknya ada di tempat

tayammurn, yaifu di wajah dan kedua hasta, baik besar atau kecil,
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maka fidak ctrkup baginya selain mengusapkan debu pada seluruh

bagian tersebut karena debu tidaklah menimbulkan bahaya bagi

borok. Demikian pula, seapdairr* selalu menganga,

maka ia hams mengusapkan debu pada bagian mulutnya yang

terbuka karena ifu mempakan bagian yang tampak. Mulut, daerah

sekitar mulut, dan setiap bagian yang tampak itu harus diusap

dengan debu karena debu tidak membahayakan. Jika ia ingin
melengketkan safu bagian dari anggota tayammum unfuk
menghalangi debu, maka hukumnya tidak boleh, melainkan ia
harus melepaskan perekat tersebut pada \ /aktu tayammum,

karena sebenamya debu ifu tidak membahayakan, meskipun ia
berpikir bahwa tindakannya ifu lebih mempercepat kesembuhan.

Demikian pula, ia tidak boleh melumasi kulitnya dengan
sesuafu 5ang kental dan pekat sehingga menghalangi tersenhrhnya
kulit oleh debu, kecuali pelumasan itu dilakukan pada kulit yang

dihrfupi oleh rambut jenggot karena ia tidak harus mengusapkan

debu pada kulit jenggot karena adanya penghalang rambut. Tetapi
ia harus mengusurpkan debu pada jenggot yang tampak; tanpanya

tayammum tidak sah. Jika demikian, ia tidak boleh mengikat

rambut jenggot sehingga menghalangi sampainya debu kepadanya.

Demikian pula, jika ia memiliki borok pada suafu bagian dari
fubuhnya kemudian ia menempelkan perban padanya unfuk
membungkus tempat borok tersebut, maka tayammumn5n tidak
sah kecuali dengan menyingkirkan pertan tersebut agar air sampai
kepada setiap bagian selain borok tersebut.

Jika borok disertai patah tulang yang tidak bisa tersambung
Iag, kecuali dibanfu dengan jabirah (sejenis penopang unfuk
merekatl<an pbh fulangl, maka ia bisa menempatkan jabimh
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pada bagian yang ia suka, lalu meletakkan selainnyra pada posisi

jabirah tersebut jika ia mau. Jika jabinh disingkirkan beserta alat-

alat yang menyertainya, maka ia harus mengusapkan air dan debu

pada anggota wudhu. Jika ia mengalami hadats, maka ia harus

melepasnya, mengusapkan air dan debu padanya meskipun air

membahayakannya. Tidak sah baginya selain dengan tindakan

seperti ifu dalam keadaan apa pun, meskipun hal ifu memperlama

kesembuhannya dan lebih mempertunrk penSrambungan

hrlangnya. Ia tidak boleh meninggalkan tindakan tersebut kecuali ia

khawatir mati. Saya tidak menduga bahwa rehabilitasi hrlang itu

mengakibatkan kematian seandainya penopangnln dilepas lalu ia

berwudhu atau bertayammum. Akan tetapi, dimunghnkan hal ifu

memperlama kesembuhannya dan terasa lebih berat pada fulang

yang patah.

Jika ada kekhawatiran seandainya penopangnya berikut

alat-alat yang dipasang bersamanya dilepas, maka ada dua

pendapat tentang hal ini. Pertama, ia boleh mengusapkan air pada

penopang dan bertayammuln, tetapi ia harus mengulangi setiap

shalat yang ia kerjakan jika ia mampu wudhu. Kdua, ia tidak

wajib mengulangi shalatnya. Ulama yang mengatakan boleh

mengusap penopangnya mengatakan bahwa ia fidak boleh

memasangnya kecuali dalam keadaan punya wudhu- Jika ia

memasangnya dalam keadaan tidak memiliki wudhu, maka ia tidak

boleh mengusapnya seperti pendapat terkait kaos kaki kulit.

Ia tidak boleh menggeser penopang dari ternpat patah

tulang unfuk selama-lamanya jika ia tidak bisa menyingkirkannya.

AsySyafi'i berkata:
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.ltiL)t ,v,tJtr '.#_ Ol'.&', rF;ur
,r. Orrr,*** dari Ali rg bahwa salah satu dari dua

pergelangan tangann5n retak, lalu Nabi S menyuruhnln unhrk

mengusapkan air pada penopangrr!..€'

Al Baihaqi dahm Ma?ifah As-Sman uml Atsarsqudah meriwaptkan hadits

ini berkata: Aqrs!,afi'i dalam madzhab lama berkata, "Salra mendengar dari omng
yang saya percayai bahwa wudhu tersebut seperti wudhu unfuk shalat kecuali
pembasuhan dua kaki. Tetapi saln menganjurkan agar ia membasuh kedua

kakinya sesuai dengan makna urnrrn hadits."

Dalam lrutab Hamalahhadib ini diriwayatkan demikian' Sufuan menceritakan

kepada kami, A'masgr merrceritakan kepada kami, dari Salim bin Abu Ja'd, dari

Kuraib, dari lbnu Abbas, dari Maimunah, bahwa Nabi $ mandi junub dengan

membasuh kemaluan beliau dengan tangan beliau, kemudian menggosokkan

tangan ke dinding, kemudian beliau membasuh tangan beliau, kemudian beliau

berwudhu seperti wudhu untuk shalat. Setelah beliau selesai mandi, beliau

menrrbasuh kedua kaki beliau-" fiih. Ma'rifah,4s-Sunan wal Atsar,2/2691.
487 Al Baihaqi dalam Ma'rifah As-Sunan unl Atsar (1/300-301) berkata,

'Kami mengebhui hadits ini sebagai riwayat Amr bin Khalid Al Washiti dari Zaid

bin AIi dari aphnf dari lokelnr]ra."
Al Baihaqi juga berkata, 'Arnr bin l$alid statusnya matruk (hadibnya

ditingsalkan). Ia dih-duh bohong oleh Ahmad bin Hanbal dan Yahyra bin Ma'in."
Hadits ini dicuri oleh Umar bin Musa bin Wajih, lalu ia meriwayatkann!,a dari

Aid bin Ali dengan redaksi lang serupa. Sedangkan Umar bin Musa ini statusnyra

mahuk darr dituduh berbohong.

Ia meriwayatkan dengan sanad lain ynng tidak dikenal dari Zaid bin Ali.
HR. Abu Walid Khalid bin Yadd Al Makki dengan sanadngra dari Zaid bin Ali

dari AIi secara musl
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Rabi' berkata: Yang paling disenangi AsySyafi'i adalah

orang tersebut mengulangi shalahrya manakala ia mampu

berwudhu atau tayammum, karena ia tidak shalat dengan wudhu

dengan dir, dan tidak pula dengan tayammum. Allah &
menjadikan pengganti tayammum sebagai pengganti air. Manakala

air dan debu tidak sampai kepada anggota yang harus dibasuh,

maka ia wajib mengulangi shalatrya jika ia mampu. Ini termasuk

pendapat yang saya istikharahkan kepada Allah.

AsySyafi'i berkata: Pendapat terkait wudhu ketika terjadi

borok dan patah fulang itu sama seperti pendapat terkait mandi

junub; keduanya tidak berteda, jika borok dan patah tulang terjadi

pada anggota wudhu. Adapun jika borok dan patah tulang terjadi

di luar anggota wudhu, maka ia tidak wajib membasuhnya.

Perempuan yang haidh bisa menjadi suci seperti halnlra

orang !/ang junub dalam semua kasus yang saya paparkan.

Demikian pula, seandainya seorang laki-laki wajib membasuh

wajahnya, maka ia membasuhnya; dan perempuan pun seperti itu.

Abu Walid ini statusnla lemah. Jadi, tidak ada sahr prn riwayat valid dari

Nabi $ tentang masalah ini.

FIR. Ibnu Majah (pernbahasan' Bersuci dan Sunnah-Sunnahn!,a, l/215, no-

657) dad jalur Muhammad bin Aban Al Balkhi dari Abdurrazzaq dari Israil dari

Amr bin Khalid dad Zaid bin Ali dari ayahnya dari kakeknya dari Ali.

Al Bushairi berkata, "Sanad hardits dhaif karena di dalamnsa ada Amr bin

Khalid. Ia dituduh bohong oleh Ahmad dan hnu Ma'in."

Al Bukhari berkata, "Statusnya munkar."

Waki' dan Abu Zur'ah mengatakan bahwa ia suka memalsukan hadits. Al
Hakim berkata, "Ada banyak hadits palsu 5ang diriwayatkan dari Zaid bin Ali."

[ih. Zawa id lbni Majah, hal. 1 16-1 1 7 ; Musnad Al Imam hid, lnl 7 47 5; dan At-
Talkhish Al Habir, 1. /146-147).
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Jika pada tubuh p€relnpuan 1lang haidh ada bekas darah

dan pada tubuh orang png junub ada bekas najis, maka jika

keduanya mampu air, maka keduanya harus mandi.

Jika keduanya fidak rrunpu, maka keduan5ra harus bertayammum

dan shalat, dan ia Udak urdiib shalatuiya di suatu u/aktu

atau di waktu yrang lain-

TaSnmmum tdak sah bagi orang yang sakit selain borok,
dan tidak pula bagi seseorang yang bemda dalam qraca yang

sangat dingin dan ia kharrntir mati seandainya ia mandi, atau

orang yang rnengalami sakit keras dan takut mati seandain5n ia

mandi. Tidak prla baE orang yang memiliki borok yang terkena
najis. Tidak sah orlnrp bagrnf selain membasuh borok dan mandi,
kecuali ia menduga kuat bahura ia akan mati seandainya ia
melakukannSa. Dalam keadaan seperti ifu, ia bertayammum dan
shalat, lalu ia mandi dan membasuh najis seandainya bahaya

tersebut hilang darinln, serta mengulangi setiap shalat yang telah
ia kerjakan selama ulaktu yang saya katakan tidak sah baginya
bersuci selain dengan air- Tetapi jika keduanya tidak mampu,
maka keduanga dan shalat, dan keduanya tidak
perlu mengulangi shalamya di u,akfu kapan saja.

Demikian pula dengan setiap najis yang mengenai

keduanya, baik keduanlp dir,vajibkan mandi atau wudhu. Najis
tidak bisa disucikan kearali dengan air. Jika orang yang haidh,
junub dan orang Snng waflb wudhu ifu tidak memperoleh air, maka
ia bertayammurn dan shalat. Jika ia menemukan air, maka ia
membasuh bagian ttrbutrnS;a png terkena najis, mandi jika ia wajib
mandi, dan wudhu iika ia r,vajib wudhu; dan ia harus mengulangi
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setiap shalat yang ia kerjakan dalam keadaan ada najis padanya

karena tidak ada yang menpcikan najis selain air. 488

Jika ia menemukan air yang bisa digunakan unfuk

membersihkan najis dalam keadaan musafir, tetapi ia tidak

menemukan air unfuk mandi atau wudhu seandainya ia wajib

mandi dan wudhu, maka ia membasuh najis yang ada padanya,

lalu tayammum dan shalat. Ia tidak wajib mengulangi shalatr5a

karena ia shalat dalam keadaan suci dari najis dan zuci dengan

tayammum sesudah mandi dan wudhu yang wajib baginya.

Jika orang yang junub menemukan air unfuk mandi tetapi

ia khawatir haus, maka kedudukannya seperti orang 1nng tidak

menemukan air. Ia boleh membasuh najis jika mengenainya dan

bertayammum. Dalam hal najis, tidak cukup selain tindakan yang

saya jelaskan, yaifu membasuhnya. Jika ia khawatir haus sebelum

sampai ke tempat air seandainya ia mencuci najis, maka ia boleh

mengusap najis, bertayammum dan shalat. Tetapi ia harus

mengulangi shalat seandainya ia telah menynrcikan najis dengan

air; tindakan selain ihr tidak cukup.

Jika ia tidak khawatir haus dan ia membawa air, tetapi tidak

cukup unfuk mandi seandainya ia membasuh najis, maka ia
membasuh najis kemudian membasuhkan air sisanya pada bagian

tubuh mana saja yang ia suka, karena yang menjadi perbuatan

ibadah adalah membasuh tubuh, bukan sebagiannya saja. Jadi,

mandi ifu membasuh seluruh fubuh, sehingga ia bebas memilih

antara membasuh anggota wudhu atau selainnya. Anggota wudhu

tidaklah lebih wajib dalam mandi junub daripada anggota tubuh

ffi Terlihat adanya konbadiksi anbm alenia ini dan alenia sebelumnya, tetapi

seperti inilah yang tertulis dalam naskah. Walhhu A'lam.
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yang lain. Sesudah itu ia bertayammum dan shalat, dan ia tidak

wajib mengulangi shalat seandainya ia menemukan air karena ia

shalat dalam keadaan suci.

Barangkali ada lrang bertanya, "Mengapa tidak cukup

baginya saat terkena najis selain membasuhnya dengan air, tetapi

dalam mandi junub dan wtrdhu ia orlmp dengan tayammum?"

Jawabnya, awal mula bersuci ifu menggunakan air kecuali dalam

keadaan dimana Allah menjadikan debu sebagai sarana bersuci,

yaifu dalam perialanan dan dalam keadaan tidak malnpu

menggunakan air, atau dalam keadaannya mukim, dalam

perjalanan dan sakit- Jadi, kulit atau selainnSra yang terkena najis

tidak bisa disucikan kecuali dengan air, kecuali dalam kondisi

dimana Allah menjdikan debu sebagai sarana bersuci. Tetapi

pada awalnya Allah menetapkan bersuci itu dengan wudhu atau

mandi. hadah dengan wudhu dan mandi sebagai ibadah fardhu

bukanlah sarna dengan ibadah dengan menghilangkan najis yang

ada. Manakala najis ada pada hrbuh atau pakaian, maka benfuk

ibadahnya adalah merrghilangkan najis dengan air hingga tidak ada

lagi pada fubuh dan pakaian manakala ada jalan untuk

mengeluarkan najis tersebut. Inilah ibadah dengan maknanya yang

ulnum.

Allah & Udak menjadikan debu sebagai pengganti air dalam

menghilangkan naiis yang mengenai fubuh dan pakaian.

Rasulullah S memerintahkan untuk membasuh darah haidh dari

pakaian, dan damh haidh itu hukumnya najis. Jadi, ketenfuan

awalnya menunrt lorni adalah najis tidak bisa dihilangkan keanali

dengan air. Sedangkan taSrammum dapat menyr.rcikan di tempat ia

diposisikan, fidak keluar dari hal-hal yang diberikan keringanannya
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oleh Allah. Sedangkan di luar hal-hal lrang diberikan

keringanannya oleh Allah, ketentuannya mengikuti pokok hukum '

Allah dalam bersuci, yaitu dengan air.

Jika seorang perempuan mengalami junub kemudian ia

haidh sebelum mandi junub, maka ia tidak wajib mandi junub

dalam keadaan haidh karena dengan mandilah ia bisa menjadi

suci, sedangkan ia tidak bisa suci dengan mandi dari junub da[arn

keadaan haidh. Jika haidhnya telah berhenti, maka ia orkup mandi

satu kali. Demikian pula seandainya ia bermimpi basah dalam

keadaan haidh; ia ctrkup mandi satu kali, dan ia tidak unjib mahdi

setelah mimpi basah ifu meskipun mimpi basahnya ihr berkali{<ali

sampai ia suci dari haidh, lalu ia mandi satu kali.

Dalam masalah mandi, perempuan yang haidh dan orang

yang junub. itu sama, keduanya tidak berbeda. Hanya saja, saya

senang sekiranya perempuan yang haidh itu memakai sedht
minyak kasturi ketika ia mandi dari haidh, dan menggunakannln

untuk menyeka bekas-bekas darah. Jika tidak ada minyak kasturi,

maka boleh dengan minyak apa saja. Tindakan ini mengikuti

Sunnah. Jika ia tidak melakukannya, maka air saja sudah ankup,

tidak perlu yang lain.
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99. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami,, dari

Manshur Al Hajabi, dari hunya yaitu Shafiyyah binti Syaibah, dari

Aisyah, dia berkata: Seorang perempuan datang kepada Nabi $
dan bertanya kepada beliau tentang mandi selepas haidh, lalu

beliau menjawab, " Kanu ambil kaps misik (kasfun), lalu lamu
betsucilah ." Perempuan ifu bertanya lagi, "Bagaimana

cara bersuci dengannya?" Beliau bersabda, " I{amu bercuci

." Perempuan itu bertanya lagi, "Bagaimana carclnya

aku bersuci dengannya?" Nabi S pun bersabda, " Maha suci

Allah---sambil menutupl<an pakaian beliau! Kanu bersucilah

dengann5n " Maka h.rtarik perempuan itu karena ah,r sudah tahu

apa yang dikehendaki oleh Nabi $. [-alu kukatakan kepada

perempuan tersebut, 'Sapulah tempat keluar darah haidmu dengan

kapas itu'." Maksudnya adalah kemaluan.489

'189 HR. Al Bukhari (pembahasan' Haidh, bab: Perempuan Menggosok

Dirinfra Saat Bersuci dari Haidh, 7/718, no. 314) dari jalw Yuhp bin Ja'far dari
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Asy-Syafi'i berkata: t^aki-laki musafir yang tidak membawa

air dan orang yang pergr mencari rumput itu boleh menggauli

istrinya, dan ia cukup bertayammum jika ia telah mencuci apa

yang mengenai zakamya dan setelah istui yang digaulinya itu

mencuci apa yang mengenai vaginanya, sampai keduanya

menemukan air. Jika keduanya telah menemukan dir, maka

keduanya wajib mandi.
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100. hrahim bin Muhammad bin Abbad mengabarkan

kepada kami dari Abbad bin Manshur, dari Abu Raja AI Utharidi,

dari Imran bin Hushain rgg, bahwa Nabi $ memerintahkan

hnu Uyainah; dan Muslim (pembahasan: Haidh, bab: Anjuran bagi Perempuan
yang Mandi dari Haidh untuk Mernakai Kapas png Dibasahi dengan Minyak Misik
pada Letak Darah, L/26O-26'J., no. 60/332) dari jalur Amr bin Muhamrnd An-
Naqid dan hnu Abi Umar, keduanya dari hnu Uyainah.
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seseorang yang junub agar bertayammum kemudian shalat. Jika ia

telah menemukan air, maka ia harus *.'r6i.490

4

^lL hr ,'V "tat 6??: -\ . \#P
uG ilt'.]..;-; r tt r'ri,*,'Jri',b *:)

o

.'!:i*
101. Ia juga mengabarkan kepada kami tentang hadits

Nabi $ ketika beliau bersaMa kepada Abu Dzar, "Jika kamu telah

menemul<an ah maka sentuhkanlah ia pada kulibnu (mandi dan

wudh$.'49L

49o HR- Al Bukhari (pembahasan: Tayammum, l/!33, no. 3zl8) dari jalur

AMan dari AMu[ah dari Auf dari Abu RaF' dari Immn bin Hushain, bahwa

Rasulullah $ melihat seorcrng laki-laki yang menyendiri, tidak ikut shalat bersama

suatu kaum. Beliau lantas bertaryra, "Hai fulan, apa png menghalangimu unfuk

shalat bersama kaum iht?" Ia menjawab, "Ya Rasulullah, aku mengalami junub

sedangkan tidak ada air." Beliau bersaMa, "Pakailah tanah, karena itu cukup

bagirnu."

la meriuraptkann5ra dengan redaksi yang panjans bersama suatu kisah dari

jalur Musaddad dari Yahya bin Said dari Auf (pembahasan: Tay'ammum, bab'

Tanah lnng Baik adalah Sarana Wudhunya Orang Muslim, L/L28-729, no. 3zl4).

FIR. Muslim (pembahasan: Masjid dan Tempat-tempat Shatat, bab: Qadha

Shalat yang Terleuntkan dan Anjr.ran unhfi Menyegerakan Qadha, 7/474476,
no- 3l2/6821dari jalur Salm bin Zarir Al Atharidi dari Abu Raja' AI Atharidi dalam

sebuah kisah yang panians.

Dalam Htalb Ash-Shahihain tidak terdapat redaksi, "Jika ia menemukan air,

maka ia mandi." Ini adalah tambahan yang tidak mengubah apaPun dari segi

hukum-"
491 gu6i1r ini telah dis€butkan berild takhrifiip,sebelumnya.

868



AlUtnm

41. Kumpulan tentang Tayammum bagi Orang Muldm
dan Musafir

AsySyafi'i berkata: Allah S berfirman,

W6;i6( jy ;i 6yi-fir; <rji q;ri

#A t#ii q!;\ JL "{-fi; -t*;l

#o{,i':atTg*"#ofi";6rtJ;rU:lJi
rqi'# "; t;)^'i &4"fr -.q t fr {F 5 {b*

i4,+i)4w6*;\#:;ru
"Hai orang-orang tnng beriman, apabila l<amu hqrdak

mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan bngarunu

sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (baruh) lakimu
sampai dengan kdua mata kaki, dan jika l<amu .iunub mal*a

mandilah, dan jika kamu saht atau dalam abu ketnbali

dari tempt buang air fiakus) atau menyenfuh paanpan, hfu
kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dangan bnah
yang baik hersih); apulah mulmmu dan bnganmu dangan bnah
rtu "(Qs. Al Maa'idah [5]: 6)
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Allah & telah menetapkan hukum bahwa Dia

membolehkan tayammum dalam dua keadaan- Pertama, dalam

perjalanan dan tidak menemukan an. Kedua, bagi orang sakit, baik

dalam keadaan mukim atau dalam perjalanan. Hal itu
menunjukkan bahwa musafir boleh mencari air sesuai dengan

firman Allah, 'Ialu kamu frdak memperoleh air, maka

berhlnmmumkh. "

Setiap orang yang dalam perjalanan dengan meleurati safu

negeri ke negeri lain itu bisa disebut musafir, baik perjalanannya ih:

dekat atau jauh. Saya tidak mengetahui adanya dalil Sunnah

bahwa hanya sebagian rnusafir saja yang boleh berta5rammum,

sedangkan musafir yang lain tidak boleh. Makna tekstual Al

Qur'an menunjukkan bahwa setiap musafir boleh tayammum,

baik perjalanannya dekat atau jauh.
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102. hnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu

Ajlan, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa ia datang 4-i.1*.r1 492,

hingga ketika ia tiba di Marbad 493 iu pun bertayrammum dengan

mengusap wajah dan kedua tangannyra, lalu ia shalat. Setelah ifu ia
masuk Madinah dalam keadaan matahari telah tinggi, dan ia pun

tidak mengulangi shalatnya.4%

Asy-Syafi'i berkata: Juruf merupakan narna ternpat di dekat

Madinah.

42. Waktun5p Tayammum untuk Shalat

Asysyafi'i berkata: Allah @ taan menetapkan u,akfu-q,aktu

shalat sehingga tidak seorang pun yang boleh shalat sebefum

waktunya. Kita diperintahkan unfuk bangkit merruju shalat apabila

waktunya telah masuk. Demikian pula dengan perintah

492 Juruf adalah nama tempat di luar Madinah yang biasan!,a mereka
gunakan sebagai markas pasukan ketika mereka ingin berperang. Menunrt Ibnu
Ishaq, jaraknya dari Madinah sejauh 7 famkh (sekitar 5-5 Krn).

493 Marbad adalah nama tempat yang kjarak 1 mil dari Madinah-
4% FIR. AI Bukhari (pembahasan: Tagrammum, bab: Taglammum saat

Mukim, l/L27], secam mu'allaq tanpa disebutkan rnasalah tayammum di
dalamn5ra.

hnu Hajar berkata, "Tidak jelas bagiku alasan penghilargan keterangan
tentang hyammum, padahal itLrlah 1nng dirnaksud dalam bab ini. Fladits ini
diriwaptkan oleh Malik dahm N Muwaththa 'dari Nafi' secara ringkas, tetapi di
dalamryra ia menyebutkan bahwa ia bertayrammum dengan mengusap wajah dan
kedua tangannya hingga siku."

HR. Ad-Daruquthni dan Al Hakim dari jalr riwayat lain dari Nafi' secara
mar{u', tetapi sanadnya lemah. (fih. Fath Al Bad, L/4y'.1^).
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tayammum, yaitu ketika bangkit petunjuk shalat dan tidak ada air.

Barangsiapa yang bertayammum untuk shalat sebelum waktunya

masuk dan mencari air, maka ia tidak boleh mengerjakan shalat

dengan ta5nmmum tersebut, melainkan ia boleh mengerjakan

shalat apabila wakfunya telah masuk sehingga apabila ia

mengerjakan shalat tersebut maka hukumnya sah, dan setelah ia

mencari air tetapi tidak menemukannya.

Jika waktu shalat telah masuk, maka ia boleh

bertayammum, tidak hams menunggu akhir shalat. Karena Kitab

Allah menunjukkan bahwa dilakukan ketika seseorang bangkit

menuju shalat lalu ia tidak mendapatkan air. Jika ia mengerjakan

shalat pada waktu ifu, maka hukumnya sah.

Seandainya ia menunda-nunda hingga akhir wakfu, maka

hukrmnya boleh tetapi saya fidak menganjurkannya seperti

anjuran saya unfuk menyegerakan shalat dalam keadaan apa pun,

kecuali ada keyakinan unfuk menemukan air. Dan saya lebih

senang sekiranya ia menunda tayammum sampai ia putus asa

unhrk mendapatkan dir, atau khawailr waktu shalat keluar

sehingga saat itulah ia bertayammum.

Seandainya ia telah bertaSnmmum dalam keadaan tidak

rnembawa air sebelum ia mencari air, maka ia harus mengulangi

tayammum sesudah mencari air agar tayammum dikedakan

sesudah ia menemukan air dan tidak menemukannya. Jika ia tidak

membawa air, maka ia bisa mencarinya pada orang lain. Jika

orang lain mau memberikan air tanpa bayaran, atau dengan

bayaran tetapi ia memiliki uang unfuk memba5ramya dengan harga

standar di tempafurya itu tanpa kekhawatiran ia akan lapar dalam

perjalanan seandainya ia membeli air, maka ia tdak boleh
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bertayammum dalam keadaan bisa menemukan air dengan kondisi

seperti ini. Jika orang lain yang memiliki air itu menolak untuk
memberikan aimya dengan sukarela, atau menolak unfuk
menjualnya kecuali dengan harga yang lebih tinggi, maka ia tidak
\.vajib membelinya meskipun ia berkelapangan. Namun penjualan

air dengan harga yang melebihi harga semestinya itu jarang terjadi.

Jika ia menemukan sumur tetapi tidak membawa tali, maka
jika ia tidak bisa mencapai surnur ihr dengan cara furun, atau

memakai tali, atau dengan memakai pakaian, maka ia tidak perlu

turun sampai ia bisa mengambilnya dengan sebuah rqradah, atau

melemparkan timba ke dalamnya. Jika ia tidak bisa mdakukann5ra,

maka ia bisa mengulurkan ujung pakaiannya dan merneftrsnya

agar keluar air. Kemudian ia mengulangi cara seperti ifu hingga

memperoleh air yang cukup unhrk wudhu. Ia fidak boleh
bertayammum dalam keadaan mampu melakukan hal semacam

ini, atau melalui bantuan orang lain-

Jika ia tidak mampu melakukan cara ini, tetapi ia mampu
furun ke dalam surnur dengan cara lrang tidak menimbulkan

kekhawatiran, maka ia harus hrun ke dalamnya. Tetapi jika ia

tidak bisa menuruninga kecuali dengan kekhawatiran, maka ia
Udak harus menuruninya-

Jika ia diberitahu tempat air yang dekat dari tempat dimana

wakfu shalat tiba, maka jika ia tidak terpufus dari rombongan,

tidak khawatir barangn5ra akan hilang seandainSra ia pergi ke
tempat tersebut, serta tidak keluar dari unktu shalat, maka ia harus
pergi ke tempat tersebut. Tetapi jika ia khawatir barang
bawaannya H*g, atau kawan-kawann5la Udak mau
menunggunla, atau ia takut dengan perjalanan ke tempat tersebut,
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atau takut terletrratkan waktunya jika ia mencari air, maka ia frdak

wajib mencarinya, melainkan ia boleh berta5ra.mmum.

Jika ia berta5rammum dan shalat, kemudian ia tahu bahwa

di antara barang bawaannya ada air, maka ia rrrajib mengulangi

shalatnya. Jika ia tahu bahwa ada sebuah sLrrnur di dekatnya dan

ia mampu unfuk mengambil aimya, maka ia tdak wajib

mengulangi shalatrya- Kalaupun ia mengulangi shalatnp, maka ifu

huny. sebagai langkah kehati-hatian.

Jika di antara barang bawaannya ada air tetapi ia dihalangi

oleh musuh unfuk mengambilnya, atau ia terhalang oleh heuran

buas atau kebakaran sehingga ia tidak bisa mencapai tempat

barangnlra ifu, maka ia boleh bertayammum dan shalat- Orang

seperti ini dianggap tidak menemukan air jika ia tidak bisa sampai

ke tempat air. Jika di antara barang bawaannya terdapat air tetapi

ia keliru membawanya, sedangkan waktu shalat telah tiba, dan ia

pun telah mencari air tetapi ia tidak menemukan, maka ia boleh

bertayammum dan shalat. Seandainya ia naik kapal tetapi ia tidak

membawa air di kapaln5ra, dan ia pun tidak sanggup mengambil air

dari laut karena terlalu sulit, serta tidak bisa menurunkan timba

unfuk mengambil air laut sama sekali, maka ia boleh

bertayammum dan shalat, serta tidak perlu mengulangi shalatrla-

Orang seperti ini dianggap tidak rnampu memperoleh air.

874



Alllmm

43- Bab: Niat Talammum

Aqrqpfi'i berkata: Tayammum udak sah ke&ali setelah

mencari afu latru tidak mernperolehn5a. Saat ifulah ia memunctrlkan

niat talnmmr.un dahm hari.

Talammr.nn Udak sah kecuali setelah mencari air. Jika ia
bertayamrrnrnr sebefum mencari air, maka tayammumnya tidak

sah, dan ia harus bertayammr-un lagi sesudah mencari air dan tidak

menernulonryn-

Jika ia berniat byammum untuk bersuci [luna mengerjakan

shalat fandhra maka sesudah ifu ia boleh shalat zunnah, membaca

mushaf, menshahti jeoazah, melalarkan squd tilawah dan sujud

syuhr. Jit<a datarg shalat fardhu berilarkrya sedangkan ia belurn

berhadats, maka ia tidak boleh mengerjakan shalat keflali setelah

mencari air sesdah u,altrrnta tba- Jika ia tidak menernukannSra,

maka ia mernunorlkan niat yang baru sehingga dengan niat ifu ia
boleh bertapmmum unfuk shalat fardhu.

JilG ia ingin menjarnak dua shalat, maka ia mengerjakan

shalat yarg pertama terlebih dahulu, lalu mencari air sampai

benartenm tidak m€nernukannlra, lalu ia memuncrrlkan niat

tayamrrnarr, kernudian ia bertalnmmum dan mengerjakan shalat

fardhu berilautrrt a.

Jika h terleuratkan beberapa kali shalat, maka ia melahfian
ta5ramrrnrrn !,ang baru setiap l<ali mengerjakan sah.r shalat

sebagairrnna tdah saln jelaskan; tanpa ifu fidak cularp. Jika ia
mengerjakan dua shalat dengan safu tayammum, maka ia
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mengulangi shalat yang terakhir karena talnmmum hanya sah

untuk shalat yang pertama, tidak sah untuk shalat yang terakhir.

Jika ia bertayammum dengan niat unfuk shalat sunnah,

atau shalat jenazah, atau membaca mushaf, atau sujud tilawah,

atau sujud syukur, maka ia tidak boleh shalat fardhu dengan

tayammum tersebut sampai ia meniatkan talnmmum untr:k shalat

fardhu.

Jika ia bertayammum lalu menggabungkan bebempa shalat

yang terlewatkan, maka tayammum hanya sah unfuk shalat 5nng

pertama saja, tidak sah bagi shalat yang lain. Ia harus mengulangi

setiap shalat yang ia kerjakan dengan tayammum yang ia ambil

unfuk shalat yang lain, dan ia hams melakukan safu tayiammum

unfuk setiap satu shalat-

Jika ia bertayammum dengan niat unfuk shalat fardhu,

maka sesudah itu tidak ada larangan bagin5n untuk shalat sunnah,

shalat jurazah, membaca mushaf, sujud syukur dan sujud tilatrnh.

Barangkali ada yang bertanya, "Mengapa ia tidak boleh

mengerjakan dua shalat fardhu dengan safu ta5ammum, tetapi ia

boleh shalat sunnah sebelum shalat fardhu dan sesudahnga?"

Jawabnya, ketika Allah memerintahkan orang yang hendak shalat

unfuk bertayammum manakala tidak rnenemukan air, maka hal ifu

menunjukkan bahwa ia tidak dianggap sebagai oftmg Snng tidak

menemukan air kecuali setelah melakukan pencarian air terlebih

dahulu lalu tidak menemukannya, dan sebelum ifu ia harus berniat

unfuk mencarinya. Allah memaksudkan ka,uajiban mencari air ifu

untnk melakukan shalat fardhu. Karena ihr, Wallahu A'larq
seseorang fidak boleh meniatkan selain shalat fardhu dari

tayammumnya itu tetapi kemudian ia melakukan shalat fardhu
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dengan tayammum tersebut. Selain ifu, ia harus melakukan

tayammum unfuk setiap shalat fardhu sebagaimana ia harus

bertayammum unh.rk shalat fardhu 5nng lain. Hal ifu menunjukkan

bahwa tayammum bukan mempakan sarana kesucian bagrrya

kecuali setelah ia mencari air lalu tidak menemukannya- Karena ifu

kami katakan bahwa seseorang tidak boleh mengerjakan dua

shalat fardhu dengan safu tayammum, karena ia harus melakukan

tayammum dalam setiap shalat. Sedangkan shalat sunnah

mengikuti shalat fardhu; tidak memiliki hukum selain hukum shalat

fardhu.

Tayammum tidak terlaksana kecuali didasari syarat.

Tidakkah Anda melihat bahwa jika seseorang bertayammum lalu ia

menemukan air, maka ia wajib berwudhu? Demikian pula dengan

perempuan yang mengalami istfiadhah (darah penyakit), orang

yang selalu keluar cairan dari tubuhnya, sedangkan ia menemukan

air. Ia dan orang yang bertayammum fidaklah berteda, bahwa

masing-masing dari mereka wajib berwudhu setiap kali hendak

mengerjakan shalat fardhu, karena wudhu di sini merupakan

samna bersuci dalam kondisi darurat, bukan secara sempurna.

Barangkali ada yang bertanya, "Bagaimana iika ia berada di

tempat yang tidak ada harapan untuk menemukan air?"

Jawabnya, harapan terhadap ditemukannyra air fidak mungkin

sima, karena bisa jadi ada kafilah yang datang kepadanya dengan

membawa air, atau ia menemukan galian atau air yang ada di

permukaan tanah.

Jika seseorang boleh bertayammum lalu ia bertayammum,

namun belum memasuki shalat sampai ia menemukan air sebelum

ia takbir untuk shalat fardhu, maka ia tidak boleh shalat sebelum
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berwudhu- Jika kafilah datang kepadanya dengan membawa air

narnun maeka menolak unfuk memberikan sebagian air

kepadanya, atau ia menemukan air tetapi terhalang unfuk

mengambilryla, ahu ia tidak mampu menemukan air sama sekali,

maka tayammum yang p€rtama tidak sah baginln. Sesudah ia

kehilangan lrampan unfuk merrgambil air 5rang dilihatnp, barulah

ia merrunculkan niat talpmmum unfuk shalat fardhu, yaitu

tapmmurn yang dmgan ifu ia boleh shalat.

Jika ia telah bertapmmum dan memasuki shalat sunnah

atau shaht jxrazah, kemudian ia melihat air, maka ia tetap

menertrskan shalat yang telah dimasukin5a- Setelah selesai shalat

sunnah, barulah ia wurdhu unhrk shalat fandhu seandainya ia

mampu- Jika ia fidak marnpu, maka ia memtrnculkan niat yang

baru untuk shalat fardhu, lalu ia bertalnmmum unfuknya.

Dernikian pula seandainya ia telah memulai shalat sunnah

dengan bertakbir kemudian ia melihat air; ia meneruskan shalakrya

dua raka'at fidak boleh lebih, lalu salam, lalu mencari air.

Jika ia bertaSnmmum dan telah memasuki shalat fardhu

kemudian ia melihat air, maka ia tidak wajib menghentikan

shaiafuiya" melainkan ia boleh menemskan shalatnyn. Jika ia telah

men!rcrnpLrnakan shalatngla, maka ia berwudhu unhrk shalat yang

lain. Ia fidak boleh berpindah dengan ta5rammumnSra itu ke shalat

fardhu iika ia menemukan air setelah keluar darinya. Seandainya ia

bertapmmum dan telah memasuki shalat fardhu kemudian ia

mengalami mimisan dan keluar dari shalat untuk membasuh darah

dari hidtrEnya lalu ia menemukan air, maka ia tidak boleh

melaniud<an shalat fardhunp ifu sampai ia berwtrdhu. Alasannya
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adalah karena ia telah berada dalam kondisi dimana ia tidak boleh

shalat, yaifu dalam kondisi menemukan air-

Seandainya saat mimisan ifu ia mencari air dan tdak
menemukan air unfuk wudhu, melainkan hanya menemukan air

unfuk membasuh darah, maka ia membasuh darah dan mengambil

tayammum yang baru, karena ia telah berada dalam kondisi

dimana ia tidak boleh shalat dalam keadaan tersebut, karena

terlihatnya air olehn5n dalam keadaan seperti itu
mengharuskannya unhrk mencari air- Jika ia telah mencari air

tetapi tidak menemukan, maka ia hanrs memunculkan niat baru

yang membolehkan talnmmum baginln-

Barangkali ada 5nng b€rhnlla, 'Apa bdaryra antara omng
yang melihat air sebelum memasrrki shalat sedangkan ia tidak

boleh memasuki shalat sebfum mencaringra dan jika ia tidak

menemukannya maka ia melakukan niat dan tay'ammum yang

baru, (bedanya) dengan oremg !,ang memasuki shalat lalu melihat

air mengalir di sampingnya? Sedangkan dalam kazus lain Anda

mengatakan bahwa jika seorang budak dimerdekakan dalam

keadaan ia telah mengerjakan shalat safu raka'a! maka ia harus

memakai kerudung pada raka'at selebihnya; tanpanln fidak sah."

Jawabnya, ins5n Allah, saya mernerintahkan budak perempuan

unttrk memakai kerudung pada raka'at selebihnln, dan

memerintahkan orang yang sakit unfuk bangun jika ia mampu

pada raka'at selebihnya karena kedua tersebut

dikerjakan dalam shalat, dan hukum kedua pertuatan tersebut

unfuk keadaan kedua oftmg tersebut berlaku pada sisa raka'at

shalat keduanya, yaifu perernpuan ini harus memakai kerudung

sebagai perempuan merdeka, dan orang yang sakit ini wajib berdiri
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secam mutlak. Saya tidak membatalkan shalat yang telah ia

kerjakan sarna sekali, karena keadaan keduanya yang pertama

berbeda dari keadaan keduanya yang terakhir. Sedangkan wudhu

dan hlrammum mempakan perbuatan di luar shalat. Jika

keduanya telah terlaksana secara sah, maka keduanya juga boleh

bagi orang yang telah memasuki shalat. Keduanya dianggap telah

menurufkan kauajiban. Orang yang memasuki shalat ifu dianggap

taat perintah lantaran ia telah memasuki shalat. Raka'at shalat

g;ang tehh ia kerjakan pun dicatat baginlra sehingga ia tidak boleh

membatalkan amalan yang telah dicatat baEnya sebagai kebaikan

untuk rnengambil wudhu dari awal. Allah menggugwkan pahala

amal akibat syirik. Karena itu tidak boleh dikatakan, "Wudhulah

dan teruskan shalat!" Jika muncul sahr keadaan dimana ia tidak

boleh mengambil tayammum dari aural sedangkan ia telah

bertayammum, maka tayammumnya ifu telah terlaksana dan ia

telah memasuki shalat. Shalat itu berteda dengan tayammum-

Tayarnrnum berbeda dari shalat karena shalat ifu melibatkan

amalan lain, dan amalan lain tersebut telah terlaksana. Dengan

tayammum tersebut ia telah sah unfuk memasuki shalat. Orang

yang berta5rammum itu tdak memiliki hukum selain ia harus

memasuki shalat. Setelah ia memasuki shalat, maka hukum

tayamrnum itu telah terlaksana. Apa yang halal baginya di awal

shaht itu juga halal baginya di akhir shalat.

M- Bab: Cara Tagrammum
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"Maka bertalnmumlah dengan bnah yang bik hqsih);
sapulah mukarnu dan tanganmu dangan bnah ,fu." (Qs- AI

Maa'idah [5]: 6)
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103. hrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami

dari Abu Huwairits Abdurrahman bin Muawiyah, dari A'raj, dari

Ibnu Shammah, bahwa Rasulullah $ bertayammum dengan

mengusap u/ajah dan kedua hasta 6"1iur.495

495 Uh. Ma'rifah As-Sunan unl Abar (pembalnsan: Elersuci, bab'

Tayammum, 7/282-2Ul dari jalur Abu Abbas Al Asham dari Rabi' se@rzr rirgkas
seperti di sini, dan tidak secara ringkas sebagaimana disebu&an dalam bab

berikuhrSra tmtang dzikir kepada Allah dalam keadaan tidak berundhu.
Al Baihaqi berkata, "Dalam sarndnya terjadi perirgkasan dad rniai ltrahim

bin Muhammad atau Abu Hurrairits, karena A'raj atau rnrna lengkapnln
AMurrahman bin Hurmuz, tidak mendengamya dari hnu Shammah, melainkan ia

mendengamyra dari Umair mantan sahaya hnu Atrbas dari lbnu Shamrrnh.
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Dapat dicema dengan akal bahr,m jika bertayammum

merupakan pengganti wudhu dan dilahrkan pada wajah dan kedua

tangan, maka tayammum ihl dilahkan seperti wudhu dilakukan.

Ketika Allah menyebutkan wajah dan tangan, maka ifu berarti

Allah telah menggugurkan kev,rajiban pengusapan terhadap selain

keduanya di antara anggota-anggota wudhu yang lain.

Seseorang Udak boleh bertayammum kecuali dengan

mengusap wajah dan kedua hastanya hingga ke siku. Jadi, siku itu

termasuk bagan yang diusap dengan debu. Jika sedikit saja

darinSn ditinggalkan tanpa diusap dengan debu, baik sedikit atau

banyak, maka ia harus mengusapnya- Jika ia shalat sebelum

mengusapnya, maka ia harus mengulangi shalafurya, baik bagian

yang tertinggal itu sebesar dirham, atau lebih kecil dari ifu, atau

lebih besar dari itu. Setiap bagian yang terlihat atau diyakini

terler,uatkan meskipun tidak terlihat, maka ia hams mengulanginya

Al BailEqi menyitir riwayat tersebut dengan sanadnya secara lengkap, dan ia

berkata, "Hadib ini dilansir Al Bukhari dalam Ash-Shahihdari Yahya bin Bukair."
Hadits ini diriwaSntkan oleh Muslim dengan sanad yang Munyi: Laits bin

Sa'd be*ata. Kemudian ia menyebutkannya seperti ini (maksudnya: menglusap

uniah dan kedua targannya).

Hadit ini diriwayatkan oleh Abu Shalih Abdullah bin Shalih sekretaris laits
dari laits dengan sanad dan maknanga, hanya saja redalsinya berbunyi: Kemudian
ia mengusap waiah dan kedua hasta beliar.r, kerrudian beliau menjawab salamku.

HR AI Br*hari (pembahasan: Taya.mmum, bab: Tayammum saat Mukim,

l/127, no. 337) dari ialur Yahya bin Bukair dari laits dari Ja'far bin Rabi'ah dari

A'raj, ia berkah: Alm mendengar Urrnir mantan sahaya hnu Abbas dari Abu

Juhaim bin Harib bin Shammah dengan redaksi yang serupa. Di dalamnya-
sebagairnana yarg disebutkan Al Baihaqi-disebutkan redaksi: Kemudian beliau

mengusap waiah dan kedua hngan beliau." (no. 337)
HR. Mtslim (pembahasan: Haidh, bab: Tayammum, T/28L, no. L14/3691

dari ialr.n l-aits scara mu allaq dan Ja'far bin Rabi'ah.
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serta mengulangi setiap shalat yang ia kerjakan seandainya ia tidak

mengulangi pengusapannya.

Jika ia melihat bahwa ia telah mengusapkan kedua

tangannya pada walah,Tkedua hasta dan kdua siku tanpa

menyisakan sedikit pun, maka hukumnya sah.

'ndak arkup baginya selain menepukkan satu kali tepukan

(usapan) pada wajah.yu, dan saya lebih senang sekiranya ia

menepukkan kedua tangannya pada wajahnya secara bersama-

sama. Tetapi jika ia hanya menepukkan salah safu tangannya dan

mengusapkannya pada seluruh wajahnya, maka sudah cukup.

Demikian pula, jika ia mengusapkan sebagian dari tangannya-

Yang menjadi patokan saya dalam hal ini adalah mengusapkan

tangan pada wajah. Demikian pula jika ia menepuk debu dengan

sesuafu lalu mengambil debu dari alatnya tanpa menggunakan

kedua tangannya lalu mengusapkannya pada wajah- Demikian

pula seandainya orang lain unfuk mengusapkan debu pada

wajahnya atas perintahnya. Tetapi seandainya angin

menertangkan debu kepada wajahnya hingga merata, kemudian ia

menyapukan debu yang di wajah pada wajahnya, maka hukumnya

tidak boleh karena ia tidak mengambil debu untuk wajahnya.

Seandainya ia mengambil debu yang ada di kepalanya unfuk urajah

lalu menyapukannya, maka ifu sudah cukup baginln. Demikian

pula, seandainya ia mengambil debu yang ada pada sebagian

wajahnya selain wajah dan kedua telapak tangannSn-

la harus menepukkan kedua tangannya se@ra bersama-

sama pada kedua hastanya; selain ifu fidak cukup manakala ia

bertayammum sendiri, karena ia tidak bisa mengusap safu tangan

melainkan dengan tangan yang lain. Jadi, ia mengusap tangan
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kanan dengan tangan kiri, dan mengusap tangan kiri dengan
tangan kanan-

Ia harus menyela-nyela jari-jarinya dengan debu, serta
menyelisik bagian-bagian wudhu dengan debu seperti halnya ia
menyelisiknla dengan air.

Dengan cara apa pun ia mendatangkan debu kepada kedua
tangannya, maka hukumnya sah; atau omng lain yang

mendatangkannp atas perintahnya sebagaimana yang sala
kemukakan terkait u,ajah.

Cara taSammurn adalah seperti yang saya jelaskan, Snihr
menempelkan kedua tangan secam bersama-sama pada unjah
kemudian mengusapkannya pada wajah secara bersama-sama,

berikut permukaan jenggotorya; tanpa itu Udak cukup. Ia tidak
boleh meninggalkan pengusapannya pada jenggohrya, serta
pengusapan kedua tangannya secara bersama-sama. Setelah ifu ia
meletakkan hastanya yang kanan pada telapak tangannya yang
kiri, kemudian mengusapkan bagian dalam genggamannya pada
punggung hastanya, mengusapkan jari-jarinya pada tepi hastanya,

dan mengusapkan jari jempolnya pada bagian dalam hastanya

agar ia mmgetahui dengan pasti bahwa ia memfrrngsikan
seluruhnya. Jika di awal ia telah difungsikan, maka ia tidak perlu
membalik tangann5ra- Seusai ia mengusap tangan kanannya, maka
ia mengusap tangan kirinya dengan telapak tangan kanannya.

Jika ia memulai dari mengusap kedua tangannya sebelum
wajahnya, maka ia harus mengulangi dengan mengusap wajahnya,
disusul dengan mengusap kedua tangannya. Jika ia memulai dari
mengusap tangannya yang kiri sebelum tangannya yang kanan,

884



Al llmm

maka ia tidak wajib mengulangi, tetapi saga memakruhkan hal

tersebut sebagaimana pendapat yang saya sebutkan terkait wudhu.

Jika satu tangannya atau kedua tangannyra bunfung, maka

ia mengusap yang tersisa dari tangannya yang bunfung. Jika

bunfungnya mulai dari dua siku, maka ia mengusap sikunya yang

tersisa. Jika buntungnya mulai dari pundak, maka saya

menganjurkan agar ia mengusapkan debu pada kedua pundaknya.

Tetapi jika ia tidak melakukannya, maka tidak masalah karena ia

tidak memiliki kedua tangan yang dikenai keurajiban wudhu dan

tayammum. Yang waiib diusap dari kedua tangan dalam

tayammum ihr sama seperti yang wajib diusap dalam wudhu.

Seandainya bunfurngnya dari siku lalu ia mengusapkan debu pada

lengan atas, maka ihr lebih saya sukai karena lebih hati-hati. Saya

berpendapat demikian karena ia masih tercakup ke dalam kata

tangan meskipun fidak mengikat, karena Rasulullah #i juga

mengusap kedua hasta beliau. Hal ihr menunjukkan bahwa Allah

mewaiibkan pengusapan pada kedua tangan dalam tayammum

sebagaimana A1lah mewajibkannya pada wudhu

Jika tangannya bunfung dan ia tidak menernukan seseorang

yang membantunya tayammum, maka jika ia mampu melumuri

kedua tangannya dengan debu, atau melakukan siasat dengan

menggunakan wajah, atau dengan kaki, atau derrgan anggota

tubuh yang lain, maka hukumnya sah. Jika ia tidak malnpu, maka

bisa melumurkan sedikit debu pada wajahnya agar bisa sampai

kepada tangannya. Jika ia melakukan hal itu lalu mengeriakan

shalat, maka shalaforya sah. Jika ia tidak malnpu untuk melumuri

kedua tangannya secara bersama-sama, maka ia boleh melumuri

salah sah:nya saja lalu shalat. Namun ia hanrs mengulangi
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shalatnya apabila ia mampu menemukan orang yang

membanfunya tayammum atau wudhu.

Jika reorzmg musafir menemukan air tetapi tidak bisa
menyucikan seluruh anggota fubuhnya, maka ia tidak wajib
membasuh sedikit pun dari anggota fubuhnya. Rabi' berkata:
Namun Aq1$nfi'i memiliki satu pendapat lain, yaitu ia
menggunakan air png ada padanya unfuk membasuh sebagian
anggota wudhu, dan sesudah ifu ia bertayammum. Rabi' berkata:
Karena ia fidak sempurna dalam bersuci, seperti seandainya
sebagian anggota wudhun3n terluka, maka ia membasuh anggota
wudhunya Snng sehat lalu bertayammum, karena kesuciannya
belum sempuna.

zz J
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104. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi,, dari hnu
Umar bahvrn ia bertalnmmum-4%

496 ffR- Ath-Thabrani (pelnrbahasan: Bersuci, bab: Amalan dalam
Tayammum, L/!56, no- 9U dengian redaksi: Abdullah bin umar berrayammum
hingga ke siku."

Al Baihaqi Mata, 'Dalam riu,ayat Hasan bin Muhammad Az-Za'furani dari
Asrsyafi'i disebud<an: Dari Aslrqnf i, Malik mengabarkan kepada kami, dari
Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, "Tayammum adalah mmgusap wajah dan
mengnsap kedua tangan trirgga ke siku." [jh. Ma'rifah As-sunan wa] Abar,
7/286)- Barangkali matanyargdimaksud adalah ini atau itu. wallahu A'tatn-
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Asy-Syafi'i berkata: Dalam tayammum, tidak cukup baginya

selain dengan rnendatangkan debu pada bagian !,ang dibasuh

dalam wudhu, yaifu wajah dan kedua tangannya sampai kedua

sikunya.

45. Debu yang Boleh Digunakan Tayammum dan yang
Tidak Boleh

AsySyafi'i berkata: Allah S berfirman,

2 ,i//<
lJ,.-=;'g

"Maka bertayamumlah dengan tanah yang baik hersih)."
(Qs. Al Maa'idah [5]: 6)

Setiap tanah yang bisa disebut sha'id dan tidak tercampur

dengan najis itu bisa dikategorikan sebagai tanah yang baik dan

dapat digunakan tayammum. Sedangkan setiap tanah yang tidak

bisa sebagai debu yang baik itu tidak bisa digunakan unttrk

bertayammum. Kata sha'id hanya digunakan unfuk tanah yang

berdebu.

Bafu-bafu yang besar dan kecil, atau yang kasar dan yang

halus, tidak bisa disebut sebagai sha'id. Jika ia tercampw dengan

tanah yang berdebu, maka yang mencampurinya ihrlah yang

disebut dengan sha'id. Jika orang yang bertagrammum

menepukkan tangannya padanya lalu ada debu yang menempel

pada tangannya, maka ihr sah unfuk digunakan bertayammum.

t5t"t--l.? ...
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Jika ia menepukkan kedua tangannya pada bafu atau benda lain

lalu tidak ada debu yang menempel kemudian ia mengusapkan

pada wajahngra, maka tidak sah. Ketentuan ini berlaku pada semua

jenis tanah, baik tanah yang asin, tanah yang berlumpui, atau

tanah yang keras dan kasar. Selama ada debu yang menempel

ketika ditepulq maka boleh digunakan untuk tayammum. Tetapi
jika tidak ada debu yang menempel, maka ia tidak sah digunakan

tayammum.

Demikian pula jika orang yang bertayammum mengibaskan

pakaiannp atau sebagian alatnya kemudian darinya keluar debu

tanah lalu ia bertayammum dengan debu tersebut, maka

hukumnya boleh. Jika tanahnya sangat berdebu sehingga banyak

debu yang menempel pada kedua tangannya, maka ia tidak

dilarang untuk mengibaskan kedua tangannya asalkan masih ada

tersisa debu di kedua tangannya unfuk mengusap seluruh

wajahnya- Yang lebih saya senangi adalah sekiranya ia meletakkan

kedua tangannya pada debu secara perlahan{ahan, kemudian ia

bertayammum dengan debu tersebut. Tetapi jika ada banyak debu

yang melekat pada kedua tangannya kemudian ia

mengusapkannya pada wajahnya, maka hal ifu tidak berdampak

negatif.

Jika ada banyak debu yang menempel pada tangan

kemudian ia mengusapkan pada wajahnya, maka ia tidak boleh

mengambil debu yang ada di wajah untuk diusapkan pada kedua

tangann5ra. Tidak boleh baEnya selain mengambil debu yang lain

untuk mengusap kedua hastanya" Jika ia mengusapkan debu yang

di wajah pada kedua hastanya, maka ia harus mengulanginya

dengan mengambil debu yang lain kemudian mengusapkan pada
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kedua hastanya. Jika ia menepuk tempat lain dari tanah kemudian

ia mengusap wajahnya, kemudian ia menepuk tempat yang lain

dari tanah untuk mengusap kedua hastanya, maka

boleh. Demikian pula jika ia mengambil debu dari tempat yang

srna, maka hukumnya boleh karena debu yang ia ambil dalarn

setiap tepukan ifu berteda dari yang tersisa sesudahnya.

Jika ia mengikis debu dari dinding lalu bertayammum

dengan debu tersebut, maka hukumnya sah. Jika ia meletakkan

kedua tangannya pada dinding lalu ada debu yang menempel dan

ia bertayammum dengan debu tersebut, maka hukumnla sah-

Tetapi jika tidak ada debu yang menempel, maka hukumnya tidak

sah. Jika debu bercampur dengan batu kapur, jerami halus, tep-rrg

terigu atau selainnya, maka tidak boleh digunakan untrk

tayammum sampai ia berupa debu mumi.

Jika debu berubah akibat perbuatan manusia dari keadaan

yang bisa disebut sebagai debu atau sha'id lalu debu tersebut

digunakan unfuk tayammum, maka hukumnya fidak sah-

Contohnya adalah debu yang terbuat dari pengolahan bambu atau

h-rmbukan bafu bata, atau yang sempa dengan ifu-

Tidak boleh talnmmum dengan bafu kapur, serbuk celah

dan zimit<h497. Semua ini termasuk kategori bafu. Dernihan pula,

jika batu, tembikar, atau bafu marrner ditumbuk hingga meniadi

debu, maka tidak boleh digunakan untuk tayammum. B€gitu,uga

dengan botol, mutiara, minyak misik dan kapur bams, dan selgnrh

jenis wanrangian yang dihaluskan hingga menjadi debu itu tidak

bisa disebut sebagai sha'id.

497 Zinildiadalah sejenis batu yang berwama putih, merah atau hrning-
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Adaprn tanah dari Armenia dan tanah wangi yang bisa

dimakan, jika ia ditumbuh halus lalu digunakan trnfuk tayammum,

maka hulnrmngra sah. Jika kadzdan49s difumbuk halus lalu

digunakan unfuk tayammum, maka fidak sah karena

kadzdan adalah batu yang berongga. Selain itu, fidak boleh juga

tayammum dengan menggunakan tawas, dzarinh (*jqis
wewangian Fdat), kernerrgBn, serbuk perak atau emas, serta

benda-benda lain yang bukan termasuk kategori tanah.

Seseorang tidak boleh bertayammum dengan suafu tanah

yang ia ketahui tercampur dengan najis dalam kondisi apd pu,
sampai ia tahu dengan takin bahwa debu tersebut telah suci

dengan air sebagaimana yang kami paparkan terkait tanah yang

bercampur dengan tanah yang tidak berurujud seperti air seni dan

semiserlnln, yaifu dengan menyimmkan air padanya hingga

menufupinyra; atau debu yang berwujud, yaitu dengan cam

disingkirkan oleh disiramkan air pada tempahya; atau tempatnya

digali hinga diketahui bahwa tidak ada tersisa sedikit pun darin5ra.

Ia tidak boleh berta5nmmum dengan tanah kuburan karena

bercampur dengan jasad dan h.rlang mayit. Meskipun tanah

tersebut telah terguyur hujan, ia tetap tidak boleh digunakan unfuk
bertayammum karena jasad mayit tetap ada di dalamnSra, tidak
bisa dihilarEkan dengan air sebagaimana debu dapat dihilangkan.

Demikian prla dengan setiap najis yang mencampurinSra dan bisa

kembali kepadanp seperti tanah. Jika tanah dalam keadaan

basah, malra ia tidak boleh digunakan unfuk tayammum karena
pada saat itu ia rnenjadi tanah liat.

a% IGdfunsebagaimana 5rang ditafst{Gn oleh Aqrsyali'i adalah batu lnng
berongga dan sfaqra rapuh-

890



AlUmm

Seseorang boleh tayammum dengan debu, dari asal mana

saja. Jika pakaiannya atau kakinya basah, maka ia bisa

mengeringkan sedikit tanah liat yang melekat padanya dengan

suafu alat atau bagian tubuhnya. Sesudah kering ia menumbuknya

lalu menggunakannya untuk tayammum. Tanpa ifu tidak cukup'

Jika ia melumuri wajahnya dengan tanah liat, maka tayammumnya

Udak sah karena tanah liat itu tidak bisa disebut sebagai sha'id.

Demikian pula, jika tanah berada di daerah yang lembab, maka ia

tidak boleh digunakan unhrk tayammum karena ia sama seperti

tanah liat, tidak mengandung debu. Jika seseorang berada di

daerah tanah liat dan tidak ada sedikit pun tanah yang kering

hingga ia khawatir waktu shalat akan lewat, maka ia boleh shalat.

Kemudian, jika ia tanah liat itu telah kering, maka ia

bertayrammum dan mengulangi shalatnya. Sedangkan shalat yang

telah ia kerjakan tanpa wudhu dan tayammum ihr tidak dihitung-

Jika seseorang tertahan di suatu kota di tempat yang

tanahnya najis sedangkan ia tidak menemukan air, atau ia

menemukan air tetapi tidak menemukan tempat yang suci untuk

shalat, atau tidak menemukan sesuahr yang suci trnfuk dijadikan

alas shalat, maka ia shalat dengan isyarat saja. Di sini saya

memerintahkannya unhrk shalat dan tidak mengulangi shalatnya.

Saya memerintahkannya untuk shalat karena ia mampu shalat

dalam safu keadaan, sehingga menumtku ia f,dak boleh

meleqratkan wakhr shalat tanpa shalat sebatas kemungkinan.

Tetapi sa!,a memerintahkannya untuk mengulangi shalafurya

karena ia belum mengerjakan shalat yang memadai. Demikian pula

dengan tawanan yang dihalang-halangi dan orang yang dipaksa.

Barangsiapa yang dihalangi unfuk mengerjakan shalat, maka ia

shalat sebatas kemampuannya, baik dengan duduk atau dengan
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is5nrat- Tetapi ia hams mengulangi shalatnya dengan sernpuma

apabila ia mampu.

Seandainya orang yang tertahan ini mampu menemukan
dir, maka ia tdak boleh bertayammum, melainkan harus
berwudhu, meskipun shalatnya dengan wudhu tersebut Udak

mencukupi. Demikian pula, seandainya ia mampu menemukan

sesuafu untuk dijadikan alas dan sesuafu tersebut tidak najis, maka
tidak ada pilihan baginya selain menggelar alas tersebut. Jika ia
tidak mampu melakrkan apa yang ia ucapkan, tetapi ia mampu
mengerjakan sesuatu yang bisa ia kerjakan, maka ia harus

melalukan apa yang harus ia lakukan meskipun ia juga wajib
melakukan gantinya. Demikian pula, jika ia ditahan dengan cara

diikat pada sebuah kayu. Demikian pula jika ia ditahan dalam
keadaan terikat sehingga tidak mampu mengerjakan shalat, maka
ia culn-rp melakukan isyarat, tetapi ia harus mengqadha semua ini
apabila ia mampu. Jika ia keburu mati sebelum mampu
mengqadha, maka saya berharap sekimnya ia tidak menanggung

dosa karena ia dihalangi untuk mengerjakan shalat. Allah
mengetahui niakrp dalam mengerjakan shalat.

46. Bab: Dzildr kepada Allah dalam Keadaan Tidak
Punya Wudhu

Aqrsyaf i berkata:
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105. hrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami,

ia berkata: Abu Bakar bin Umar mengabarkan kepadalm dari Ibnu

Umar, bahwa seorang laki-laki melewati Nabi $, kemudian ia

mengucapkan salam ketika beliau sedang buang air kecil, dan

beliau pun menjawabnya. Ketika orang itu telah meler,uati beliau,

Nabi $ memanggilnya dan bersabda kepadan5n, "Yang

mendorongku unfuk menjawab salammu adahh karena aku

khawafir kamu pergi lalu berkata, Aku mengucapkan salam

kepada Nabi S tetapi beliau tidak menjavnb slamku'- Jika kamu
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melihatku dalam kondisi seperti itu, maka janganlah kamu

mengucapkan salam kepadaku. Karena jika l<amu

melakukann5n, maka aku frdak akan membalas salammu.'499
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499 HR. Al Baihaqi dalan Ma'n'fah As-Sunan wal Atsar (pembahasan:

Bersuci, bab: Dzikir kepada Allah dalam Keadaan tidak Punya Wudhu, 1,2190) dari

lalur Abu Abbas Al Asham dari Rabi'.

Kemudian ia berkata, "Seperti inilah sanad dalam riwayat ini, dan yang benar
adalahr dari Dhahhak bin Utsman, dari Nafi' dari lbnu Umar, bahwa seorang laki-

lald ler,uat saat Rasulullah # buang air kecil, kemudian onng tersebut

mengucapkan salam tetapi beliau tidak membalas salamnya."

HR. Muslim (pembahasan: Haidh, bab: Tayammum,l/281, no. 1L5/370)
dari jalur Muhammad bin Abdullah bin Numair dari ayahnya dari Sufun dari
Dhahhak bin Ubman dari Nafi' dari lbnu Umar dengan redaksi !,ang sama-

Al Baihaqi mempertemukan dua hadits tersebut dengan berkata, "Jadi, yang

dimaksud dengan hadits Abu Bakar bin Umar bin AMurrahman, Wallahu AIam,
adalah beliau mernbala" salam orang tersebtrt sesudah beliau bertayammum." (Lih.

Ma'rifah As-Sunan wal Atsar, L/19L).
Demikianlah, tetapi Asy-Syafi'i mmjadikannya sebagai dalil tentang dzikir

kepada Allah sebelum tayammum sebagaimana akan dijelaskan di bawah nanti.
Wallahu Akm.
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106. hrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami

dari Abu Huwairits, dari A'ra;, dari Ibnu Shammah, ia berkata,
"Aku rnelev.rati Nabi $ saat beliau sedang buang air kecil, lalu aku

mengucapkan salam kepada beliau tetapi beliau tidak menjawab

salamku sampai beliau berdiri menghadap dinding lalu mengikisnya

dengan tongkat yang beliau bawa, kemudian beliau mengusapkan

kedua tangan beliau pada dinding, kemudian beliau mengusap

wajah dan kedua tangan beliau, kemudian beliau menjawab

rulu*Lu."500
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107. hrahim mengabarkan kepada kami dari Yah5ra bin

Said, dari Sulaiman bin Yasar, bahwa Nabi S pergt ke sumur

Jamal unfuk buang hajat, kemudian beliau datang. Sulaiman bin

soo Takhrij hadits telah disebutkan sebelumnya.
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Yasar lantas mengucapkan salam kepada beliau tetapi beliau tidak

menjawabn5n sampai beliau mengusap pada dinding

(bertalnmmum), kemudian beliau menjawab salamnya.so1

Asy-Syafi'i berkata: Dua hadits pertama valid dan kami

berpegang pada keduanya. Kedua hadits tersebut dan hadits

sesudahnya mengandung beberapa dalil. Di antaranya adalah

bahwa kata *lam mempakan salah satu dari Nama-Nama Allah.

Jika Rasululluh # menjawabnya sebelum tayammum, sesudah

tayammum saat mukim, sedangkan tayammum ifu tidak memadai

bagi seseorang, dan beliau pun dalam keadaan sehat pada waktu

dimana taynmmum bukan merupakan sarana bersuci unfuk shalat,

maka hal itu menunjukkan bahwa dzikir kepada Allah itu boleh

dilalmkan seseorang saat tidak dalam keadaan suci untuk shalat.

Tampaknya, bacaan Al Qur'an itu juga boleh dilakukan

dalam keadaan tidak suci juga karena bacaan Al Qur'an adalah

bagian dari dzikir kepada Allah.

Hadits tersebut juga mengandung dalil bagi orang yang

melewati orang yang sedang buang air kecil atau buang air besar

agar menahan salam kepadanya dalam keadaan seperti ifu. Juga

mengandung dalil bahwa menjawab salam dalam keadaan seperti

itu hulmmn5a mubah karena Nabi S menjawab salam dalam

keadaan seperti ifu. Juga mengandung dalil bahwa tidak menjawab

salam sampai keluar dari keadaan tersebut lalu bertayammum ifu

501 56trls hrrdtts musl Pernyataan Asy-Syafi'i sesudah ini, "Dua hadits

p€rtama rnlid" memberi kesan bahwa hadits ini tidak valid; barangkali karena

stafusnln mursl. Wallahu A'lan-
HR. Al Baihaqi dalarn Ma'rtfah As-Sunan wal Atsar (bahasan dan bab yang

sama, 1,/191) dad jalur Abu Abbas Al Asham dari Rabi' dengan menilainla

musl Maksudnfia tanpa. menyebut nama sahabat di dalamnya."
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hukumnya mubah. Tidak menjawab salam bukan berarti

meniadakan kewajiban, melainkan menundanya hingga setelah

tayammum.

ndak menjawab salam hingga tayammum terlebih dahulu

menunjukkan bahwa dzikir sesudah tayammum merupakan

perbuatan yang terpilih (ebih baik) daripada dzikir sebelum

tayammum meskipun keduanya sama-salna mubah lantaran
Nabi $ pemah menjawab salam sebelum ta5nmmum dan sesudah

taylammum.

Jika seseorang berpendapat bahwa ketika Nabi $
bertayammum, maka beliau menjawab salam karena yang

demikian itu hukumnya boleh bagi beliau, (iika seseorang

berpendapat demikian) maka menjawab bahwa dengan tayammum

seseorang boleh shalat jenazah dan shalat Id seandainya ia

meniatkan demikian dan khawatir terlewatkan dua shalat tersebut.

Kami katakan bahwa shalat jenazah dan Id ifu termasuk kategori

shalat (bukan dzikir). Sedangkan tayammum tidak boleh untuk

mengerjakan shalat secara kontinu. Jika Anda mengklaim bahwa

keduanya merupakan dzikir, maka ihr artinya boleh mengerjakan

shalat Id tanpa tayammum sebagaimana boleh membaca salam

tanpa ta5rammum.

47. Berb: Benda-Benda yang Dapat Menyrucikan Tanah
dan yang Tidak Bisa Menyucikann5Ta

AsySyafi'i berkata:
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108. Sufuan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari

Ztrht'., dari Said bin Musayyib, dari Abu Hurairah 46 bahwa ada

seorang Arab badui masuk ke masjid, kemudian dia berkata, "Ya

Allah, rahmatilah aku dan Muhammad, dan janganlah engkau beri

rahmat kepada seseorang pun bersama kami!" Mendengar itu

Rasulullah $ pun bersabda, "Sesunggwhnya kamu telah

mempersempit sesuafu 5nng luas.'Tidak lama kemudian orang ifu

I
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kencing di sudut masjid. Orang-orang dengan segercr

membentaknya, narnun Nabi @ melarang mereka dan mengn:nrh

untuk mengambil setimba penuh air atau timba gnng berisi air

untuk ditumpahkan di tempat tersebut. Kemudian beliau bersaMa,
"Ajarkanlah, permudahlah dan janganlah kalian memperculit! 602

502 gg Abu Daud (pembahasan: Bersuci, bab, Tanah yang Terkena Air
Kencing, l/263, no. 380) dari jalur Ahmad bin Amr bin Sarh dan hnu AUah
bersama para periwayat lain dari Sufynn; At-Tirmidzi (pernbahasan' Berslci, bab:
Riunyat tentang Air kencing yang Mengenai Tanah, 7/275-276, no. 147) dari
jalur hnu Abi Umar dan Said bin Abdurrahman Al Makhzumi dad ${/an bin
Uyainah.

Said be*ata: Sufuan berkata: Dan Yahya bin Said menceritakan kepadaku,
dari Anas bin Malik dengan redaksi yang serupa (no. 148).

Ia juga berkata, "Dalam bab ini terdapat riwayat dari Abdullah bin Mas'ud,
hnu Atrbas dan Watsilah bin Asqa'."

Ia juga berkata, "Yunus meriwayatkan hadits ini dari Az-hhn dari Ubaid bin
Abdullah dari Abu Hurairah."

FIR. An-Nasa'i (pembahasan: Lrpa, bab: Bicara dalam Shalat" 3/14, no.
7277) dali jalur Sufinn secara ringkas pada doa saja dan jauraban Rasulullah $
terhadap salamnya.

Al Baihaqi mengomentari hadits AsySyafi'i ini demikian, "seperti inilah
hadits ini diriunyatkan oleh Ali bin Al Madini dan Al Humaidi dari Sufyan.
Sedangkan q^l'aib bin Abu Ham?ah meriwayatkannya dari Az-Zuhri dari
Ubaidullah bin AMulah bin Utbah dari Abu Hurairah dalam kisah tmtang hmng
air kecil; dan dari Az-hhn dari Abu Salamah dari Abu Hurahah dalam hsah
tentang doa."

Dari ialur riwayat inilah Al Bukhari meriwayatkan (pembahasan: Wudhu, bab:
Menyiraml<an Air pada Air kencing di Mmjid, 7/97, no. 22Ol en ialur Abu
Yaman dari $nr'aib dari Az-Zuhri dari Ubaidullah bin AMullah bin Utbah bin
Mas'ud ari Abu Hurairah dalam kisah tentang buang air kecil; dan dari jahrr AMan
dari Abdullah dari Yahp bin Said dari Anas dengan redaksi lnrg serupa (ro. 221,
kedua uiungnya ada pada no. 279,6251.

Hadits dari Abu Hurairah ini merupakan salah satu riwalrat perorangan Al
Bukhari.
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109. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Yahya

bin Said, ia berkata: Aku mendengar Anas bin Malik berkata,

"seorang badui kencing di masjid, lalu orang-orang segera

mengambil tindakan terhadapnya, namun Rasulullah S melarang

mereka dan bersabda, 'Guytrlah tempt ifu dengan setimba

uirt.'603

Asy-Syafi'i berkata: Jika tanah dikencingi, sedangkan air

kencing tersebut masih basah di tempatnya, atau ia telah diserap

Allhnm

503 HR. AI Bukhari Wat takhrijhadits Al Bukhari sebelumnya); dan Muslim

(pernbahasan: Bersuci, bab: Kewajiban Membasuh Air kencing dan Najis lainnya

Apabila Mengenai Masjid, dan bahwa Tanah dapat Disucikan dengan Air tanpa

Perlu Menggalinln, L/236-237, no. 98/284) dari jalur Hammad bin Zaid dari

Tsabit dari Anas secam ringkas; dari jalw Yuhp bin Said Al Anshari dari Anas

se@ra ringkas lno.99/284); dan dari jalur Iluimah bin Ammar dari Ishaq bin Abu

Thalhah dari Anas. Dalam redaksinya disebutkan, "Masjid ini Udak pantas untuk

buang air kecil dan buang air besar, melainkan ia unh:k dzikir kepada Allah, shalat

dan membaca Al Qur'an." (no. 100/285).
Kisah tentang orang badui ini diriwayatkan oleh lbnu Majah dari jalur

Ubaidullah Al Hadzali dari Abu Malih dari Watsilah bin fuqa' (pembahasan:

Bersuci, bab, Tanah yang Terkena Air kencing, 7/7761, namun sanadnp lemah

karena para ahli menyepakaU kelemahan Ubaidullah Al Hadzali. Ajh. hvn td lbni

Majah, hal. 109).
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tanah sehingga tempatorya itu menjadi kering, lalu tempat tersebut
diguyur dengan air sampai merata hingga air kencing tersebut
lenyap dalam tanah dan hingga air mengalir ke berbagai arah
untuk menghilangkan baunya sehingga tidak ada lagi unrjud air
kencing itu, serta tidak ada sesuahr yang semakna dengan wujud
yang memiliki bau dan wama, maka tempat tersebut telah suci.
ukuran minimal aimya adalah sejauh pengetahuan bisa
menghilangkan, yaitu seperti seukuran timba besar unfuk
menyiram air kencing orang dev,,asa meskipun banlrak. Ukuran
setimba besar ihr lebih banyak berlipat ganda daripada ukuran air
kencing. saya tidak ragu bahwa ukuran setimba besar itu bisa
mencapai tuiuh kali lipatnln atau lebih. Selain air ifu tidak ada
benda lain yang digunakan unfuk menyrcikannya.

Jika ada orcmg lain yang kencing di masjid, maka tidak ada
yang bisa menyucikann5ra selain dua timba air. Jika ada dua orang
yang kencing bersamanya, maka tidak ada yang bisa
menSrucikannya selain tiga timba air. Jika jumlah mereka banyak,
maka tempat kencing tersebut tidak suci sebelum ditumpahkan air
yang dapat diketahui dengan pasti bahwa tempat kencing setiap
orang telah diguyur dengan safu timba air yang besar.

Jika ada khamer di tempat kencing, maka ia diguyrr
dengan air seperti mengguyur air kencing saja; keduanp tidak
berbeda dari segi ukuran air yang disiramkan. Jika wama dan
baunya sudah hilang dari tanah, maka tanah yang tercampurinya
telah suci.

Jika wamanya saja yang hilang dan baunya belum hilang,
maka ada dua pendapat, yaih::
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Pertama, tanah tdak suci sebelum baunya hilang-

Alasannya, oleh karena bau khamer ifu masih ada padanya, maka

ia seperti wama dan benda berwujud, sehingga tanah tidak

menjadi suci sebelum diguyur dengan air setrkuran yang bisa

menghilangkannya. Jika baunya telah hilang tanpa diguyur dengan

air, maka ia tidak bisa menjadi suci sebelum diguyur dengan air

dalam ukumn yang bisa menyucikan air kencing.

Kdua,jika tanah tersebut digryrt dengan air dalam ukuran

gnng bisa membuatrya suci dan wamanya pun hilang, sedangkan

bau ifu bukan sesuafu yang berwujud dan bukan wama, maka

tanah telah suci. Jika khamer yang tumpah pada tanah itu banyak,

mal<a ketentuannya seperti air kencing yang banyak, yaifu

ditambahkan aimya sebagaimana lrang saya paparkan sebelumnya

bahura uhmn aimya ditambah manakala air kencingnya banyak-

Setiap sesuatr yang tidak berwujud ifu semakna dengan ini, tidak

befteda. Jika ada bangkai di atas tanah lalu ada cairan yang

rnangalir dari bangkai tersebut, maka bangkainya disingkirkan lalu

cairan Snng keluar darinya diguyur dengan air seperti yang saya

paparkan dalam mengguyur air kencing dan khamer. Jika ia telah

diguyur dengan air hingga tidak ditemukan wujud bendanln, wama

dan baunp, maka seperti itulah ketenhrannya.

Demikian pula iika ada kotoran, darah atau benda najis di

atas tanah lalu disingkirkan.

Jika tanah terkena sesuafu yang cair seperti air kencing,

khamer, nanah dan sejenisnya, kemudian bekas, wama dan

ba,-F telah hilang, maka tidak ada bedanya antara ia terkena

sinar matahari atau tidak; ia tidak bisa disucikan kecuali dengan

diguyur air. Jika tanah tersiram air hujan yang bisa dipastikan ia
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mengenai tempat air kencing dalam ukuran yang Iebih banyak

daripada ukuran air yang saya sebutkan bisa menymcikannya,

maka air hujan ihl menjadi penyuci baginya. Demikian pula

seandainya tanah tersebut terkena aliran air yang menetap

sebentar di tempat itu hingga berdampak pada tanah seperti

dampak air yang disiramkan padanya, dan menurutku aliran air
yang mengenai tanah tersebut pasti mempengaruhinya seperti atau

lebih banyak daripada air 5nng ditumpahkan padanya. Jika bisa

diketahui dengan pasti bahwa seandainya alirdn air itu

menyapunya sekali sapu tanpa mempenganfii tanah seperti

halnya air yang disiramkan itu mempengaruhinln, maka tanah

tersebut belum suci sampai disiramkan padanya air dalam ukuran
yang bisa menyrcikannya"

Jika tanah terkena najis seperti air kencing lalu buru-buru

tanahnya digali hingga tidak tersisa tanah yang basah pada tempat

tersebut, maka seluruh najisnya hilang dan tanah tersebut menjadi

suci tanpa air. Jika air kencing tersebut menjadi kering tetapi

masih ada bekasnya, lalu ia digali lagi hingga tidak terlihat lagi

bekasnya, maka ia belum menjadi suci karena bekas air kencing ifu
memang tidak tampak dalam galian, kecuali diyakini bahwa

penggalian telah mencapai bagian yang terkena air kencing

sehingga bisa menyucikannya.

Setiap benda benuujud atau yrang dianggap sebagai benda

berwujud yang najis seperti bangkai, kotoran, darah dan

semisalnya, tanah tidak bisa disucikan dari semua ifu kecuali

dengan cara dihilangkan dari tanah, kemudian disiram pada bagian

yang basah jika memang ada cairan basah yang keluar darinya

seperti halnya menyiram air kencing dan khamer. Jika benda yang
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berwujud ihr telah lenyap ke dalam tanah hingga tanah bercampur

dengannyra sehingga tidak bisa dipisahkan seperti tanah kuburan,

maka ia tidak boleh digunakan untuk shalat dan fidak bisa

disucikan, karerra tanah tidak bisa lagi dipisahkan dari benda yang

diharamkan dan telah bercampur tersebut. Demikian pula setiap

tanah yang telah bercampur dengan isi toilet dan sejenisnya.

Jika bangkai telah lenyap ke dalam tanah sehingga di

atasnya ada debu atau tanah yang menufupinya, dan ia pun tidak

lembab jika memang bangkai tersebut mengeluarkan lembab,

maka saya tehp memakruhkan shalat di atas penguburan bangkai

tersebut. Tetapi jika seseorang shalat di atasnya, maka saya tidak

menyuruhnlra unfuk mengulangi shalatrya. Demikian pula dengan

najis Snng dipendam dan telah bercampur dengan tanah.

Apabila batr bata dicetak dalam keadaan ada air kencing di

dalamrya rnaka ia tidak boleh digunakan sebagai alas shalat sebelum

didrmm air s€p€rti tanah yang telah dikencingi lalu disirami air. Saya

memakruhkan menggunakan bafu bata tersebut sebagai alas

masjid atau unfuk membangunnya. Jika ada najis pada bafu bata

yang digunakan unfuk membangun, atau dinding-dindingnya dibuat

dari batu bata seperti itu, maka saya memakruhkannya. Tetapi jika

seseorang shalat menghadap ke dinding tersebut, maka saya tidak

memakruhkannya dan tdak menluruhnya unfuk mengulangi

shalatr5n. Demikian pula jika ia shalat di area pemakaman atau di

depann5ra ada bangkai. AlasannSra adalah karena ia hanya dibebani

unfuk menjaga kesucian pada tanah yang bersenfuhan dengannya,

baik bahr bata yang ditempa dengan air kencing itu telah dibakar

atau dalam keadaan mentah. Bafu bata tidak bisa disucikan

dengan api, dan memang api tidak bisa menyucikan apa pun. Ia
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bisa suci dengan cara disiram air seperti yang telah saya jelaskan

kepada Anda.

Jika batu bata dicetak dengan tulang bangkai atau

dagingnya, atau dengan darah, atau dengan najis yang berwujud

dan diharamkan, maka tidak boleh shalat di atasnya unfuk selama-

Iamanya, baik ia dibakar atau tidak, dan baik ia dicuci atau tidak

dicuci, karena bangkai merupakan benda yang berwujud. Tidakkah

Anda melihat bahwa seandainya bangkai dicuci dengan seluruh air
yang ada di dunia ini maka ia tidak bisa suci dan tidak bisa

dijadikan alas shalat seandainya ia masih berupa jasad yang

berwujud?

Tidak sempuma shalat seseorang di atas tanah atau sesuatu

yang berdiri di atasnya, kecuali seluruh yang bersenfuhan dengan

hlbuh orang tersebut suci seluruhnya. Jika ada sebagian dari tanah

tersebut yang tidak suci tetapi tidak menyenhrhnya, sedangkan

yang menyenfuhnya suci, maka shalatnya sempuma. Saya

memakruhkannya shalat kecuali di atas tempat yang suci

seluruhnya, baik yang bersenfuhan dengan kedua tangannya,

kedua kakinya, lututrnya, dahinya atau hidungnya.

Demikian pula dengan bagian pakaiannya yang jahrh di atas

tanah. Jika ia menyentuh sesuatu yang najis, maka shalatnya tidak

sah dan ia harus mengulangi shalatnya.

Mengenai karpet dan alas lain yang digunakan untuk shalat

seperti tanah, jika seseorang berdiri pada tempat yang suci darinya

meskipun selebihnya najis, maka shalatnya sah. Tetapi tdak
demikian halnya dengan pakaian. Seandainya ia memakai pakaian

yang sebagiannya suci sedangkan sebagian yang lain jafuh ke

tanah dalam keadaan tidak suci, maka shalatnya tidak sah, karena
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orang tersebut dianggap sebagai orang yang memakai pakaian dan

pakaian itu tetap mengilo.rtinya ke manapun ia pergi. Tetapi jika ia

berdiri di atas tanah, maka yang terhitung sebagai tempatnya

adalah yang bersenfuhan dengannya. Jika ia bergerak, maka tanah

itu tidak mengikrtinya. Demikian pula dengan alas berdiri selain

tanah. Jika seseorang mq/akini bahwa sebagian tanah telah

terserrfuh najis, maka saya menganjurkan agar ia menyingkir dari

tanah tersebut hingga berdiri di tempat yang tidak ia ragukan

bahwa tempat tersebut tdak tersentuh najis. Jika ia tdak

melakukannya, maka shalatn5ra tetap sah selama ia tidak shalat di

tempat grang ia yakini terkena najis. Demikian pula, jika ia shalat di

suatu tepat sedangkan ia ragu apakah tempat tersebut terkena

najis atau tidak, maka shalah'rya sah. Tanah itu tetap dalam

keadaan zuci hingga diyakini adanya najis padanya.

48. Bab: krrrat dan Berialannya Orang yang Junub dan
Orang Musyrik di Atas Tanah

Aqrqnfi'i berkata: Allah S berfirman,

f{ 6FJ -HYr', t4ti 1'+:-1i * 6c A5\ (:{i
"1 j;X 6 W "*$ 

y(j;f i';'J fi C' \53
'Hai oftng-orang Fng beiman, kamu shalat,

sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa

yang kanu ucapkan, fiangan pula menghanpii masiid) sedang
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kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga

kamu mandi. "(Qs. An-Nisaa' [4]: 43)

Sebagian ahli Al Qur'an berkomentar tentang firman Allah,
"Sdang kamu dalam kadaan junub, terkecuali sekedar berlalu

saja" bahwa maksudnya adalah, janganlah kalian mendekat

tempat-tempat shalat. Pendapatnya ifu kurang tempat karena

perbuatan melerl.rati jalan itu tidak ada dalam shalat, melainkan ia

ada di tempat shalat, yaitu najis. Jadi, orang yang junub tidak

dilarang lerwat dalam masjid cian fidak pula berdiam dlri cii

dalamnya sesuai dengan firman Allah, *Sdang kanu dalam

keadaan junub, terkecuali sekdar berlalu saja, hingga kamu
mandi. "
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110. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami

dari Utsman bin Abu Sulaiman, bahwa ketika orang-orang musyrik

Quraisy datang ke Madinah unfuk menebus para tawanan dari

kalangan mereka, mereka bermalam di najis. Di antara mereka
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adalah Jubair bin Muth'im. Ubair berkata, "fih mendengar

bacaan Nabi S."sM

AsySyafi'i berkata: Tidak ada larangan bagi orang yang

musyrik untuk bermalam di setiap najis selain Masjid Al Haram

karena Allah @ berfirman,

56 3.1 3E-33i 3L',riJ( 3i\ \iia-
e

Yir1 try's. i613r5r \fia,
'Hai orang'orang yang beriman, oftrng-

oftng gng musyrik ifu naiis, maka ianganlah mereka mendekati

Masjid Al Haram saudah tahun rhl "(Qs. At-Taubah 191:28\

Jika seorang musyrik boleh bermalam di masjid selain

Masjid Al Haram, maka demikian pula orang Islam.

A'+;- ok fft gr';'* i.t'Lt) -\ \ \
-z//

-tz\C1 zo'h *t I,E ;rt ,tV itll J;t ov) +*l*lJt'.fu,,8u3r?i

504 HR. Al Baihaqi dalam Ma'nfah.As'Sunan unl Aaar(pembahasan: Shalat,

bab: La,uatryra Orang Junub dan Orang Musyrik dalam Masjid, 2/2571dari jalur

Abu Abbas dari Rabi'. Lih. As'Sunan Al Kubn(2/4441.
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111. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa ia pemah bermalam
di masjid pada zaman Rasulullah #, d*, saat ifu ia masih buiang.

Demikian pula dengan oremg-orang miskin penghuni shuffah.fiS

Tanah tidak menjadi najis akibat diler,rati perempuan lrang
haidh, orang yang junub, oftrng musyrik dan mayit, karena dalam

diri manusia yang hidup tidak ada najis. Saya memakruhkan
perempuan yang haidh unfuk meler,rnti masjid. Tetapi seandainp
ia meler,ruati masjid, maka ia tdak menjadikan masjid ifu najis.

49. Bab: Benda yang Bisa Dilekatkan pada Tubuh hld-
I--ald dan Perempuan

Asgr.Syafi'i berkata: Jika seorang perempuan mengalami

patah tulang hingga terlepas, maka tulung tersebut tidak boleh

ditambal kecuali dengan t rlang sesuatu yang boleh dimakan

dagingnya dalam keadaan disembelih. Demikian pula jika grgrnya

tanggal, maka Egi ihr menjadi seperti bangkai sehingga ia tidak

boleh dikembalikan sesudah terlepas dari tubuh. Ia tidak boleh

50s 11p. Al Bukhari (pembahasan: Shalat, bab: Idumya Kaum Laki-laki di
Masjid, 7/159, no. zl40) dari jalur Musaddad dari Yahfia bin Said dad Ubaidulah
dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa ia tidur di masjid Nabi $ saat ia masih muda,

bujang dan belum memiliki keluarga." (Ujung-ujungnya ada pada no- 1121, 1156,
37 40, 70L5, 7028, 7030).

HR- Ibnu Abi Syaibah dalrrm Mushannakrya (pembahasan: Shalat, bab: Tidur
di Masjid, 2/8$ danjalur Waki'dari Suft/an dari Ismail bin Ulay5Tah dari Mughirah

bin Hakim dari Said bin Musayylb bahwa ia ditanya tentang tidur di rnasiid, lalu

berkata, "Memangnya di marn para ahli shuf{a}i?" Maksudnya mereka tidur di
najis.
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diganti dengan gigi sesuatu selain gigi halan yang boleh dimakan

dagmgnya. Jika ditambal dengan hrlang bangkai, atau

her,rnn sernbelihan yang dagingnya tidak boleh dimakan, atau

fulur,g manusia, maka itu seperti bangkai sehingga ia harus

mencabutnya dan mengulangi setiap shalat yang ia keriakan

selama tulang tersebut ada padanya. Jika ia tidak mau

melepasnlra, maka sultan boleh memaksanla unfuk melepasnya.

Jika ia tidak melepasnya hingga ia mati, maka hrlatg tersebut tidak

dilepas sesudah kematiannya karena selunfinya telah menjadi

bangkai, dan Allah-lah yang akan menghitungnya. Demikian pula

seandainya Sglnya sakit dan bergoyang. Jika grginya bergoyang

lalu diikat lagi sebelum terlepas, maka tidak dilarang karena gigi

tidak menjadi bangkai sebelum ia tanggal.

Tidak ada larangan unhrk mengikat gigi dengan emas

karena ifu bukan pakaian emas dan karena ifu menrpakan letak

darurat- Dirir,vaptkan dari Nabi $ mengenai pemakaian emas

secara lebih besar dari ini.

,y>{ilu, A ,Y; 'r:l Li ,s)'; -\ \ Y

,b i,r Jr" 4r jt*rb}Gl #v
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112. Diriwayatkan bahwa hidung seseorang terpotong di
Kulab, kemudian ia memakai hidung dari perak. Kemudian ia
mengadu kepada Nabi $ mengenai bau tidak sedap dari perak
tersebut, sehingga Nabi S untuk memakai hidung

dari emas.56

Jika seseorang memasukkan darah ke baunh kulituiya lalu

kulit tersebut fumbuh di atas darah tensebut, maka ia harus
mengeluarkan darah tersebut, serta mengulangl setiap shalat yang

ia kerjakan sesudah ia memasukkan darah ihr ke bar,rnh kulitn5n.

taki-laki dan perempuan tidak boleh shalat dalam keadaan
rambut keduan5n tersambung dengan rambut orang lain; dan tidak

506 HR. Abu Daud (pembahasan: Gncin, bab: Riurayat tentang Menambal
Gigi dengan Emas, 4/343-345, no. 4232, 42341 dali. jalur Abu Asyhab dari
Abdurrahman bin Tharfah dari kakeknp; At-Tirmidzi (pembahasan: Pakaian, bab,
Riwapt tentang Menambal Gigi dari fulrrs, 4/240, no. 1770) dari jalur Abu
Asyhab. Abu Isa berkata, "Status hadits rlasanghartb, karena kami hanya
mengetahui dari Abdurr-ahman bin Tharfah"; An-Nasa'i (pembahasan: Perhiasan,
bab, Memasangkan Emas pada Hidung yang Terpotong, 8,/153-164, no. 5161)
dari jalur Abu Asyhab, dan dari jalur Salm bin Zarir dari Abdurmhman bin
Tharafah.

HR. Al Baihaqi dalam Ma'ifah ,*-Sunan qal Atar (pembahasan: Shalat,
bab: Benda yang Boleh Disambungkan pada l-aki{aki dan Perempuan,2/248-
2491danjahr Abu Abbas Al Asham dari Rabi'. Kemudian ia menyitimya dengan
sanadnya dari Abu Asyhab dari AMumhman bin Tharafah bahwa Arfajah
mengalami musibah pada hidungnya pada hari Kulab. Kemudian ia berkata,
"Seperti itulah hadits ini diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Mahdi, Yazid bin
Harun dan Abu Daud Ath-Thayalisi dari Abu Asyhab dari Abdurr-ahman bin
Tharafah bin Afmjah bin As'ad dari ayahnya bahwa Afrajah.-.

Hadits ini diriwayatkan dari Hwain bin Walid, dari Abu Asyhab dari
Abdurrahman dari ayahnyra dari kakekryra; dan diriwayatkan dari Salm bin Zarir
dari Abdurrahman bin Thamfah dari kakeknla grang bemama Afrajah bin As'ad;
dan kami meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Sr$nya ditambal dengan emas.
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pula dalam keadaan rambufurya tersambung dengan rambut hewan

yang tidak boleh dimakan dagingnya, ataupun rambut hewan yang

boleh dimakan dagingnya. Kecuali rambutnya itu diambil darinya

dalam keadaan masih hidup sehrngga ia semakna dengan hewan

yang disembelih, seperti halnya susu semakna dengan heruan yang

disembelih. Atau rambut tersebut diambil sesudah hewan yang

boleh dimakan dagingnya ihr disembelih sehingga penyembelihan

itu terjadi pada setiap yang hidup dan png mafl darinya. Jika ada

rambut keduanya !,ang iatuh lalu keduanya menyambungnya

dengan mmbut orang lain atau rambut keduanya sendiri, maka

keduanya tidak boleh shalat dengan rambut tersebut. Jika ia

melakukannya, maka menurut satu pendapat ia harus mengulangi

shalatnya. Rambut anak Adam tidak boleh digunakan sebagai

peralatan baE anak Adam lain, sebagaimana ia menjadikan

rambut heulan sebagai peralatan, karena rambut manusia itu

berbeda dengan rambut hewan png boleh dimakan dagingnya,

baik dalam keadaan disembelih atau dalam keadaan hidup-

,ir"-? ;.rb ,y ,iry;.t €;*i -\ \r
cr\J g.t

l.
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o al'*,-rill *'a.l;tb f
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i,r * At'J;:r'Jt- \* b\i Ar, Gp
{*';t) +*Ut ; :i ,*) ilL

113. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Hisyam

bin Urwah, dari Fathimah binti Mundzir, dari Asma binti Abu
Bakar, ia berkata: Seorang wanita datang menemui Nabi $ dan

berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya putriku terserang

penyakit hingga rambutnya rontok. Apakah aku boleh

menyambung rambutnya?" Rasulullah $ menjawab, "Wanita gng
menyambung rambut dan wanib yang minta unfuk disambung

rambufu5m itu ditakna|.'6o7

Jika serigala dan hiena disembelih, maka kulitnya boleh

dipakai unfuk shalat, baik sebagai pakaian atau sebagai alas,

meskipun masih ada rambutnya karena dagingnya boleh dimakan.

Demikian pula, seandainya sebagian bulunya diambil dari

keduanya dalam keadaan masih hidup, maka bulunya itu boleh

dipakai unhrk shalat. Demikian pula dengan setiap hewan yang

dagingnya boleh dimakan; kulitnya boleh digunakan untuk shalat

manakala ia sembelih. Begifu juga dengan rambut dan bulunya

seandainya diambil darinya dalam keadaan masih hidup. Adapun

hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, jika bulunya diambil

507 HR. Al Bukhari (pembahasan' Pakaian, bab: Pakaian yang Disambung,

4/80, no.5941, 5935, 5936) dari jalur Al Humaidi dari Sufi;an dari Hisyam dari

Fathimah; dan Muslim (pembahasan: Pakaian dan Perhiasan, bab: Keharaman

Perbuatan Perempuan yang Menyambung Rambut dan yang Meminta Disambung

Rambutnya, 3/1676, no. 115/27221 dan jalur Abu Muawiyah dari Hisyam

dengan redaksi yang serupa; dan darl jalur AMah, Waki' dan Syu'bah dari Hisyam
(1L6/2122\.
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darinyra, baik dalam keadaan masih hidup atau disembelih, lalu

bulu tersebut digunakan unhrk shalat, maka shalat tetsebut diulangi

karena bulunya itu tidak tersembelih dalam keadaan hidup,

sedangkan penyembelihan itu fidak terjadi pada bulu, karena

her,rnn tersebut tidak ada bedanya antara disembelih atau tidak

disembelih. Demikian pula jika ia disamak, maka rambutnya tetap

tidak boleh disambung dengan hetu,ran lain yang berambut, dan

bulunya tidak boleh disambung dengan herr,ran lain yang bertulu,

karena penyamakan tidak bisa mengrucikan rambut dan bulu,

melainkan ia menyrcikan kulit, karena lmlit ihr berbeda dari

rambut dan bulu. Demikian pula dengan fulang hewan yang tidak

boleh dimakan dagingnya; tidak bisa disucikan dengan

peqnmakan atau pencucian, baik ia disernbelih atau tidak

disembelih.

50" Bab: Kesucian Pakaian

AsySyafi'i berkata, Allah @ berfirman,

a

'Dan pakaianntu bersihkanlah. "(Qs. Al Muddatsi,r l74l: 4l

Menurut safu pendapat, makna ayat ini adalah shalat

dengan memakai pakaian yang suci. Ada pula pendapat yang lain,

tetapi pendapat pertama lebih mendekati kebenaran karena
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Rasulullah S memerintahkan untuk mencuci darah haidh dad

pakaian. 508

Jadi, setiap pakaian yang tidak diketahui penjahitr5a,

apakah ia seorang muslim, musyrik, penyembah berhala, Majusi,

atau ahli Kitab, atau pemah dipakai oleh salah seorang di antara

mereka atau anak kecil, semua pakaian tersebut dihukumi suci

sampai diketahui dengan pasti bahwa ada najis padanya. Demikian
pula dengan pakaian anak-anak karena dalam sebuah hadits

di;elaskan:

a

*') ,|L hr Jt" irt J;, oi - \ \ r
!,,
* uir ,rj aa^i ;re ';:r

tt

eJE ,v
9 , I oiqy,f k*I"

114. Rasululluh # shalat sambil menggendong Umamah

binti Abu Ash yang saat itu masih kecildan memakai pakaian anak

Ln"i1.509

5o8 TaUuti t:rldits telah disebutkan sebelumnya.
509 HR. Al Baihaqi dalam Ma rifah As-Sunan unl At*r(pentbnha:*m: Shalat,

bab: Hukum Awal Pakaian adalah Suci,2/233) dari jalur Abu Abbas Al Asham
dari Rabi' dari Asy-Syafi'i dari Malik dari Amir bin Abdullah bin Zubair dari Amr
bin Sulaim Az-Zuraqi dari Abu Qatadah Al Anshari bahwa Rasulullah $ shalat

dalam keadaan menggendong Umamah binti Abu Ash. Da adalah cucun!,a

Rasulullah $. Jika beliau bersujud, maka beliau meletakkannlra. Dan jika beliau

berdiri, maka beliau mengangkatrya.l'

HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Qashar Shalat, bab' Jamak Shalat, l/17O,
no. 81) dari jalur Amir; Al Bul*Eri (pembahasan: Shalat, bab: Menggendang Anak
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Namun yang terbaik adalah tidak shalat dengan memakai

pakaian oftmg muqtrik, celana, sarung dan selendang sebelum

dicuci, narnr.rn ini bukan wajib. Jika seseorang shalat dengan

memakai pakaian oftmg mus5nik, atau orang muslim, kemudian ia

tahu bahwa pakaian tersebut najis, maka ia mengulangi shalat

yang ia kerjakan dengan memakai pakaian tersebut. Setiap benda

haram yang mengenai pakaian, baik itu kotoran yang basah, air

kencing, damh atau khamer, kemudian pemakainya meyakini hal

ihl, baik ia menyenfuh ujungnya atau tidak, maka ia wajib

membasuhnya.

Jika ia tidak bisa menenfukan tempatnya, maka tidak ada

pilihan selain membasuh seluruh pakaian, tidak terkecuali darah,

muntah, nanah dan cairan luka. Jika darah tampak mengkilat dan

terkumpul meskipun besamya kurang dari safu dirham maka ia

wajib dibasuh karena Nabi $ memerintahkan unhrk membasuh

darah haidh. Ukuran minimal darah haidh yang wajib dibasuh

adalah sekilatan. Tetapi jika ukurannya sangat ringan seperti darah

kutu dan semisalnSla, maka tidak perlu dicuci karena mayoritas

ulama membolehkan darah sebesar ini-

Nanah, muntah, cairan luka ifu lebih ringan daripada darah;

tidak perlu dicuci kecuali 5rang tampak berkilat. Menurut satu

Perempnan di atas Pundak Saat Shalat, l/179-18O, no. 516, 5996) dari jalur

Abdullah bin Yusuf dari Malik; dan Muslim (pembahasan: Masjid dan Tempat-

Tempat Shalat, bab: Menggmdong Anak Kecil dalam Shalat, l/385, no. 47/5431

dari jalur Abdullah bin Musallamah dari Qa'nab, Qutaibah bin Said dan Yahya bin

Yahya dari Malik; dan dari beberapa jalur riwayat lain dari Amir dan dari Amr bin

Sulaim (42, 43/5431. Hadits ini akan disebutkan nanti secara tersambung

sanadnya pada no. 177, Inqa'allah-
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pendapat, apabila borok telah permanen pada seseorang, maka ia

tidak wajib mencucinya selain satu kali saja- Walhhu A'lan.

51- Bab: Mani

AsySyaf i berkata: Allah & mengatrnli penciptaan Adam

dari air dan tanah liat, serta menjadikan keduanp s€bagai sesuafu
yang suci. Allah $ menciptakan anak cucu Adam dari air yang

memancar. Jadi, awal mula penciptaan Adam dari dua unsur lrang
suci dan merupakan sarana bersuci itu menunjukkan bahwa
manusia lain fidak diciptakan selain dari unsu Srang srci, bukan
dari unsur Snng najis. Sunnah Rasulullah # p,r, menunjukkan hal

tersebut.

d -\ \ o
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115. Amr bin Abu Salamah mengabarkan kepada kami

dari Al Auza'i, dari Yahya bin Said, dari Qasim bin Muhammad,
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dari Aisyah, ia berkata, *Aku pemah mengerik mani dari pakaian

Rasulullah 9."510

AsySyafi'i berkatar Mani bukan benda najis. Jika ada yang

bertanyia, "Mengapa ia dikerik atau diusap?" Maka jawabnya

adalah seperti mengerik ingus, ludah, tanah liar, atau makanan

5r0 HR. Al Baihaqi dalan luk'nkh As-Sunn walAbarlpembahasan: Shalat,

bab: Mani, 2/242-2431dari jalur Abu Abbas Al Asham dari Rabi'.

Al Baihaqi menjelaskan bahura rirrayat ini diringkas-

Sementara dalam riwayat dari Suft,ran dari lttlamhr:r dari hrahim dari

Hammam bin Harits diceritakan kisahnl,ra, yaihr Aiqph g kedatangan tamu lalu ia

menguhrs orang unhrk memans$l tamu tersebut. Orang-omng berkata kepadan5n,

"Dia sedang junub, dan dia sedang pergi unfuk mencuci pakaiannya." Ais5ah pun

berkata, "Unhrk apa ia menorcinl,ra? Aku pemah mengerik mani dari pakaian

Rasulullah &."
Al Baihaqi menjelaskan bahura AsySyafi'i dan Al Humaidi meriwayatkan dari

Su[,ran, dan ini adalah redaksi Al Humaidi. Sedangkan rivrayat Asy-Syafi'i akan

disebutkan sebentar lagi.

Al Baihaqi juga berkata, 'Rabi' meriwayatkannya dari Asy-Syafi'i secara

lmgkap dalam riwayrat lain."
Al Baihaqi juga berkata, 'Muslim meriwayatkannya dalan Ash-Shahih dari

Muhammad bin Hatim dari Suflran-"

Al Baihaqi juga bertata, "Kami meriwagntkanqla dari Hakam dan Hammad

dari Ibrahim dari Hammam dengan redaksi, Aistph berkata, "Aku pemah

mengr.rsapnla dari pakaian Rasulullah #. Jik" ia telah kering, maka aku

mengeriknya."

FIR. Muslim (pembahasan: Bersrci, tab, Hulnrm Mani, l/238-239, no.

705/2881dari jalur Abu Ma'syar dari lbrahirn dari AQamah dan AI Asu,ad bahwa

seseorang berhmu di rumah Aistah 6,...
Muslim juga meriurayratkannla dari jalur A'mas!, dari Ibrahim dari fuwad dan

Hammam dari Aisgrah mengenai rnani secara ringkas tanpa kisah; dari jalur Abu
Ma's1rar, Mughirah, Washil Al Ahdab dan Manshur, mereka semua dari lbrahim

dari Hammam dari A'rstah @ (no. lO7/2881; dan dari jalur Muhammad bin Hatim
dari lbnu Uyainah dari Manshur dari lbrahim dari Hammam dari Aiqah @ (no.

t07/2881.
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yang melekat pada pakaian unfuk membersihkannya, bukan
karena ia najis. Jika seseorang shalat dengan pakaian yang terkena
mani sebelum dikerik atau diusap, maka tidak dilarang. Tidak ada
sesuafu pun yang menjadi najis karenErnya, baik ifu air atau
selainnya.

Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, ia berkata:
AsySyafi'i berkata secara dikte, "Setiap yang keluar dari dzakar,
baik ifu air kencing, madzi atau *udi,571 atau apa saja yang
diketahui dan yang tidak diketahui itu hukumnya najis seluruhnya
selain mani. Mani adalah cairan kental yang mempakan bahan
penciptaan anak dan memiliki bau seperti bau mayang. Tidak ada
sesuafu ynng keluar dari dzakar lrang memiliki bau yang baik selain
mani.

Setiap yang tersenfuh oleh cairan Snng keluar dari dzakar
selain mani, baik pakaian, fubuh atau selainnya, maka cairan
tersebut membuatnya menjadi najis, baik sedikit atau banyak. Jika
seseorang yakin terkena caAan tersebut, maka ia harus
membasuhnya; tanpa itu tidak cukup. Jika ia tidak mengetahui
tempatrln secara persis, maka ia harus mencuci seluruh pakaian.
Jika ia mengetahui tempafurya tetapi tidak mengetahui ukurannya,
maka ia membasuh tempat ifu ditambah beberapa bagian darinya.
Jika ia shalat dengan pakaian tersebut sebelum mencucinya, baik
ia tahu atau tidak tahu, maka hukumnya sarna kecuali dalam hal
dosa. Ia berdosa seandainya ia tahu, dan tidak berdosa seandainya
ia tidak tahu. Tetapi ia harus mengulangi shalatnya. Ketika saya

mengatakan 'mengulangi', maka maksudnya adalah ia mengulangi
seluruh shalat yang ia kerjakan dengan pakaian tersebut, karena ia

sll Wadi adalah cairan yang keluar sesudah buang air kecil.
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tidak terlepas dari keadaan dimana shalatnya sah atau tidak sah.

Karena itu ia tidak wajib mengulangi shalaturya yang sah di suatu

waktu dan di waktu lain. atau bisa jadi shalatnya Udak sah karena

rusak. Hukum orang yang shalakrp tdak sah itu seperti hulmm

orang yang belum shalat sehingga ia mengulangi seluruh shalatn5ra.

Saya berperrdapat terrtang mani bahwa ia tidak najis berdasarkan

berita dari Rasr.ilullah $ dan berdasarkan logika. Jika ada yang

bertanya, 'Mana l<habar-nya dari Rasulullah $?" maka saya

jawab:
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115. Strfuan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari

Manshur, dad lbrahim, dari Hammam bin Harits, dari Aisyah, ia

berkata, "Aku pemah mengerik mani dari pakaian Rasulullah $,
kemudian beliau shalat dengan pakaian t ttn$,r1."512

512 566r, ba taHrij hadits sebelumngra, karena dalam Shahih Muslim

terdapat jalur riwayat ini (no. 107/2881.
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117. Yahya bin Hassan mengabarkan kepada kami dari
Hammad bin Salamah, dari Hammad bin Abu Sulaiman, dari
hrahim, dari Alqamah atau Al Aswad -Rabi' Egu-, dari Aisyah,
ia berkata, "Aku pemah mengerik mani dari pakaian
Rasulullah $, kemudian beliau shalat dengan pakaian

1sr:se[d."513

s13 p1p. Abu Daud (pembahasan: Bersuci, tnb: Mani yang Mengenai
Pakaian, 7/260) dari ialur Musa bin Isnnil dari Hamrnad bin Sahrnah dari
Hammad bin Abu Sulaiman dari hrahim dari Al Aswad dari Aisph, ia berkata,
"Kemudian beliau shalat dengan pakaian tersebut."

Abu Daud berkata, "Riwayat ini disepakati oleh Mughirah, Abu l\rta'q;ar dan
Washil." r:ro.372)

Perlu dicatat bahwa riwayat AI Baihaqi dalam Ma nfah ,As-Swnn ual Aaar
(2/3421 dan riwayat Abu Daud tidak ada keraguan dari periwalrat, karena Al
Baihaqi meriunyatkannya dari jalur Rabi' dari Alqamah dan Al Asurad, sedangkan
Abu Daud meriwayatkannya dari Ibrahirn dari Asrryad seperti yang Anda lihat.
Wallahu A'latn.

Takhrijhadlts telah disebutkan sebelumnya karena di dalamnya ada riwalat-
riwayat lain milik Muslim.
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kami:

o

Rabi' berkata: Yahp bin Hassan menceritakan kepada
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118. Sut/an bin Uyainah mengabarkan kepada karni dari

Amr bin Dnar dan lbnu Juraii, keduanya mengabarkan dari Atha',

dari Ibnu Abbm, bahwa ia berkata tentang mani yang mengenai

pakaian, "singkirkan ia darimu." Salah satu dari keduanya berkata,

"Dengan kayu ahu dengan id*ir (seienis daun 5mng tmng)- la tak

ubahnln seperti ludah atau ingus."514

514 1a1 Abdr.urazzaq dahm Mushannafrrya (pembahasan' Shalat, babt

Pakaian png Takena lvlafi,l/367-358) dari jalur Ibnu Uyninah dengan redal$i

yang serupq dan (pembatrasan: Bersuci, babr Orang yang Mengatakan Grkup

Menserik Manik dari Paloian, l/851dari lalur Husyaim dari Hajjaj dan lbnu Abi
I aila dari Afta dari lbnu Abbas secara marfu'dengan redaksi yang serupa.

Al Ba,tnqi dalarm tuk?ifah ,As-Sunan otal Atar (2/4221 berkata, 'Rtuaf,at

inihh yarg slnhih, pitu yarE maryuf. Starik meriwayatkan dari hnu Abi Laila

dari A*!a se@ra mar{u', tetapi pengangkatan sanad ini tidak valid.
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Asy-Syafi'i berkata:
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119. Periwayat biqah mengabarkan kepada kami dari Jarir

bin Abdul Hamid, dari Manshur, dari Mujahid, ia berkata: Mush'ab

bin Sa'd bin Abu Waqqash mengabarkan kepadaku, dari ayahnya,

bahwa jika pakaiann5a terkena mani, maka jika maninla ifu masih

basah, maka ia mengusapnya. Tetapi jika maninya itu telah kering,

maka ia mengerikn5a kemudian ia shalat dengan pakaian

tersebut.515

HR. Al Baihaqi dalam As-Sunn Al Kubn (pernbahasan: Shalat, tnb' l"lani
yang Mengenai Pakaian, 2/4181dari jalur St/arik dari hnu Abi I aila dari A*E' dari

Ibnu Abbas secara marfiJ'dengan redaksi !,ang serupa.
515 p1p. Ibnu Abi Syaibah dalam Musharnafrya (pembahasan' Berstrci, bab'

Omng yrang Mengatakan Cukup Mengerik Mani dari Pakaian, l/Ul daijalur Jarir

dari Manshur dari Mujahid dari Mush'ab bin Sa'd dari Sa'd bahura ia mengerik

mani dari pakaiannya; dan dari jalur HuqBim dari Hushain dari Mtrsh'ab dengan

redaksi yang sama dengan rir,uayat sebelumnSn.
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Barangkali ada yang bertanya, "Apa dalil akalnya bahwa

mani tidak najis?" Jawabnln, Allah S menciptakan Adam dari air

dan tanah liat, dan Allah pun menjadikan keduanya sebagai sarana

bersuci. Air menrpakan srana bersuci, dan tanah liar menrpakan

sarana b€rsuci saat tidak diperoleh air. Ini menjadi bukti paling

besar terkait penciptaan bahwa ia suci dan tidak najis. Sementara

Allah menciptakan anak-arnk Adam dari air yang meman@r'

sehingga Allah terlalu mulia dan agung untuk mengawali

penciptaan dari sesuatu yang najis. Selain ihr ada dalil-dalil Sunnah

dari Rasulullah $, serta khabrdari Aisyah, hnu Abbas dan sa'd

bin Abu waqqash. Begitu juga telah saya sampaikan penjelasan

yang bisa diterima akal bahwa bau dan sifat air mani itu befteda

dari cairan-cairan lain yang keluar dari &akar-

Bamngkali ada yang bertanya, "Tetapi, sebagian sahabat

Nabi $ ada yang berkata, 'Cucilah yang tampak, dan percikkan

air pada yang tak tampak'." Jawabnya, kita semua membasuhnya

tanpa rnemandangnSra sebagai najis. Kita juga mencuci kotoran

dan keringat, tetapi kita tdak memandangnya sebagai najis-

seandainya sebagian sahabat Nabi s mengatakan bahwa air mani

itu najis, niscagra perkataan siapa pun tidak memiliki bobot hujjah

di hadapan perkataan Rasulullah S. Selain itu kami juga telah

menyampaikan dalil logikanya dan pendapat para sahabat

Rasulullah * yu.g telah kami sebutkan namanya-

Barangkali ada yang bertanya, "Ada kalanSra kita

diperintahkan untuk membasuhnya." Kami jawab, pembasuhan

bukan karena najisnya cairan gang keluar, melainkan karena suahr

ibadah manusia kepada Allah. Barangkali ada yang bertanya, "Apa

dalilnya?' Jawabnya, tidakkah Anda melihat bahwa seandainya
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seorang laki-laki memasukkan dzakamya ke dalam vagina Snng
halal tanpa mengeluarkan sperrna maka ia tetap trajib mandi?

Padahal dalam vagina itu tidak ada najis. Kemudian, ;ika ia
memasukkan dzakamya ke dalam darah babi, L*rarner atau
kotomn, sedangkan semua ifu hukumnya najis, apakah ia rrnjib

mandi? Jika jawabnya tidak, maka dapat dikatakan bahrrra mandi
jika memang ada ifu wajib semata karena najis. Orang s€p€rti ini
lebih pantas untuk diberi kewajiban mandi berkaltskali daripada
laki-laki yang memasukkan dzakamya ke dalam sesuatu 37ang halal

dan bersih. Seandainya ker,vajiban mandi ifu disebabkan oleh
kotomya cairan yang keluar dari dzakar, tentulah tinja dan air seni

ifu lebih kotor darinya. Namun, ia tidak wajib membasuh tempat
keluar tinja dan air seni tersebut, melainkan cukup men[F.tsapnya

dengan batu. Sedangkan kotoran yang ada di r,rrqiah, kedua

tangan, kaki dan kepala ifu hanya memadai untuk dibasuh dengan

air. Ia tidak wajib membasuh kedua paha dan pantatnSn kecuali

seperti yang saya jelaskan. Dan seandainya ka,uajiban mandi ifu
akibat banyaknya air yang keluar, maka air seni dan tinja ifu lebih
kotor sehingga omng yang mengeluarkan kedua4n lebih pantas

diwajibkan mandi berkali-kali, dan tempat keluar keduanya tentu

lebih pantas dibasuh daripada wajah png bukan mertrpakan

tempat keluar keduanya. Akan tetapi, kita diperintahkan wr-rdhu

karena ada nilai ibadah yang dengan itu Allah h€rdak menguji

ketaatan para hamba supaya tampak jelas siapa di antam mereka
yang taat kepada-Nya dan siapa di antara mereka yang durhaka

kepadanya; bukan karena kotor dan bersihnya sesuafu lpng
keluar.

Barangkali ada yang berdalil dengan riwapt Amr bin
Maimun berikut ini:
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120. Diriwayatkan dari aSnhnya, dari Sulaiman bin Yasar,

dari Aiqnh bahwa ia membasuh mani dari pakaian

Rasulullah g.st6

516 gg- Al B*trari (pembahasan: Benrudhu, bab: Membasuh dan Mengerik

Sperma, L/93, no- 229,230,231,2321dari jalur AMan dari Abdullah dari Amr

bin Maimun Al Jazari dari Sulaiman bin Yasar dari Aisyah, ia berkata, "Aku

pemah membasuh rnani dari pakaian Rasulullah $, kemudian beliau kefuar untuk

shalat meskipun aimya masih melekat pada pakaian beliau."

HR. Muslim (pernbahasan: Bersuci, bab: Hukum Mani, l/2391 dari jalur

Muhammad bin Bisryr dari Amr bin Maimun, ia berkata: Aku bertanya kepada

Sulaiman bin Yasar tentang mani yang mengenai pakaian orang laki{aki; apakah

ia harus mencuci pakaian tersebut? Ia menjawab, "Aisyah mengabariku bahwa

Rasulullah $ mernbasrfi mani, kemudian beliau keluar untuk shalat dengan

mernakai pakaian tersebut, dan aku melihat bekas cucian pada pakaian beliau";

dan dari jahr Abdul Wahid bin Zyad, Ibnu Mubarak dan Ibnu Abi Zaidah, mereka

semua dari Amr bin Maimun, bagian dari mereka dengan redaksi Al Bukhari,

sedangkan sebagian yang lain dengan redaksi pertama yang ada pada Muslim

(LO8/28e1.

Al Baihaqi dabm Ma'nhh As-Sunan wal Atsar (2/2451 mengomentari

pemyataan Astrq/afi'i demikian, "Dua penghimpun kitab Ash-Shahih menilai

shahih hadits ini dan bahwa penyimakan Sulaiman dari Aisyah adalah valid.

Karena dalam hadits tersebut ia menyebutkan penyimakannya dari Aisyah dalam

riwayat Abdul Wahid bin Zyad, Yazid bin Harun dan selainnya dari Amr bin

Maimun. Ha.rln saja, riwayat jama'ah dari Aisyah terkait dengan pengerokan

sperrna, sedangkan riwayat ini terkait pembasuhan sperma." Wallahu A'lam.
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Kami katakan, seandainya kita menilai hadits ini \ralid, maka

sesungguhnya ia tidak bertentangan dengan perkataan Aisyah,
"Aku mengerik mani dari pakaian Rasulullah $, kemudian beliau

shalat dengan pakaian tersebut." Sebagaimana pembasrhan kedua

kaki yang beliau lakukan sepanjang urnur beliau itu fidak
bertentangan dengan pengusapan kaos kaki kulit dalam beberapa

hari. Karena jika beliau mengusap kaos kaki kulit, maka kita tahu

bahwa shalat dengan mengusap kaos kaki kulit itu hukumnya sah.

Demikian pula, shalat dengan membasuh mani itu htikumnla sah,

sebagaimana shalat dengan mengerik mani ifu sah; bukan yang

satu bertentangan dengan yang lain-

Meski demikian, hadits ini tidak valid dari Aiq/ah 6,- Para

ahli mengkhawatirkan kekeliruan Amr bin Maimun, dan itu
hanyalah pendapat Sulaiman bin Yasar. Seperti itulah 5ang dihafal

oleh para penghafal Hadits, bahwa ia berkata, "Sagra lebih senang

sekiranya mani itu dibasuh." Sedangkan dari Ais5nh diriuralptkan
pendapat yang berbeda dari ini. Sejauh pengetahuan

kami, Sulaiman tidak pemah mendengar perkataan safu hunrf pun
dari Aisyah. Seandainya ia merirnragratkan hadits dari AiqBh €a,,

tenfulah riwayat tersebut murcal.

Jika seseorang meyakini bahwa pakaiannya telah terkena

najis kemudian ia shalat dengan pakaian tersebut sedangkan ia

tidak tahu kapan pakaiannya itu terkern najis, maka kamjiban
seandainya ia memperoleh sedikit keyakinan adalah mengulangi

shalat png ia yakini bahwa ia kerjakan dengan memakai pakaian

yang najis. Tetapi jika ia tidak menemukan , maka ia

harus berpikir-pikir agar ia mengulangi shalat yang menurut telah

ia kerjakan dalam keadaan ada najis pada pakaiaruTra, ahu lebih
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banyak dari itr.r. Ia tidak wajib mengulangi shalat selain Snng ia

yakini seperti ihr. Fatwa dan pilihan pendapat unh.rknya adalah

seperti yang saya paparkan.

Kaos kaki kulit dan sandal itu termasuk pakaian. Jika

seseorang shalat dengan memakai kaos kaki kulit dan sandal png
terkena najis 5nng basah sedangkan ia belum mencucinya, maka ia

harus mengulangi shalatr5n. Jika ia terkena najis yang kering dan

tidak mengandung sifat basah, lalu ia menggosokkan keduanya

hingga bersih dan najis hilang darinya, maka ia boleh shalat

dengan memakai keduanyn. Jika seseorang berada dalam

perjalanan dan udak menemukan air kecuali sedikit, lalu

pakaiannya terkena najis, maka ia bersuci najis tersebut dan

bertayammum untuk shalat. Jika ia tidak menemukan air unfuk

bersuci najis, maka ia bertayammum dan shalat, tetapi ia wajib

mengulangi shalat apabila belum suci najis karena najis tidak bisa

dihitangkan kecuali dengan air.

Barangkali ada yang bertanya, "Mengapa debu bisa

menyucikan seseorang dari junub dan hadats tetapi ia tidak bisa

menyucikan sedikit najis yang menyentuh salah satu anggota

wudhu atau anggota tubuh yang lain?" Jawabnya, alasan mandi

dan wudhu dari hadats dan junub bukan karena muslim ifu najis,

melainkan setiap muslim itu beribadah dengan mandi dan wudhu.

Allah menjadi debu sebagai pengganti bersuci yang merupakan

ibadah, tetapi Allah tidak menjadikannya sebagai pengganti untuk

masalah najis yang penyuciannya dilakukan dengan pembasuhan

lantaran suafu makna (alasan png logis), bukan karena ibadah

semata. Alasan pembasuhan najis adalah menghilangnya dengan
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air, bukan berarti bahwa pembasuhan merupakan ibadah yang

tidak ada makna atau alasannya

Seandainya pakaian seseoftrng terkena najis dan ia tidak

menemukan air unfuk mencucinSra, maka ia shalat dengan

telanjang dan ia tidak mengulangr shalatrp. Ia tidak boleh shalat

dengan pakaian yang terkena najis sarna sekali. Ia boleh shalat

secara telanjang dalam keadaan tidak memperoleh pakaian 5rang

suci.

Jika seseorang membawa air lalu air tersebut terkena najis,

maka ia tidak boleh menggunakannya unh-rk wudhu karena wudhu

dengan air tersebut justm menambahnya semakin najis. Jika

seseorang membawa dua air, yang safu najis dan yang lain suci,

tetapi ia tidak bisa membedakan antara yang najis dan yang suci,

maka ia menimbang-nimbang lalu ia berwudhu dengan salah

safunya, dan menghindari penggunaannya untuk wudhu dan

minum kecuali ia terpaksa unhrk meminumnya. Jika ia terpaksa

meminumnya, maka ia membolehkan meminumnln. Tetapi jika ia
terpaksa unfuk menggunakanngra berwudhu, maka ia tidak boleh

berurn"rdhu dengannya karena ia tidak berdosa ia tidak

berwudhu, melainkan ia boleh bertayammum. Sedangkan dalam

keadaan darurat takut mati, ia hanrs meminumnyn apabila tidak

menemukan air lain. Seandainya ia dalam perjalanan atau mukim

lalu ia berwudhu dengan air yang najis, atau ia dalam keadaan

memiliki wudhu lalu ia menyenhrh aA najis, maka ia fidak boleh

shalat. Jika ia shalat, maka ia harus mengulangi shalatrya sesudah

ia membasuh fubuh atau pakaiannya yang terkena air najis

tersebut.
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52. Tambahan Tentang Masalah Mani dari Rabi' Bin
Sulaiman Berisi Bantahan Terhadap Muhammad Bin

Abdullah Bin Abdul Hakam

Asy-S5nfi'i berkata: Air mani ifu hukumnya suci.

Saya (Rabi') katakan, hadits Aisyah menerangkan bahwa ia

pemah mengerik mani dari pakaian Rasulullah S kemudian beliau

shalat dengan pakaian tersebut. Ia (Muhammad bin Abdullah)

berkata, "Tetapi ada riwayat dari Aisyah q bahwa ia mengerik

dan mencrtci."

Saya katakan, Asy-Syafi'i mengklaim bahwa para

penghapal Hadits mengatakan hadits tentang pembasuhan mani

tidak valid. Kalaupun hadits tentang pembasuhan itu valid, hadits

tentang pengerikan mani juga tidak terbantah dengannya,

sebagaimana pembasuhan dua kaki itu tidak membatalkan

pengusapan kaos kaki kulit. Shalat boleh dilakukan dengan

membasuh kedua kaki saat wudhu, dan boleh pula dengan

mengusap kaos kaki kulit. Demikian pula, mani ifu boleh dikerik

dan boleh dibasuh; yang sahr tidak menolak yang lain- Dalam

hadits diterangkan bahwa Aisyah @ mengerik mani dari pakaian

Rasulullah S dan beliau shalat dengan pakaian tersebut. Ibnu

Abbas dan Sa'd bin Abu Waqqash pun mengatakan bahwa jika

mani mengenai pakaian, maka ia diusap dalam keadaan basah

atau dikerik dalam keadaan kering. Salah satu dari kedua sahabat

tersebut berkata, "singkirkan ia darimu, karena ia hanya seperti
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ludah dan ingus."su Oleh karena itu kami mengatakan bahwa

keterangan yang datang dari Rasulullah $ dan para sahabat

adalah bahwa mani itu hukumnya suci. Manakala telah datang

penjelasan dari Nabi $, maka seseorang tidak boleh berkata

mengikuti pendapat pribadinya, melainkan ia harus tunduk kepada

ucapan Nabi S.
Di antara dalil yang kami pegang mengenai kesucian mani

adalah Allah S menciptakan Adam dari dua unsur grang suci, dari

air dan tanah liat. Allah & Uaat mungkin menciptakan para Nabi-

Nya dari unsur najis. Barang kali Anda mengatakan bahwa mani

dalam rahim akan berubah menjadi alaqah (segumpal darah),

sedangkan alaqah adalah darah, dan darah hukumnya najis. Jadi,

manusia ifu diciptakan dari unsur najis tersebut- Jawabnya, Anda

menghukumi mandi sebagai najis ketika Allah telah mengubahnya

menjadi alagah, lalu mengubahnya mudhghah (segumpal daging),

lalu mengubahnya menjadi hrlang.Jika demikian, maka akhimya ia

menjadi halal dan suci, sama seperti perasan anggur. Ia dihukumi

halal ketika diperas. Ketika ia telah menjadi khamer, maka ia
menjadi najis. Kemudian, ketika ia berubah menjadi cuka, maka ia

menjadi halal seluruhnya. Seperti itulah mani. Selain itu, nuthfah

(setetes mani) itu sama sekali tidak berubah menjadi najis ketika ia

berubah menjadi alaqah, karena perubahan sesuafu dari wujud

517 16. Mushannaf lbnu Abi Slaibh (pembahasan: Bersuci, bab: Orang

png Mengatakan Cukup Mengerik Mani, 1,/8G85) dari Husyaim dari Hushain

dari Mush'ab bin Sa'd dari Sa'd bahwa ia mengerik mani dari pakaiannyra; dari

Jarir dari Manshur dari Mujahid dari Mush'ab bin Sa'd dari Sa'd dengan redaksi

yang serupa; dan dari Husgraim dari Hajjaj dan Ibnu Abi I aila dari Atha dari Ibnu

Abbas tentang mani yang mengenai pakaian, ia berkata, 'Mani itu seperti ingus

atau ludah. Singkirkan ia darimu dengan kain atau dengan idzkhinh (sejenis daun

yang wangi). "
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yang satu ke wujud yang lain dalam diri manusia itu tidak menjadi

najis.

Seandainya dimungkinkan ia menjadi najis, tenfulah setiap

orang hari ini najis seluruh tubuhnya karena ada darah dalam

dirinya, selain najis-najis yang lain. Oleh karena demikian

ketentuannya, maka yang bisa kita lakukan adalah tunduk kepada

perkataan Rasulullah 8i, tidak boleh mempertanyakan alasan dan

kejadiannya dalam keadaan ada hadits-hadits yang menjelaskan

masalah ini. Allah & j,rgu yang memberi kita taufiq.

Barangkali ada yang bertanya, "Kalaupun mani itu suci,

namun pada jalan keluamya ada sesuafu yang membuatrya

menjadi najis, karena ia keluar dari tempat keluar yang sama

dengan air seni- Sedangkan Anda mengatakan, 'Jika telur keluar

dari dubur unggas, maka saya tidak boleh shalat dengan

membawanya sebelum mencucinya'. Tetapi aku tidak mencucinya

kecuali di dalam ada darah. Jika ia keluar dalam keadaan tidak ada

darah di dalamnya atau najis yang lain, maka ia suci. Saluran

keluamya mani manakala berada di dalam, maka ia pun suci.

Kepadanya dikatakan -Allah jua yang memberi kita

taufiq-, bahwa dasar pendapat kami tentang mani adalah atsar
dari Nabi S, bahwa Aisyah egg mengeriknya dari pakaian beliau

Rasulullah $, lalu beliau shalat dengan pakaian tersebut. Dari sini

dapat diketahui bahwa mani itu keluar dari dzakar seperti halnya

air kencing. Aisyah, hnu Abbas, dan Sa'd bin Abu Waqqash,

seluruhnya mengetahui hal itu. Selain itu, Allah B p,rn kuasa

unfuk mengeluarkan sesuatu yang suci dari tempat yang najis

sesuai dengan firman Allah,
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WaLA f, *j ei:y-*:Eaq.Kii

@'+A'
'Kami memberimu minum daripada apa Sang *** OO"-

peruhya (berupa) susu J/ang bersih anbn bhi dan damh, yang

mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnSa-" (Qs. An-
Nahl [15]:65)

Di sini Allah & mengabarkan kekuasaan-Nya untuk

mengeluarkan sesuafu yang suci dan bisa dimakan dari antara dua

najis.

Barangkali Anda mengatakan bahwa dimtrngkinkan antara

keduanya terdapat sekat penghalang sehingga susu tidak
bersentuhan dengan kotoran dan darah sarna sekali- Jawabnya,

dengan pemyataan itu Anda telah membatalkan makna informasi

dari Allah mengenai kekuasaan-Nya untuk mengeluarkan sesuatu

yang suci dari antara dua najis. SeandainSa keadaann5;a seperti

yang Anda katakan, tenfulah proses penciptaan smzu ifu tidak

mengandung keajaiban, sedangkan Allah Mahal$asa atas segala

sesuatu.

Abu Muhammad Rabi' bin Sulaiman ber{<ata: Kepadanya

dapat dikatakan bahwa Anda mengklaim bahwa jika seseorang

mimisan kemudian ia membasuh hidungnya dan darahnya telah

terhenti, maka ia boleh shalat meskipun ia belum bersuci bagian

dalam hidungnya. Padahal kepala itu berongga- Mereka semua

mengklaim bahwa ingus ifu hukumnya suci, bukan najis, meskipun

ia keluar dari tempat yang sama dengan tempat keluamya darah.
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Demikian pula mani; ia keluar dari tempat air kencing, tetapi ia

tidak najis sebagian ingus tidak najis meskipun ia keluar dari

tempat darah. Demikian pula, seandainya seseorang muntah,

maka muntahnya itu najis. Tetapi seandainya ia berkumur

kemudian ia mengeluarkan riak sesudah itu, atau ia meludah,

maka ludahnya ifu suci meskipun keluar dari tempat yang telah

dinaliskan oleh muntah. Karena meskipun ia telah berkumur,

namun air kumur itu fidak mungkin sampai ke tenggorok tempat

keluamya muntah. Maka, demikian pula mani keluar dari tempat

keluamya air kencing sehingga ia suci karena seseorang tidak

mungkin membasuh saluran kencing karena letaknya tersembunyi

dalam tubuh.

Diriwayatkan dari Rasulullah $ bahwa beliau pemah

meludah pada pakaian beliau. Seandainya ludah itu najis, tentulah

beliau tidak meludah pada pakaian beliau. Para ahli mengklaim

bahwa ludah itu berasal dari ujung lambung.

Kepadanya dikatakan bahwa setiap yang ada dalam perut

dalam keadaan masih tersembunyi ifu hukumnya suci,

sebagaimana darah dan selainnya yang masih ada dalam fubuh itu

hukumnya suci. Tetapi jika ia telah terpisah dari tubuh, maka

hukumnya najis. Sesuatu yang masih tersembunyi dalam fubuh

tidak bisa diqiyaskan kepada sesuatu yang telah tampak. Apa 5nng

masih tersembunyi dalam diri makhluk itu hukumnya suci.

Demikian pula dengan saluran air kencing manakala ia masih

tersembunyi; hukumnya suci jika seseorang tidak sanggup

membasuh saluran air kencing. Karena itu seseorang sah untuk

shalat. Hal ini memberi Anda petunjuk bahwa setiap yang

tersembunyi dan tidak bisa dibasuh ifu hukumnya suci. Demikian
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pula dengan hidung dan tenggorok ketika mengalami mimisan dan
muntah- Hukum hidung ketika mimisan ifu sama seperti hukum
tenggorok ketika muntah manakala empunya tidak sanggup

membasuh keduanya sebelum muntah dan mimisan ifu sampai

kepada ujung tempat keluarganya. Sedangkan mani ifu suci, dan
tempat keluamya jika suci manakala ia rnasih tersembunyi dan
tidak sanggup dibasuh. Allah juga yang merfui kita taufiq.

Rabi' menyirmpulkan: Mani hukur.nrrya srrci menurut Asy-
Syafi'i.
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PEMBAII\SAN HAIDH

1. Kewajiban Suami Menjauhi Istrinya Selama Haidh
dan Kebolehan Menggauli Istri yang Istihadhah

Rabi'berkata: Asy-Syafi'i berkata: Allah S berfirman,

a, {4\ \}5;6 6'J'; S ";n:St 
G- 6J i6'o

";rnai
'Merel<a bertanya kepadarnu tentang haidh. Katakanlah,

'Haidh itu adalah kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu

menjauhkan diri dan wanita di waktu haid'. " (Qs. Al Baqarah [2]:

222)

AsySyafi'i berkata: Allah & menjelaskan bahwa

perempuan yang haidh itu tidak suci, dan Allah memerintahkan

agar perempuan yang haidh tidak didekati sampai ia suci. Ia juga

tidak boleh didekati sampai ia bersuci dengan air dan sah untuk

shalat. Jika istri sedang haidh, maka suaminya tidak boleh
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menggaulinya sampai istuinya itu suci. Allah & menjadikan

tayammum sebagai samna bersuci saat tidak ditemukan air, atau
yang bersangkutan sedang sakit. Perempuan yang habis haidh
menjadi boleh shalat sesudah mandi jika ia menemukan air, atau

bertaSrammum jika ia tidak menemukan air.

Alluh B memerintahkan suami ttrtuk menjauhi istrinya

yang haidh, dan menghalalkannln sestrdah suci dan bersuci.

Sunnah menuniukkan bahun perempuan yang mengalami
istihadhah boleh shalat. Hal itu menunjukkan bahwa suaminya
perempuan lnng mengalami istihadhah ifu boleh menggaulinya,
inqn Attah. Karena Allah $ mernerintahkan unhrk menjauhi istri
dalam keadaan tidak srrci, dan mernperkenankan dalam keadaan

suci.

2- Yang Haram Dlakukan Terhadap Istri yang Haidh

Aqrqpf i berkata: Sebagian ulama Al eur'an
berkomentar tentang firman Allah, 1A,{;t:+ 

A <;.3U SJTE, Gg

'Apbila mqela telah bercuci, maka campwilah mereka ifu di
tempat Snng diryinAhkan Allah kepadamu" (Qs. Al Baqamh [2]:
2221, bahura maksudnga adalah jauhilah mereka-maksudn5n pada
bagan yang mengeluarkan haidh.

Ayat ini mengandung makna seperti yang mereka
kemukakan, tetapi ia juga mengandung kemurngkinan makna
untuk menjauhi seh-m.rh tubuh istui.
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Namun Sunnah Rasulullah $ menunffian bahwa png

diperintahkan adalah menjauhi bagian bawah sarung, dan

memperkenankan selain itu.

3- Perempuan yang Haidh Meninggalkan Shalat

AsySyafi'i berkata: Allah S berfirman,

o{:.$ \}5!6, iJ'; s zg * &Jesi
"r\eli

"Mqel<a bertdn5n kepdamu tenbng haidh. I<atakanlah,

'Haidh itu adalah kotonn. Oleh sebab itu hendaHah kamu

menjauhkan difi dafi unnib di utaktu haidh'. "(Qs. Al Baqarah [2]:

2221

AqrSyafi'i berkata: Dalam firman Allah, 'aAl:: &'i;.F*j
"Dan janganlah kamu mendekati merela, sebefum mereka fltci"
(Qs. Al Baqarah l2l: 2221 tarnpak jelas bahwa mereka dalam

keadaan tidak suci. Allah & mer,rajibkan orang Sang junub trntrrk

tidak mendekati shalat sebelum mandi. Dengan demihan, jelas

bahwa tidak ada batasan suci bagi orang 5nng iunub selain mandi,

dan bahwa tidak ada batasan suci bagi perempuan yang haidh

selain terhentinya haidh lalu mandi, sesuai dengan ftrman Allah,

"sebelun mqel<a suci." Kesucian mereka adalah saat terhentinya

haidh. Kemudian, jika mereka telah bersuci, 5nitu dengan jalan

938



Altlrrnt

mandi, maka Sunnah menunjukkan bahwa kesucian per€rnpuan
yang haidh itu diperoleh dengan jalan mandi. Smnah
Rasulullah $ menunjukkan penjelasan yang ditunlukkan oleh

Kitab Allah bahvrn perempuan 1nng haidh tidak boleh shalat.
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121. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy
Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik bin fuias
mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Al easirq dad
ayahnya, dari Aisyah, ia berkata, "Saat aku tiba di Makloh aku
dalam kondisi haidh hingga aku tidak bisa thawaf di Ka'bah
ataupun sai antara Shafa dan Marwah. [-alu aku mengadukan hal
itu kepada Rasulullah $. Beliau bersaMa, 'Kerjakanlah sruEr
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tnng dilalrukan oHt onng tnng haii, han5n aia ianganlah l<amu

hawaf di l{a'bh hinga kamu *"i'."518
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122. Rabi' rnengabarkan kepada kami, ia berkata: Aq1

Slrafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu UlEinah

5r8 HR. AttrThab'rani (pernbatrasan: Haji, bab: l"lasuknyn Perernpuan gang

Haidh ke Mal&ah 1/4\1, no- 2241; dan Al BLrkhari (pembahasan: Haji, bab:

Perempuan yang Haftlh Mernrnaikan Seluruh Manasik Selain Thawaf di Baitullah,

1/50, no. 1650) dari iahrr Abdullah bin Yusuf dari Malik.
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mengabarkan kepada kami dari AMurrahman bin Qasim, dari

ayahnya, dari Aisyah, ia berkata: Kami keluar unhrk haji bersama
Nabi $, dan kami tidak melihatnya selain sebagai haji- Hingga

ketika karni berada di Saraf, aku mengalami haidh. Lalu
Rasulullah $ menemuilm dalam keadaan aku sedang menangis.

Beliau bertanya, "Ada ap denganmu? Apakah kamu haidh? Aku
menjawab, 'Ya." Beliau bersabda, 'llfu adalah perkan 5nng telah
diteApkan Allah Ta'ala Fda anak-anak peremp.En Adam.
Tunail<anlah apa tnng ditunaikan oleh orang tnng haji, hanSa saja

janganlah l<amu thaunf di hitullah sampai katn, *ri.,5L9
AsyS5raf i berkata: Rasulullah S memerintahkan

Airyoh @ untuk udak thaunf di Baitullah sampai ia suci. Hal itu
mentrnjukkan bahwa perempuan tidak boleh shalat dalam keadaan

haidh karena ia tidak suci selama haidhnya masih ada. Demikian
pula, Allah S berfirman,

b,

s;ffi6"u1;i*5

519 I{l Al Bukhari (pembahasan: Haidh, bab: Ahrran bagi perernpuan yang
Haidh, l.nzol dari jalur AIi bin Abdullah dari sufi7an tanpa redaksi'sampai kamu
suci"; Muslim (pembahasan: Haji, bab: Penjelasan tentang Caracara lhram,
2/2731dari beberapa ialur riwayat dari sut/an bin Upinah tanpa redaksi "hingsa
kamu suci' melainkan dengan redaksi 'hingga kamu mandi"; dan Al Humaidi
dalam Mwnadnsa (L/7O3) tanpa redaksi "hingga kamu suci".

Al BailEqi berkata, "Hadits ini diriunyatkan oleh Al Bukhari dan Mr-rstim dari
Ibnu lJpinah, dan juga diriunSratkan oleh Asyspfi'i. Hanp saia dalam hadiS
hnu Uyainah tidak disebutkan redaksi 'hinsga kamu suci'.' W. Iuk'rifah As-
Sunan ural Abar,7/3651

seperu ihrlah, tetapi kami mmemukan kalimat ini di sini. Kuat dugaan bahwa
kalimat terseht berasal dari penulis raskah pada naskah yang ada di tangan kami.
Wallahu a'lam-
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'Dan jianganlah kamu mendekati merel<a, sebelun merela

sucr.'(Qs. Al Baqatah l2lz 2221

4- Bab: Perempuan Haidh fidak Mengq3dha Shalatnya

Asrqpfi'i berkah: Allah S berfirman,

i+ij3; &4i r)4IU e-;4)(:t;1&'t

@',*3
'Pdlnnlah segala shaht(mu), dan (wlihanlah) shalat

wustha- Mirilah karena Allah (dalam shalatnu) dengan

khusyk. "(Qs- Al Baqaah l2lr 238l

Rasulullah # tidak memberikan keringanan unhrk menunda

shalat dalam keadaan takut, tetapi beliau memberikan keringanan

unfuk rnerrgerlakan shalat dalam keadaan takut dengan cara yang

memungkinkan, baik dengan berialan loki abu derrgan

berkerrdara- Allah & berfirman,

6:rlg,{-<r:>35i'J;6('4t3iiL
'%unggahn5a slat itu adalah keo+niiban inrrg ditqtul<an

waktunSa abs onng-omng yang bqiman- '(Qs- ArFNisaa' [4]:

103)
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Orang baligh yang telah mengerti shalat itu dianggap

berbuat maksiat seandainya ia meninggalkan shalat ketika
wakhtrya tiba dan ia ingat akan shalat, Udak dalam keadaan lupa.
Jika ada perempuan haidh dalam keadaan telah baligh tentunya,
berakal, ingat shalat, dan mampu mengerjakan shalat, maka ia
tidak wajib shalat. Karena hukum Allah unfuknya adalah suaminya

Udak boleh mendekatinya dalam keadaan haidh. Hukum
Rasulullah $ menunjukkan bahwa suaminya haram mendekatinya

lantaran haidh, dan ia sendiri haram unfuk shalat. Semua ini
mengandung dalildalil bahwa fardhu shalat pada masa haidh itu
hilang dari perempuan yang haidh. Jika hulrum fardhu ini hilang
darinya, meskipun ia ingat, berakal, dan mampu, namun ia tidak
wajib mengqadha shalat. Bagaimana mungkin ia mengqadha
sesuatu yang tidak fardhu baginya akibat hilangnya hukurn fardhu
darinya?

Ini termasuk perkara yang fidak salra ketahui adanya
perbedaan pendapat di dalamnya.

Orang yang hilang akal, orang yang gila sampai batas

sadar, dan orang yang pingsan ifu berada dalam kondisi yang lebih
berat daripada kondisi perempuan yang haidh, yaifu mereka tidak
bisa berpikir, dan bahwa berbagai fardhu hilang dari mereka

selama mereka dalam keadaan seperti ihr. Sebagaimana fardhu
shalat hil*g dari perempuan selama ia haidh, tidak seorang pun di
antara mereka gnng wajib mengqadha shalat. Manakala seseorang

di antara mereka sadar, atau ketika seomng perempuan yang

haidh telah suci pada waltu shalat, maka ia harus mengerjakan

shalat tersebut karena keduanya termasuk orang yang dikenai
fardhu shalat.
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5. Bab: Perempuan yang Mengalami Istihadhah
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123. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata' fuy-

Syaf i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan

kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, ia

berkata: Fathimah binti Hubaisy bertanya, "Wahai Rasulullah, aku

belum suci. Apakah aku boleh meninggalkan shalat?"

Rasulullah $ menjawab, " Itu hanyalah keringat, bukan haidh. Jika

telah datang haidh maka tinggalkan shalat! Dan iil<a seukuran

masa haidh telah habis maka bersihlanlah damhmu dan kerjakan

shalail'S2O

s2O HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Bersuci, bab Istihadhah, 1/67, no.

104h Al Bukhari (pembahasan, Haidh, bab= Is'titndhah,l/116, no. 305) dari jalur
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Abdullah bin Yusuf dari Malik; Muslim (pernbahasan: Haidh, bab: perernpuan yang
Istihadhah, Mandi dan shalatnln, 7/262-263) dad iafu waki' dari Hist/am dengan
redaksi, "Jika ia teJah pergi, maka bsuhlah damh darimu dan slnladah!"

Juga dari }rlur Abdul Adz bin Muharnrrnd, Abu Muawiyah, Jarir, Ibnu
Numair, dan Hammad bin Zaid, mereka sernua dari Hislram.

Muslim berkata, "Dalam hadits Hammad bin zaid terdapat tambahan kata
png tidak kami sebutkan. Kata png ia tambahkan adalah wudhu."

Al Baihaqi mengomenhri hadits ini demikian, "Hadits ini diriurayatkan oleh
Sufuan bin Uyainah, Zlhair bin Muawiyah, Hammad bin Zaid, Abdul Aziz bin
Muhammad, Waki' bin Jarrah, Abu Muawiyah Adh-Dharir, Jarir bin AMul Hamid,
Abdullah bin Nurnair dan sekelompok periwayat dalam jumlah ban!,ak dari Hisyam
bin urwah. Mereka meryrebutkan redaksi hadits ini, "Jika haidh terah datang,
maka tinggalkanlah shalat Jil<a ia telah pagt, maka basuhlah danh darimu dan
shalatlah!"

Hanya saja, Hammad bin Zaid menambahkan kata wudhu di dalamnya, dan
itu keliru. Kata wudhu ini berasal dari uruah, sedangkan sut/an bin uyainah
menambahkan kah rnandi dengan dis€rtai keraguan.

Ada perbedaan pada Abu Usamah. Redaksi dalam satu riwapt darinp
seperti redaksi iamaah, sedangkan redaksi dalam riwayat lain adalah, "Tidak,

itu adalah kuingat. Akan tebpi, frrlsgalkanlah shalat sq_kunn hari-
hai engkau terbiaa menjalani haidh, kemudian basuhlah dan shalatkh!"
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124. Rabi' rnengabarkan kepada kami, ia berkata, Ar!,

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: hrahim bin
Muhammad mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin
Muhammad bin Aqil, dari lbrahim bin Muhammad bin Thalhah,
dari pamannln lnng bemama Imran bin Thalhah, dari ibunya yang
bernama Hamnah binti Jahsy, dia berkata: Aku mengeruarkan
darah istihadhah (darah penyakit yang keluar setelah selesai masa
haid) dalam jumlah yang banyak sekali. Aku pun datang
menghadap Rasulullah # untuk meminta fatwa, dan aku
mendapati beliau di rumah saudariku, Zainab binti Jahsy. lantas
aku bertanya, "wahai Rasulullah, aku ada perlu dengan engkau.
Masalah ini harus kuceritakan, tetapi aku benar-benar malu."
Beliau bertanya, "Apu itu?' Hamnah berkata, "Aku mengeluarkan
darah istihadhah banyak sekali. Apa yang engkau sarankan
kepadaku karena dia telah menghalangiku dari melaksanakan
shalat dan puasa?" Beliau menjawab, "Aku sarankan kepadatnu
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untuk menggwakan kain kapas karena dia dapat mencegah

keluam5m danh."Hamnah bertanya lagi, "Darahnya lebih banyak

keluar dari ihr." Beliau bersaffia, *Maka balutlah tempat keluam5n

darah." Hamnah berkata lagi, "Darahn5n lebih banyak dari itu-"

Beliau bersaMa, "Gunakan kain!'Ia berkata, "Darahnya lebih

burryak dari itu. Sesungguhnya darahku mengalir sangat deras."

Nabi $ pun bersaHa, "Aku peinbhkan kepadamu dua hal;

mana aja l<amu lalrukan dari kdwrya maka ifu sudah cukup

bagimu sehingga tidak perlu melakul<an trang lain. Jila engkau

mampu melalrukan kduan5n, mal<a l<amu lebih mengetahuinya.'

Kemudian beliau bersabda kepadanya, 'Ini hanlnlah pengkit dari

syetan. I{arqta ifu, ialanilah masa haidmu selama 5 atau 7 han

menurut ilmu Allah, kemudian hendaHah kamu mandi, sehingga

apabila lramu mensa sudah suci dan takin unfuk membersihkan

diri, maka talrsanakanlah shalat sekma 24 abu dua 25 hari dan

malan n5a, dan laksanakanlah puafr larena ifu sudah sah bagimu.

bt<ukantah seperti ifu di sefiap bulan, sebagaimana kaum

perempwn lain manjalani haidh dan suci mengikuti baAsan waktu

haidh dan sucin5a mereka.62L

s21 1a1 Abu Daud (pembahasan: Bersnrci, bab' JiLa Haidh Datang, Maka
'fin$alkan Shaht, L/199-202, no.28Tl dari ialur Zuhaf bin Harb dan selainnya

dari Abdul luafik bin Amr dari zuhair bin Muhammad dari AMullah bin

Muhammad bin Uqail.

Abu Daud trerkata: Hadits ini diriwa!,atkan oleh Amr bin Tsabit dari Ibnu

Lhail densan redaksi: Hamnah berkata: Aku bertanya, "Ini adalah perkara gang

paling al111 sulai dari dua perkara t€rebut" Ia tidak menjadikan kalirnat ini sebagai

ucapan Nabi $, melainkan sebagai ucapan Hamnah-

Ahr Daud berkata, "Amr bin Tsabit adalah seorang penganut aliran

Rafidhah, seorang 1nng jahat. Tetapi ia iuir-n dalam meriwayntkan hadire."

Ahl Daud berkata, "Aku mendengar Ahmad berkata, "Ada ganjalan dalam

hatlu tqtait hadits hnu Uqail."
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Dalam kitab lain terdapat tambahan redaksi sebagai berikut:
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t

r
HR. At-Tirmidzi (pernbahasan: Bersuci, bab: Riwayat tentang perernpuan

yurg Istihadhah bahwa Ia Menjarnak D.ra Shalat dengan sahr Mandi, l/22l-226,
no. 128) dari ialw Muhammad bin Baq/q/ar dari Abu Amir Al Aqdi dari Zuhair bin
Muhammad dari AMullah bin Muhammad bin uqail. Abu Isa b€rkata, "status
hadits 6asan-shahih."

Abu Isa juga berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh ubaidullah bin Amr Ar-
Raqi, hnu Juraij dan syarik dari Abdulah bin Muhammad bin uqail.... Han5ra saja
lbnu Juraij menyebut nann Umar bin Thalhah, sedangkan yang benar adalah
Imran bin Thalhah."

Abu Isa juga berkata, "Sa!^ beranya kepada Muhammad-maksudnya Al
Bukhari-tentang hadits ini lalu ia mmjawab, "statusnla hasn-shahih. 'sep€rti itu
pula penilaian Ahmad bin Hanbal, yartu hasan-shahih.'

Sebmamya para ulama berbeda pendapat dalam menilai shahih hadits ini.
Ibnu Abi Hatim dalam Al llal mengutip bahwa ia menilainya lemah, tidak
menguatkan sanadngra.. Al Khaththabi berkata, "sebagian ulama meninggalkan
pendapat yang didasarkan pada l<habr inil<arerb hnu uqail periwayat hadits ini
tidak diterima." (Lih. Ma'nfah As-sunan uml Abar, catatan kaki Abu Daud,
7/2OU.

Al Baihaqi juga berkata, "Hamnah bint Jahs!, menunrt keterangan Ali bin Al
Madini dalam riwayat Ad-Darirni adalah Ummu Habibah. Namun pendapahrya
ditentang oleh Yahya bin Ma'in dalam riwayat Al Ghalabi, dimana ia mengklaim
bahwa lrang mengalann isfilndhah adalah ummu Habibah binu Jahsy !'ng
menjadi isti Abdurrahman bin Auf, bukan Hamnah. Hadits lbnu Uqail
menunjukkan bahwa ia adalah perempuan lain sebagairnana !,.ang dikatakan oleh
Yahfra. Wallahu a'lam." lih. Ma'nhh As-Sunan ualAMr, L/3ST)
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'Jika kamu sanggap untuk mengnkhirkan shalat Zhuhw

dan manyegenkan shalat Ashar, serb mandi hingga kamu

menjadi suci, kemudian kamu shalat Ztuhur dan khar, kemudian

karnu mengal<hirl<an shalat Maghnb dan menyegenkan shalat

Isya, lalu kamu mandi dan menjamak antara dua shalat tersebut,

lalu l<amu mandi pada unktu Shubuh (maka lald<anlahl-'szz

AsySyafi'i berkata: Hadits ini menunjukkan bahwa

Hamnah mengetahui masa haidhnya, yaihr 6 atau 7 hari. Karena

itu Rasululluh # bersaMa kepadanya,

,, z.tz .o?-r, 9.1 o. 1 i. o'- c

,;hS, reUt q-i$ ol p ?__f oLr

:fut k'A'q;*s ;- Jr# ,:;it
o/l I zt

L5f I r
t ,(*'pa$o

P zlz,PS
6

,,tl,rj 7*t;; G*;),#'; ,ir+sr

522 61nniu ini udak terdapat dalam riwayat Al Baihaqi dalarn Ma nhh ,4s'

sunan wal Atsar lL/37+3751. Sebmamp alenia ini disisikan di sini dan

sesudahnln, dan sebenamya ia tidak diperlukan. Oleh karena ia diambil dari luar

kitab ,4/ [Jmm, mal<a ia menjadi terulang dengan riwayat sesudahnya. Akan tetapi

redaksi ini ada dalam naskah terbitan dan manusluip.
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"Jika kanu sanggup unfuk mengakhirkan shalat Ztuhu.

dan menyegenkan shalat Ashar sehingga kamu mandi dan kamu
menjadi suci kemudian kamu -chalat Zhuhur dan Ashar se@ta
bersama-sama, kemudian kamu mengakhirkan shalat Maghrib dan
menyegerakan shalat IsSm lalu kamu mandi dan menjamak shalat
Maghnb dan Is5n, maka lakukanlah. Kemudian, kamu mandi pda
waktu fajar kemudian shalat shubuh dan seperti ifu seterusn5n,
maka lakukanlah dan betpuasalah jika kamu kuat" Nabi $ juga

bersabda, 'Tnilah cam yang paling aku senangi."

,ptUt 6?i :Jt' ,e1)t
O/

,f cte
7 ,f UC v;i:iu

,*t il; hr J:" i4t A)i'* ?i *
J, y, )-t W ;'iC:tlt tir-p ",.r1{'i1f;t

?t,a * ^lL hr

.z o. j
t^-l-,a/ / o 

t.

t ^r- dJ{ d

I J;)'^e

6
O/

L1
I

4zI

0l

4J
o

O . ..O
l*a.r-e*)l J

951



Al Umtn

11; il' ,k yt'J;:r'Jt-,*i *\t Jt"
zA

UL{ Ct Ifvii J[Jlt 'rre 'rb:4 ,'J-"' )

,t6.Gi,s$ q-;-'ult'J,,ailt a,;k€J
a////

U) i.:-tl; tiP (
/ )-Jt,-t cJi

I o.?iP')"rstU
)

,'/i3') J*frAJ
l, tr!Pt'

o o/oo

125. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-

syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan

kepada kami dari Nd', dari Sulaiman bin Yasar, dari Ummu

Salamah isteri Nabi $, bahwa pada masa Rasulullah d* ada

seorang perempuan yang tems-menerus mengucurkan darah.

Ummu Salamah lantas memintakan fatwa Rasulullah S unfuknya.

Rasulullah S pun menjawab, "HendaHah ia memperhatikan

bempa hari ia biasa mengalami haid dalam sebulan sebelum apa

Wng ia alami sel<anng ini. Kemudian, hendailah ia meninggalkan

shatat sejumlah hari 5ang biasa menganali haidh dalam bulan itu.

Jika ia telah melalrukan hal itu, mal<a hendaHah ia mandi,

mengganti patraian dan mengeriakan shalafl '623

5u3 HR. Aft-Thabrani (pembahasan: Bersuci, bab: Perempuan yang

Istihadhah, L/62, no. 105); Abu Daud (pembahasan: Bersuci, bab: Perempuan

yarg, Istihadhah, L/187-1881dari jalur Abdullah bin Musallamah dari Malik; dan

dari ia[-u Laits dari Nafi' dari Sulaiman dari seorang periwayat dari Ummu

Salarnah, dengan redalsi, "Jika wakh.r shalat telah Uba, maka hendaldah ia

mandi'; dan dari plur Auullah bin Nafi' dari Sulaiman dari seorang sahabat

Anshar, bahwa ada seorang perempuurn...; dan dari lalur Shafthr bin Juwairiyyah
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Asy-Syafi'i berkata: Ketiga hadits inilah yang kami pegang,

dan menumt kami hadits-hadits ini sejalan dengan ijma' ulama.
Namun dalam bagian hadits ada tambahan redaksi yang tidak
terdapat dalam hadits lain, serta makna yang tidak terdapat dalam
hadits lain. hadits Aiqnh @ dari Nabi S menunjukkan bahwa

Fathimah binti Abu Hubaisy keluar darah istihadhah secara
terpisah dari darah haidhryn, sesuai dengan jawaban Nabi $,
yaitu sabda beliau, 'Uika haidh dahng, maka tinggalkantah shalat.
Jika telah pergt unkfu sarkunn haidh, maka bersihlanlah damh
itu dai tubuhmu dan shalatlah!"

Kami berpendapat bahwa jika darah keluar secara terpisah,
maka dalam beberapa hari ia keluar dengan wama merah, pekat
dan menyala; dalam beberapa hari yang lain ia keluar dalam
keadaan tipis dan cendemng ke unma kuning, atau tipis dan
semakin berkurang. Hari-hari dimana darah keluar berunma
merah, pekat dan menyala merupakan hari-hari haidh. Sedangkan
hari-hari dimana darah keluar dalam keadaan tipis merupakan
hari-hari istihadhah.

dari Nafi' dengan sanad [aib dengan redaksi, "Kemudian, jika w.aktu shalat telah
datang, maka hendaklah ia mandi, menymmbat kemaluannya dengan kain,
kemudian shalat."

HR. An-Nasa'i (pernbahasan: Haidh, bab: Perempuan yang Mernilih Hari-
Hari Haidh yang Diketahui dalam se{iap Bulan, l/782',dari lalur lvlalik; dan hnu
Majah (pembahasan: Bersuci, bab: Riwapt tentang Perempuan yarry Istihadhah,
L/204, no. 6231dari lalur t baidullah bin Umar dari Nafi'.

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini diriunptkan oleh Abu Daud dalan As-sunan
dari AMullah bin Musallamah dad Mat"k. Hanya saja Sulaiman bin yasar tidak
mendengarnya dari Ummu Salamah, melainkan dari seseorang lrang mengabarinya
dari Ummu Salamah."
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Datam hadits Aiqnh @, tidak disebutkan perintah mandi

kefika haidh terjadi secaftr berhmt-turut, melainkan disebutkan

pencucian damh- Tebpi kami mengambil berlakunya mandi dari

firrnan Allah,

O 5:.1!,, lji!6, i'3'; 3 "oA * 4X J6'o

";r*$i
'Mqeh bertanSa kepdarnu tenbng haidh. Katakanlah,

'Hailh ru ilahh kotonn. Oleh sebab itu, hendaHah kamu

manpuhlan dtui dad wnnib di waktu haidh '. " (Qs. Al Baqarah [2]:

2221

IGrena itu dikatakan -Wallahu Alan> bahwa firman Allah

"'u;ifii; 'hingga merekasrcl"maksudnya adalah, suci dari haidh.

Sedanglon firman Allah 'oifr$ 'Apabila mereka telah bersuci"

rnatsuAqn adalah, b€rsuci dengan air-

Kernudian, dalam Sunnah Rasulullah $ beliau menjelaskan

bahwa b€Nstrrci dengan air adalah mandi.

Datam hadits Hanrnah binti Jahsy g disebutkan bahwa

Nabi $ rnenwruhn!/a di u,aktu haidh untuk mandi apabila ia

melihat bahrrra dirinla telah zuci. Kemudian dalam hadits Hamnah

beliau rnerryrnrhnSp unfuk shalat. Hal ifu menunjukkan bahwa

suaminp boleh menggaulinlra karena Allah & memerintahkan

ilami untuk menjauhi istrinp dalam keadaan haidh dan

mengizinl{ann}E unhrk menggauli istrinya dalam keadaan suci-

Oleh karena Nabi S menghukumi perempuan yang mengalami
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ish'hadhah sebagai perempuan yang suci dalam hal ia boleh mandi
dan shalat, maka hal itu menunjukkan bahwa suaminSn juga boleh
menggaulinya.

lldak ada kewajiban bagi perempuan yang istihadhahselain
mandi menghasilkan hukum suci dari haidh berdasarkan sunnah.
Ia juga wajib berwudhu di setiap hendak shalat dengan diqiyaskan
kepada sunnah terkait umdhu akibat sesuafu yang keluar dari
dubur atau kemaluan, baik yang berbekas atau tidak bertekas.

Jawaban Rasulullah $ terhadap ummu salamah mengenai
perempuan yang mengalami istihadhah menunjukkan bahwa
perempuan yang masalahnya ditanyakan oleh ummu salamah ifu
darahnya tidak terpisah. Karena ifu, Rasulullah $ menyrruhnya
unhrk meninggalkan shalat selama bilangan siang dan malam
dimana ia mengalami haidh di setiap bulannya sebelum ia
mengalami apa yang ia alami itu.

Jawaban ini mengandung dalil bahwa tidak ada batasan
waktu bagi haidh jika perempuan melihat haidh dan sucinya
berjalan secara terafur- Jika seorang perempuan mengalami haidh
dalam sehari atau lebih, maka itu disebut haidh. Jika ia keluar
darah lebih dari 10 hari, maka itu tetap dianggap haidh karena
Nabi $ menlmruhnya untuk meninggalkan shalat sebilangan siang
dan malam dimana ia menjalani haidh. Nabi $ tidak mengatakan
kecuali selama sekian hari. Maksudnya setelah meler,r,rati sekian
hari.

Jika seorang perempuan mulai haidh dan sebelumnya ia
tidak pemah haidh, lalu darahnya keluar dengan deras, maka jika
darahnya itu terpisah, maka hari-hari haidhnya adalah hari-hari
dimana darahnya keluar dalam benfuk pekat, merah, dan menyala.
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Sedangkan hari-hari isfihadhah baginya adalah hari-hari dimana

darah keluar dalam bentuk yang tipis. Tetapi jika darahnya tidak

terpisah, maka ada dua pendapat, yaifu:

Perbma, ia meninggalkan shalat selama 6 atau 7 hari,

kemudian mandi dan shalat seperti kebanyakan haidhnya kaum

perempuan.

Barangsiapa yang berpegang pada makna tekstual hadits

Hamnah dan mengatakan bahwa dalam hadits tersebut tidak

disebutkan bilangan haidhnya, maka saya memerintahkan agar ia

menjalani haidh selama 6 atau 7 hari-

Kdua, ia meninggalkan shalat selama waktu minimal dari

yang ia ketahui dari haidhnya kaum perempuan, yaitu sehari

semalam. Setelah itu ia mandi dan shalat; dan suamin5a boleh

menggaulinya. Seandainya suaminya berhati-hati dan tdak

menggaulinSa selama jangka waktu pertengahan dari masa

haidhnya kaum perempuan atau lebih dari itu, maka itu lebih saya

sukai. Barangsiapa yang berpegang pada pendapat ini, maka ia

mengatakan bahwa meskipun dalam hadits Hamnah tidak ada

redaksi bahwa jangka wakhr haidnya adalah 6 atau 7 hari, namun

dimungkinkan haditsnya mengandung pengertian yang salna

seperti hadits ummu Salamah, yaihr mengandung indikasi bahwa

jangka waktu haidhnya adalah 6 atau 7 hari. Alasannya adalah

karena di dalamnya Rasulullah $ bersaMa, "Kemudian ialanilah

haidh selama enam atau fujuh hari, kemudian mandilah. Jika l<amu

melihat bahwa kanu telah suci, maka shalatlah- " Karena itu,

dimungkinkan bahwa maknanya adalah: jika ia telah melihat

bahwa dirinya telah suci dengan cara mandi serta telah bersih dari

darah yang berwama merah dan pekat.

956



AlUmm

Dimungkinkan maknanya adalah ia telah suci dan bersih
dengan cara mandi.

Kita tahu bahwa Hamnah adalah istui Thalhah, dan ia telah
melahirkan anak unfuknya. Ia menceritakan bahwa ia keluar darah
dengan sangat deras. Kita semua tahu bahwa Thalhah Udak

mendekatinya dalam keadaan seperti ini, dan ia sendiri tidak
merasa nyaman didekati Thalhah. Pertan5aan Hamnah sesudah
Zainab menjadi istri Nabi S menjadi dalil 1Bng mungkin bahwa ia

mengalami istihadhah unfuk pertama kalinya, dan ifu terjadi lama
sesudah ia baligh. Dengan demikian, hadits ini menunjukkan
bahwa jangka waktu haidhnya Hamnah adalah enam atau tujuh
hari. Ia lantas bertanya kepada Nabi $ dan mengakukan bahwa ia

haidh selama enam atau tuiuh hari. Karena ifu Nabi S
menyunfinya agar meninggalkan shalat selama enarn hari
seandainya ia haidh selama enarn hari, atau meninggalkan shalat
selama tujuh hari seandainya ia haidh selama fujuh hari. Ia
mengadu kepada Rasulullah # dan bertanya tentang haidh enam

hari, lalu beliau pun menjawab, 'Enam." Atau bertan5n tentang
tujuh hari, lalu beliau pun menjawab, "Tujuh-" Nabi $ bersabda,
*Sebagaimana 

l<aun perempuan haidh- Samgguhntn Wrempuan
ifu haidh sebagaimana kaum Wrempuan lain haidh."

Sabda Nabi S, 'Jalanilah haidh selama 5 ahu 7 hari dalam

pengebhuan Allah" dimungkinkan maknanln adalah:
Pengetahuan Allah tentang hat ini adalah 5 atau 7 hari.

AsySyafi'i berkata: Inilah makna hadits lrang paling
mendekati kebenaran . Wallahu a'lam.

Dalam hadits Hamnah Rasulullah $ bersaMa kepadanya,
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*Jika kamu kuat, iamaHah Zhuhur dan Ashar dengan safu

mandi, Magfuib dan k5n dengan safu mandi, dan shaktlah

Shubuh dengan satu mandi."

Beliau juga memberitahukan kepadanya bahwa cara inilah

yang paling beliau sukai, dan bahwa ia cukup menialankan cara

pertama, yaitu mandi pada saat suci dari haidh lalu beliau tidak

menyuruhnya mandi lagi sesudah itu.

Barangkali ada yang bertanya, "Apakah ada seseorang

yang meriwayatkan bahwa beliau men5mruh perempuan yang

mengalami istihadhah untuk mandi selain mandi dimana ia keluar

dari hukum haidh? Karena sesungguhnya hadits Hamnah ihr

menjelaskan bahwa maksud perintah beliau adalah kebebasan

untuk memilih, dan bahwa cara pertama sudah memadai-"

Jika diriwayatkan sebuah hadits yang tegas tentang

perempuan yang istihadhah, maka dalam penjelasan hadits-hadits

ini ada dalil mengenai maknanya. Wallahu a'lam-

Barangkali ada yang bertanya, "Apakah ada hadits lain

yang diriwaSratkan tentang perempuan yang istihadhah selain

hadits yang Anda sebutkan?" Jawabnya, ya.
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126. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata, Asy-
Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: hrahim bin Sa'd
mengabarkan kepada kami, bahwa ia mendengar hnu Syihab

menceritakan dari Amrah dari Aisyah, bahwa ummu Habibah binti
Jahsy mengalami isfihadhah selama tujuh tahun, kemudian ia
bertanya dan meminta fatwa kepada Rasulullah $ tentang hal itu.
Ais5ah melanjutkan: Rasulullah $ bersaMa kepadanya, "Itu bukan

haidh, melainkan itu adalah keringat. Manditah dan shalatlah!"
Aisyah berkata: Ia pun duduk dalam baskom besar sehingga aimya
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kalah dengan warna merahnya darah- Kemudian ia keluar dan

shalat.524

,btAttl?1l i,sv

aao h/.(:.rt\9 9-4,'>rJ*t

,e!)t 6?i -\ YV

l.o. o / I oil
cojc-e ,f €f)l G';1 ils,Lth6?i:Jte

?. ,

'w
,
t A--t> ?iLi,Y

c ,o AKG f
o/

*t iaht J:";ur 
'J;r'Jt{ry V

J;, G;G auA, '.-*) is"s'r^ CL :'Jti

uK,:J6),-W'oi'{. : * \t J, ir
.ifu, ;)* 1f|cJt d'r.'LJ) >i'J?r. J,-;r,

727, Rabi' mengab*;"" kepada kami, ia berkata''*r-
Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufuan

s24 63. Muslim (pembahasan: Haidh, bab, Perempuan yang Isfrlndhah,

Mandi dan Shalatnlra, l/264, no. 64/3il1dari jalur Muhammad bin Ja'far bin

Zyad dari lbrahim bin Sa'd dengan dialihkan sanadnya kepada Amr bin Hafits dari

hnu Syihab sebelumnya; dan dari jalur Abdullah bin Wahb dari Amr bin Harits dari

hnu Syihab krc. 64fi3a1; dan dari jalur l_aits dari hnu syihab dari urwah dari

Ai"yuh.

l-aits bin Sa'd berl<ata, "lbnu Syihab tidak menyebutkan bahwa Rasulullah #i
memerintalrkan Ummu Habibah binti Jahsy unhrk mandi setiap kali hendak shalat,

melainkan hal itu ia kerjakan sendiri-" (no. 631334)
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mengabarkan kepada kami, ia berkata: Az-zuhn mengabarikan
kepadalm dari Amrah, dari Aisyah, bahwa ummu Habibah binti
Jahsy mengalami istihadhah sehingga ia tidak shalat selama tujuh
tahun. Kemudian ia bertanya kepada Rasulullah $ lalu beliau
bersabda, "Itu adalah keringat, bukan haidh.,, Rasulullah # pr.,
men5ruruhnya unfuk mandi dan shalat, sehingga ia mandi setiap
hendak mengerjakan shalat. Ia duduk dalam sebuah baskom besar,
dan aimya kalah dengan 6uru11.525

AsySyafi'i berkata: Barangkali ada yang bertanya, ,,lni

adalah hadits yang valid. Apakah ia bertentangan dengan hadits-
hadits yang Anda pegang?" Saya katakan, tidak. Rasulullah s
hanya menyr-rruhnya mandi dan shalat, fidak ada keterangan
bahwa beliau menyuruhnya mandi setiap hendak shalat.
Barangkali ada yang bertanya, "Kami berpandangan bahwa ia
tidak mandi setiap mengerjakan shalat melainkan Rasulullah $
pasti men5ruruhnya berbuat demikian, dan ia tidak melakukan
selain yang diperintahkan Rasulullah $ kepadanya." Jawabnya,
apakah menurutmu Nabi S meny-rruhnya untuk berendam dalam
baskom besar hingga aimya kalah dengan merahnya darch, lalu ia
keluar dan shalat? Apakah menurut Anda Hamnah bersuci dengan
mandi seperti ini? Ia balik bertanya, "ra tidak bersuci dengan
mandi seperti ini dimana fubuhnya terhrfupi dengan merahnya
darah, dan darah tersebut tidak suci sebelum ia membasuhnya.
Akan tetapi, barangkali ia membasuhn5ra."

52s HR. Muslim (pembahasan dan bab !,ang sarna, r/zel dari lalur
Muhammad bin Mutsanna dari Sufun bin Llyainah dengan menyebtrt nama Binti
Jahsy.
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Saya katakan, perlukah saya jelaskan kepada Anda

berendamnya Hamnah bukan mempakan perkara yang

diperintahkan kepadanya? Ia menjawab, "Ya." Saya katakan, tdak

dipungkiri bahwa Hamnah memang mandi, tetapi saya ins5n Allah

tidak ragU bahwa mandinya Hamnah itu sukarela, bukan sesuahr

yang diperintahkan kepadanya. Yang demikian ifu merupakan

kelonggaran bagi Hamnah. Tidah:kah Anda melihat bahwa

Hamnah memiliki kelonggaran unhrk mandi meskipun ia tidak

diperintahkan untuk mandi? Ia menjawab, "Ya."

728. Selain Az-Zuhri meriwayatkan hadits ini bahwa

Nabi $ men!ruruhnya untuk mandi setiap hendak mengerjakan

shalat. Akan tetapi, Az-Ztrhri meriwayatkannya dari Amrah dengan

sanad dan redaksi ini. Az-Zuhri lebih menghapal hadits daripada

periwayat tersebut. Di dalamnya ia meriwayatkan sesuahr yang

menunjukkan bahwa hadits tersebut keliru. Ia mengatakan bahwa

Hamnah meninggalkan shalat selama masa qur'Ir, sedangkan

Aisyah mengatakan bahwa qur'uberarhsuci- 526

s26 19. Al Baihaqi dalam Ma'nfah As-Sunan wnl Atsar(pembahasan, Haidh,

bab: Mandinln Perempuan yang Isfihadhah,l/377-3781dari jalur Al Humaidi dari

Abdul Adz bin Abu Hazim, dari Yazid bin AMullah bin Usamah bin Had, dari Abu

Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm dari Umrah, dari Aisyah, bahwa ummu

Habibah bint Jahsy berada dalam ikatan pemikahan dengan Abdurrahman bin

Auf, dan bahura ia mengalami isfrhadhah tanpa pemah suci. Kernudian ia

menceritakan hal itu kepada Rasulullah 8, lul, beliau bersabda, "Itu bul<an haidh,

melainlan itu adalah tendangan dari mhim. HendaHah ia mengamati ukunn ia

haidh, dan hendaHah ia meninggalkan shalat selama itu. Kemudian hendaHah ia

memperhatikan saudah itu, dan hendaHah ia mandi setiap kali mengajal<an

shalat, dan hendaHah ia shalat!"

Al Baihaqi mengutip dari para ulama bahwa redaksi hnu Had tidak terhapal

(terjaga).
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Orang ifu berkata, "Apa pendapahru seandainya kedua
riwayat tersebut sarna-sama r/alid- Riwayat mana yang Anda
pegang?" Saya jawab, kami bnrpugarrg pada hadits Hamnah binti
Jahsy dan selainnya dimana mereka diperintahkan unfuk mandi
pada waktu darah berhenti meskipun mereka tidak diperintahkan
mandi di setiap shalat.

fuySyafi'i berkata: Bamngloli ada png bertanya, "Adakah
dalil selain khabartersebut?" Jawabnya, ya. Allah @ berfirman,

a, 
r.\:1\'t35;6 i-J'; S "61,f 4Ms

b (j3V {';iE,ti|"'b$E; ,;- Si;;*5'6nlt
k'&1u;

"Mereka bertan5n kepadamu tenbng haid. l{atakanlah,
'Haidh ifu adalah kotoran.' Oleh sebab ifu hendaHah kamu
menjauhkan diri dan wanita di wnktu haid; dan janganlah kamu
mendekati mereka, sebelum merel<a suci. Apbila mereka telah
bersuci, maka campurilah mereka ifu di tempt5nng diperintahkan
Allah kepadamu. "(Qs.Al Baqarah l2l:2221

Sunnah Rasulullah S menunjukkan bahwa suci dimaksud
adalah mandi, dan bahwa perempuan yang haidh tidak shalat,
sedangkan perempuan yang suci shalat- Perempuan yang
mengalami istihadhah diposisikan seperti perempuan yang suci
dalam hal haidh. Karena itu, tdak mtrngkin ia dihukumi suci tetapi
ia wajib mandi tanpa ada haidh atau junub png baru.
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Orang ifu ber{<ata, "Kami meriwayatkan bahwa Nabi @

memerintahkan perempuan llang istihadhah untuk berwudhu

setiap hendak mengeriakan shalat- "

Saya katakan, ifu benar- Kalian meriwayatkan hadits

tersebut, dan kami pun berpendapat demikian berdasarkan qiyas

terhadap Sunnah Rasulullah $. Seandainya riwayat tersebut

terjaga menurtrt kami, maka ihr lebih kami sukai daripada qiyas.

6. Bab: Perbdaan Pendapat Terkait Perempuan yang

Isfrhadhah

Aqrs!,afi'i berkata: Seseorang berkata kepadaku,
.Perempuan yang isfihadhah boleh shalat, tetapi tidak boleh

digauli suaminSra." Seseorang yang berpendapat demikian

mengklaim bahua argumennya adalah firman Allah,

6'i';S,"cg*-6ii63
'Merel<a furtan5n kepadarnu tenbng haid' Kabkanlah,

'Haidh itu adalah kotomn-"(Qs. Al Baqarah l2l:2221

Mengenai kata ia berpendapat bahwa suami diperintahkan

untuk menjauhi istoinya di masa haidh, sehingga ia tidak halal

unfuk menggaulinSra.

Jawabnya, hul$m Allah terkait kotoran haidh adalah

perempuan tersebut harus di;auhi. Sunnah Rasulullah {$ petunjuk

bahwa perempuan yang haidh tidak boleh shalat. Hukum Allah
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dan hukum Rasul-Nya menunjukkan bahwa jangka waktu suami
diperintahkan unfuk menjauhi perempuem lantaran haidh ifu sama
dengan jangka waktu dimana perempuan dip€rintahkan shalat

seandainya ia telah selesai haidh.

Ia berkata, "Ifu benar." Selanjutrya dapat dikatakan bahwa
perempuan Sang haidh tidak bisa suci meskipun ia haidh; dan ia
tidak boleh shalat dan memegang mushaf. Ia berkata, "Benar."
SelanjubrSra dikatakan hukum Rasulullah $ menunjukkan bahwa

hukum masa istihadhah itu sama seperti hukum nrasa suci. Allah
membolehkan suami unfuk menggauli ishinSra setelah ia suci dari
haidh. Setahu saya, Anda telah menyalahi Kitab Allah bahwa Anda
mengharamkan apa yang dihalalkan Allah dari istui sesudah ia
bersuci. Anda juga menyalahi Sunnah Rasulullah $ karena beliau

menetapkan bahwa mandinya istri di hari-hari haidh itu menjadi
penyebab kebolehannya untuk shalat di masa isfrhdhah. Nabi $
membedakan antara dua darah tersebut berdasarkan hukumnya,
dan sabda beliau terkait istihadhah, "Ifu adalah keringat, bukan
haidh."

Ia berkata, "Ifu sama-sama kotoran." Sala katakan, tampak
jelas bahwa Nabi S membedakan antara hulnrmnya. Nabi $
menganggap perempuan tersebut sebagai perernpuan yang haidh
saat mengeluarkan salah satu dari dua kotoran dimana ia haram
shalat, dan menganggapnya suci saat mengeluarkan kotoran Snng
lain dimana ia haram meninggalkan shalat. Lahr, apa alasan Anda
menyamakan dua hal yang dibedakan Rasulullah €i?

AsySyafi'i berkata: Dapat diajukan pertanyaan kepadanya,
"Apakah shalat haram baginya seandainla keluar basah yang

berbeda baunya dan bukan merupakan darah?" Ia menjawab,
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"Tidak. Ini bukan kotoran haidh-" Saya katakan, begihr juga

kotoran istihadhahitu berteda dari kotoran haidh-

7. Bantahan Terhadap Orang yang Mengatakan Haidh

fidak Teriadi Kurang dari Tiga Hari

AsySpfi'i berkata: Sebagian ulama menentang pendapat

kami tentang stratu masalah terkait haidh dan istihadhah. Ia

mengatakan bahua haidh itu fidak lnfang dari 3 hari. Jika seorang

perempuan melihat darah keluar selama t hari, 2 hari atau

ditambah sebagian dari hari ketiga, tidak sampai menggenapi 3

hari, maka damh tersebut bukan darah haidh, dan perempuan

tersebut dalam keadaan suci sehingga ia harus mengqadha

shalatnya. Selain itu, haidh tidak lebih dari 10 hari. Darah 5rang

keluar setelah lebih dari 10 hari, baik lebihnya itu t hari atau

kurang atau lebih, maka itu adalah darah istihadhah. Jarak antara

dua hak Udak lnrang dari 15 hari-

Terhadap oftmg yang berpendapat demikian dapat diajukan

pertanyaan: Apa pendapafunu seandainya Anda mengatakan

bahwa itu bukan damh haidh, padahal kita tahu bahwa itu adalah

darah haidh. Apakah Anda melihat pendapat Anda ini sebagai

kesalahan yang Anda sengaja sehingga Anda pasti berdosa?

Ataukah Anda terlalu bodoh dan Anda tidak pantas berbicara

tentang ilmu?

Ia berkata, 'Hanya pendapat Anda yang boleh dipegang,

baik ada hujjah atau tidak ada hujjah." Saya katakan, saya pe,rnah
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menjumpai seorang perempuan yang darinya salra memperoleh
bukti valid bahwa ia senantiasa haidh selama sehari, tidak lebih
dari itu. sayn juga menerima bukti valid dari banlnk wanita bahua
mereka senantiasa haidh kurang dari tiga hari, dan dari banSrak

wanita lain bahwa mereka senantiasa haidh selama 15 hari, serta
dari seorang wanita atau lebih bahwa ia senantiasa haidh selama
13 hari. Lalu, bagaimana Anda mengklaim bahwa apa yang ada
dalam pengetahuan kami itu fidak benar-benar terjadi?

Orang ifu berkata, "Sayra berpendapat demikian
berdasarkan riwayat yang saya terima dari Anas bin Marik." saya
katakan kepadanya, "Bukankah ifu hadits rir,rnSnt Jald bin A5yub?"
Ia menjawab, 'Ya.'Saya katakan:

129. Ibnu Ulayyah mengabarkan kepada kami dari Jald bin
Ayyub, dari Muawiyah bin Qurrah, dari Anas bin Malik, bahwa ia
berkata, "Jangka wakfu haidhnya perempuan adalah 3 atau 4 hari
hingga berakhir pada 14 hari." Kemudian hnu ulayyah berkata
kepadaku, "Jald bin Ayyub adalah orang badwi yang tdak
mengenal hadits." hnu Ulayyah juga berkata kepadaku, .,Ada

seorarlg perempuan dari keluarga Anas mengalami istihadhah,
kemudian hnu Abbas ditanya tentang perempuan tersebut, dan
hnu Abbas pun memberikan fatwa mengenainga saat Anas masih
hidup."527

527 y1g. Al Baihaqi dalam Ma'ifah,*-Sunan wl Aturftrcwrtbhao,n: Haidh,
bab: Batasan Minimal dan Maksimal Haidh, 7/382-38gl dari iah.rr Abu Abbas Al
Asham, dari Rabi', dari AsySpfi'i; dan Ad-Daruquthni (p€rnbahasan: Haidh,
L/2091dari lalur Abu said Al Asyai, dari Ismail bin ulayph; dari jalur AMussalam
bin Harb An-Nahdi AI Mula'i dari Jald bin Ayyub; dan dari jalw Abu Ahmad Az-
Zubairi dari Sufyan dari Jald.
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Bagaimana mungkin pengetahuan tentang haidh yang Anda

katakan ifu ada pada Anas lalu mereka perlu bertanya kepada

orang lain tentang hal yang ia ketahui. Lag pula, kita tidak menilai

rnlid hadits dari Jald. Apakah Anda menjadikan riwayaturya r:ntuk

mernbuktikan kekeliruan riwaft seorang periwayat 5nnE lebih

bagus hapalan haditsn5ra daripada Jald, dan apakah Anda

meninggalkan riwayat yang valid dari Anas? Sesungguhnya Anas

Kemudian Ad-Daruquthni meriwayatkan dari Abu Zur'ah Ad-Dimasgqi' ia

trerliata: Aku melihat Ahmad bin Hanbal mengkritik hadits Jald bin Ayytrb ini, dan

alru mendengar Ahmad bin Hanbal berkata, "Kendati hadits ini sltahih, nalnun

Ibnu Sirin tidak mengatakan, 'lbu dari anaknya Anas bin Malik mengalami

isfrhadhah,lalu mereka mengufusku untuk bertanya kepada Ibnu Abbas'."

Juga dari Hammad bin Zakariya, ia berkata: Aku dan Jarir bin Hazim pergi

menemui Jald bin Ayypb, lalu kami menceritakan hadits tentang pefernpuan yang

istihadhahini, !,aifu bahwa perempuan tersebut menunggu selama 3 hari, 5 hari, 7

hari dan 10 hari- Kemudian kami pergi untuk memeriksanya, dan tem5ata ia tidak

memisahkan antara haidh dan istihadhah-

Ad-Daruquthni juga meriwayatkan dari jalur Hispm bin Hassan dan Said dari

Jald bin Ayyub dengan sanad ini dengan redaksi, "Perempuan yang haidh

mem.mggu 3 hari, 4 hari, atau 5 hari hingga 10 had. Jika ia telah mder,gati 10

hari, maka ia sedang mengalami isfihadhah, dan hendaklah ia mandi danshalat."

(L/21O)

Al Baihaqi berkata, "Apa 5ang dikemukakan AsySSnfi'i dan dituh-rkannya

dari hnu Ulayph dalam menilai temah hadits Jald ini selalan dengan pmdapat

para haftzh lainnya."

Kami meriwayatkan dari sufuan bin uyainah, hnu Mubarak, Ibnu Ashim,

Sulaiman bin Harb, Ishaq bin lbrahim, Ahmad bin Hanbal, dan Mulnmmad bin

Ismail Al Bukhali bahwa mereka menilai lemah hadits Jald bin AWub dan tidak

menganslapryra sebagai huljah.

Hadits ini diriwayatkan dari beberapa jalur riwa5rat menilai yang lemah, baik

png terhenti sanadnya pada sahabat atau lnng terangkat sanadnya kepada

Nabi $. Namun hadits ini Udak merniliki dasar sanad dari Anas bin Malik kecuali

dari arah Jald bin Ayyub. Darinfialah para periwayat png lemah ihr rnencuri

hadits. [.:lh. Ma'rihh As-Sunan wal Atnr 1/383l, -
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mengatakan bahwa jika seorang lald-raki dan seorang perernFrran
menikah sdangkan laki-laki tersebut telah memiliki beberapa istui
gnng lain, maka giliran untuk perawan yang dinikahinya itu tuiuh
hari, sedangkan gilinn unfuk ianda adalah tiga hari. pendapat ini
seialan dengan sunnah Nabi $. Apakah Anda meninggalkan
smnah dan perkataan Anas, lalu Anda mengktaim bahtrya Anda
menerima hnu Abbas png beltda darin5ra?',

Ia bertan3n, "Apakah menurufunu rir,rayat dari Anas ilu
valid?" saya menjawab, "Tidak menurutku, dan tidak pula menunrt
seorang ahli Hadits pun. Akan tetapi, saya ingin Anda tahu bahwa
saya tahu bahwa fuida berlindung pada sesuafu dimana Anda tdak
memiliki hujjah di dalamn5ra." Ia berkata, "Meskipr.m ritmyat ihr
valid dari fuias bin Malik?" sap katakan, "Riwalat tersehrt tidak

'/alid, silakan Anda tanyalon tentang riwayat ini." Ia b€doft4
"Jaunblah dengan asunrsi bahwa riwayat tersebut yalid.' salB
katakan, tdak ada safu huruf pun yang Anda katakan di dalarnryn
kendati riwayat tersebut !alid." Ia bertanya, "Bagaimana sepati
ifu?" Aku katakan, "Kalaupun \ralid, ia hanga mengabarlon bahtrya
ia telah melihat perernpuan yang haidh tiga hari, serta antara tiga
sampai sepuluh hari. Yar,g ia maksud, instn Alrah, haitthnya
perempuan ifu bersifat statis. Perempuan lnng haidh tiga txari
tidak pindah menjadi sepuluh hari, dan perempuan lnng hailh
sepuluh hari tdak pindah menjadi tiga hari. Haidh tcrftdi setiap
seorcmg perempuan melihat darah. Ia tidak mengatakan bahura
haidh tidak boleh kurang dari tiga hari, dan tidak boleh lebih dari
sepuluh hari. Anas insln Allah lebih tahu daripada orang lrang
mengatakan bahwa tidak ada seorang manusia pun gnng tahu,
barangkali itu telah terjadi atau sedang terjadi.,,
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Asy-S5rafi'i berkata: Orang yang mengemukakan pendapat '

yang tidak memiliki dasar itu terus membantah. Ia mengklaim

bahwa seseorang tdak boleh berkata tentang halal dan haram

kecuali berdasarkan Kitab, Sunnah, ijma', atau qiyas terhadap

salah sahrnlfa- Salah seorang di antara mereka mengatakan,

'seandainya seorang perempuan memiliki kebiasaan haidh selama

sepuluh hari, kemudian haidhnp berpindah dimana ia melihat

darah selama sehari, kemudian berhenti selama beberapa hari,

kemudian ia melihat darah pada hari kesepuluh sejak awal

haidhnya, maka ia dianggap haidh pada hari pertama dan hari

kedelapan dimana ia melihat darah, serta pada hari kesepuluh

dimana ia melihat arah"

Kemudian ia menambahkan bantahan, "Seandainya

masalahnya seperti ini, natnun ia melihat haidh sesudah hari

kesepuluh selama lima atau sepuluh hari, maka ia pada hari

pertama dan delapan hari sesudahnya dianggap haidh." saya tidak

tahu apakah ia berkata, "Pada hari kesepuluh dan sesudahnya ia

dianggap istihadhah dan suci," ataukah ia mengatakan, "Sesudah

hari kesepuluh ia dianggap istihadhah dan dalam keadaan suci."

Temannya lantas mengkritik pendapatrya ihr, lalu saya mendengar

temannya ihr berkata, "subhanallah! Seseorang tidak boleh keliru

dalam memberikan fatwa ini unfuk selama-lamil9d, yaittr

menganggap p€rempuan tmebut suci pada hili-hari ia melihat

darah, serta menganggapnya haidh pada hari-hari ia melihat

kesucian."

Ternannya ifu menentangnya dalam dua masalah tersebut'

dalam masalah pertama ia mengklaim bahwa perempuan tersebut

suci pada hari pertama dan hari kesepuluh. Sedangkan dalam
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masalah kedua, ia mengklaim bahun perempuan temsebut suci di
hari dan delapan hari sesudahnya, serta haidh pada hari kesepuluh
dan hari-hari sesudahnya sampai genap sepuluh hari- Kemudian ia
mengklaim bahwa seandainya perempuan tersebtrt mengalami
haidh tiga hari terlebih dahulu, kemudian melihat kesucian selama
ernpat atau lima hari, kemudian ia haidh lagi selama tiga atau dua
hari, maka ia dianggap haidh pada hari-hari ia melihat darah dan
hari-hari ia melihat kesucian. Ia berkata, "Kesucian yang ada di
antara dua haidh tersebut dianggap sebagai haidh manakala kedua
haidh tersebut lebih banyak atau sama dengannyra. Tetapi jika
masa sucinyra lebih banyak daripada kedua haidh tersebut, maka
itu bukan haidh.

AsySyafi'i berkata: Saya katakan kepadanya, .Anda 
telah

menglaitik suafu pendapat, tetapi saya lihat Anda berada di dekat
pendapat yang Anda kritik itu. Anda tidak boleh menglaitik suatu
pendapat, tetapi kemudian Anda berpegang pada pendapat
tersebut."

Ia berkata, "Saya hanya mengatakan jika dua darah yang di
antiara keduanya ifu lebih banyak atau sama dengan m.tsa suci.,,

Kemudian aku berkata, "Siapa 5nng mengatakan ini kepada
Anda?" Ia menjawab, "Kami mengilnrti sebuah pendapat. Apa
yrang Anda katakan: apakah masa suci ifu bukan haidh? Apa
pendapat Anda?" Saya katakan, "Ifu mustahil. Apakah Anda
berpendapat demikian berdasarkan l<habafl' Ia menjawab,
"Tidak?" Saya bertanya, "Apakah berdasarkan qiyras?" Ia
mmjawab, "Tidak?" Saya bertanya, ,'Apakah 

derrgan nalar?,, Ia
menjarlrab, "Ya.
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Sesungguhnya perempuan itu tidak melihat darah secaril

kontinu, melainkan ia melihat darah satu kali, lalu di kesempatan

lain darah ifu terhenti." Saya katakan, "Dalam keadaan yang Anda

gambarkan terhenti darahnya ifu termasuk kategori yang demikian-

Seandairyn ia mengikatkan sesuafu pada hrlang ekomya, maka ia

pasti mendapati darah meskipun tidak deras. Setidaknya berwama

merah, atau bahkan kenrh. Jika ia melihat keadaan suci, maka ia

tidak akan mendapati apapun, tidak keluar salna sekali'"

Ia berkata, "seandainya seoftmg perempuan melihat Anda

1nng Anda kabkan itu, yaitu qashshah baidha' (benang pufrhfz8

selama sehari atau dua hari, kemudian darah kembali keluar pada

hari-hari haidhnya, apa yang Anda katakan?" Saya katakan,

"Kalau demikian, ia berada dalam kondisi suci sejak ia melihat

benang putih sampai ia melihat darah meskipun sesaat." Ia

bertanya, 'Siapa 5rang berkata demikian?" Saya menjawab, "lbnu

Abbas.,, [a berkata, "Apakah pendapat ini benar-benar

diriwayatkan dari Ibnu Abbas?" Saya menjawab, "Yd, valid

darinya. Ini iuga merupakan makna Al Qur'an dan logis'" Ia

bertanya, "Di mana?" Saya katakan, "Menuntt Anda, jika Allah

memerintatrkan untuk menjauhi istri di wakfu haidh dan

mengizinkan unfuk menggauli istri setelah ia bersuci, maka Anda

atau kita tahu masa haidh semata dengan datangnya darah, dan

mengetahui masa suci semata dengan terhentinya darah dan

dengan melihat banang putih." Ia berkata, "Tidak'"

528 eashshah fuidha'adalah sesuatu png benhrkngra menyerupai benang

putih, keluar dari vagina di akhir masa haidh sebagai pertanda kesucian mereka.

Pendapat lain mengatakan bahwa ia adalah caimn putih yang keluar di akhir

haidh.
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