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@ffiSt*-+
PEMBAH,ASANI DTYAT TINDAK PIDANA

TERSAI.AH

1. Diyat Laki{ah Dewasa, Merdeka lagi Muslim

Allah S berfirman,

S"A"G lywiili-fi*A6(Yi
=^6 ttyz^A<t k rS )a3 Lt5'-,"F 6a c;;^

"Dan tidak layak bagi seorang yang beiman membunuh

seorang Wng beriman 6nnq lain), kecuai karena tersalah (frdak

sengaja), dan bamngsiap membunuh seoftng mul<nin karena

tersalah (hendaHah) dia memerdekakan seorang budak tnng
beriman serta membayar tebusan yang diserahkan kepada

(si terbunuh itu)." (Qs. An-Nisaa' l4l:92).
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Allah & membuat putusan hukum yang tegas bahwa

pembunuh seorang yang beriman wajib membayar diyat (tebusan)

yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh). Allah
menjelaskan melalui lisan Nabi-Nya berapa jumlah diyat. Sejumlah

orang meriwayatkan dari sejumlah orang banyak yang sama sekali
tidak terjadi perselisihan di antara mereka, bahwa Rasulullah,S
memuhrskan diyat seorang muslim sebanyak serafus ekor unta.

Riwayat yang menyangkut pufusan hukum Nabi S (yang

mengandung pengertian umum) ini lebih kuat daripada riwayat
yang mengandung pengertian khusus. Sedangkan pufusan hukum
Nabi S yang mengandung pengertian khusus telah diriwayatkan.

Berdasarkan riwayat ini kami mengambil kesimpulan hukum dalam
perkara seorang muslim yang dibunuh tidak dengan disengaja

d[atrya sebanyak serafus ekor unta.

o o/ e 9 ,/ o , I .ro t

d$J*;aoL,a;
/a
a.( ,. t c ), o/ c , t-, ,
Ot ,*-o a{ AlJl P ,f 4l

c

Ll. uir f
, ., o ,
dteJ.*

-// /O ',url-l -YV'r

f
,y A'ottrt :Jb *:r *ahr ;* lt J;t
"^Lkllrr 

cr Uu vAt it y';lu'uAr;:ir
. r;3f3f qt,rbi d + ;t -#rl W

2703. Sufuan mengabarkan kepada kami, dari Ali bin Zaid
bin Jud'an, dari AI Qasim bin Rabi'ah, dari Abdullah bin Umar,

2
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bahwa Rasulullah $ bersabda, " Ketahuilah, diyat pembunuhan

tersalah dengan menggunakan cambuk atau pukulan tongkat

adalah serafus ekor unta yang pembayarannya diperberat,

diantaranya adalah empat puluh unta khalifah Wng tengah

m engan d ung a n ak-an almya." 1

{9',*'"6t
. . o . .C z C C

* qsi q.^31 Lt z4; i a*u;llt * eu;rr
l/.

'JG *t ,lL hr Jt" ,ar Tcbf'u ,yt
bj )rilt # tbAr F eL((t,k f t;
',: i+ o-fir( W'e" trst t2lJr )l yr-tt

.r3d;f Ah

.tnr?. )oz ./rA;./LArl + L;rel -YV. t

2704. Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada

kami, dari Khalid Al Hadz&a', dari Al Qasim bin Rabi'ah, dari

Uqbah bin Aus, dari seseorang dari kalangan para sahabat

Nabi $, bahwa Nabi $ bersabda pada masa penaldukan kota

Makkah, " Ketahuilah, d&nt pembunuhan tersalah atau

petnbunuhan tersalah yang menyerupai sengaia, baik

menggwakan cambuk atau tongl<at adalah serafus ekor unb yang

3

1 Tehh disebutkan pada no. eeq.
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pembayarannya diperberat, diantaranya empat puluh unta khalifah
yang tengah m engandung anak-analmya."

-YV. o

a
I

d/. ";ur * * "ft U U! G?i

.lrro Iu-rgl -Yv'1
"tat ,"q ,t= y6l-rst e f ";1, i- , -z / u

zA. ott b
c 4.I9 dll

a

*

Ol O

TLJJ
o tn,&

oi
4*r I

o, /ile

I

I

o I

I8 ?r LJ.)-P a f c.
l.///

/z
J\

O/ o O/ o 6z.l o o

G_.
AG L)

*:) J2 "Lr J';:, ik ,sr$ 7qt
4

otJ

ÂJJ

o iz o ,

.Jlt ,y 8V 
"att C i; / )/.

2705. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami, dari
Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari
ayahnya, bahwa isi surat yang dikirim Rasulullah S kepada Amr
bin Hazm adalah, " Diyat pembunuhan adalah sentus ekor unb."2

7a.t ,>
;'

o.

d/l f

e

Jti )o !1o tU.P

O u.F, ,v

,

Pfou o a

6$t

aiv
eI

t<;'cl
I -z

o),ty I J.rJ
cl zu-,d!; iyt Jv )|tA

4
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2706. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami, dari

hnu Juraij, dari Abdullah bin Abi Bakar tentang beberapa diyat

yang terdapat dalam surat Nabi,{$ kepada Amr bin Hazm, "Ditmt

pembunuhan adalah serafus ekor unta." hnu Juraij berkata: Aku

bertanya kepada Abdillah bin Abu Bakar, "Apakah kamu

meragukan bahwa surat tersebut adalah surat Nabi S?" Dia

menjawab, "Tidak."3

d\v oir *
,r/

f
Jo

d -YV. V

3 Takhrij sumt Amr bin Hazrn, dan penetapan kebenaran sumt tersebut.oleh
sebagian ulama ahli hadis telah disebutkan pada no. (198&2081).

ry | 6?l
zz I o ). .p ,r 4rlr )b r *p U e 6?1(: .*'l
1 !i.'o.. t/. or / . J o, 4r:J;* h qW ojt * ey d.qe: f

,l//'

pXir *:r q) o( ;" d$tktii r;tt W)
,

'aAg *3 rll ilr Jt" nr )"r W ;"
tttr'lrt ^* ht e t 7Ut U'# {i,jyt
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2707. hnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu
Thawus, dari ayahnya. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada
kami, dari Ubaidillah bin Umar, dari Ayyub bin Musa, dari hnu
Syihab, dari Makhul dan Atha', mereka berkata: Kami pemah
berjumpa dengan banyak orang yang menegaskan bahwa diyat
seorang lelaki merdeka lag, muslim pada masa Rasulullah S
adalah serafus ekor unta. umar bin Al Khaththab;g menaksirkan

diyat itu terhadap penduduk kota, berjumlah seribu dinar atau dua
belas ribu dirham. Apabila orang yang melakukan pembunuhan itu
dari kalangan orang Badui, maka diyah,rya tetap serafus ekor unta.
orang Badui udak dibebani untuk membayar dengan dinar dan
dirham. Diyat seorang Badui jika dibunuh oleh Badui lainnya
adalah seratus ekor unta-4

4 Abar ini terdapat dalam Mushannaf AMunry (g/29\, pernbahasan: diyat,
bab: Bagaimana Masalah diya0 dari Ma'mar dari Az-afiri, dia berkata: dipt pada
masa Rasulullah S adalah serahrs ekor unta, setiap seekor unta setara dengan sahr
uqiyah. Jadi totalnya ernpat ribu dinar. Tatkala Umar menjadi khalifah, unta harganyra
mahal, sementara liurs mata uang pemk mumh, sehingga umar membuat kegutt"an
dryat dengan dua uqiyrah setiap ekor untanya. Jadi totalnya delapan ribu dinar. Lalu
harga unta tetap mahal, sernentara mata kurs uang perak murah, sehingga dia
menrbuat kepufusan diyrat sebany'ak dua-belas ribu dirham atau seribu
dinar, dari jenis sapi s€ban!,ak dua rafus ekor, dan diyat dari;enis kambing sebanyah
seribu ekor.

6
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Diyat seorang merdeka muslim adalah serafus ekor unta.

Sebagaimana standar diyat yang telah ditetapkan oleh

Rasulullah S.
Apabila unta sulit didapat, maka diyat dibayar sesuai

dengan nominal harganya. Ketenhran peralihan ini telah dibahas

dalam lebih dari safu tema pembahasan.

2. Diyat Kafir Mu'ahad (Kafir yang Mengadakan
Perjanjian)

Allah & memerintahkan tentang kafir mu'ahad yang

dibunuh secara tersalah (fidak disengaja) membaSnr diyat yang

diserahkan kepada keluarganya. Dalil Sunnah menegaskan afuran

bahwa seorang yang beriman tidak dibunuh karena membunuh
orang kafir, disamping Allah & telah membuat afuran yang

berbeda antara kaum grang beriman dan kaum kafir. Dengan

demikian, tidak dapat dibenarkan menjafuhkan putusan hukum

kepada pembunuh seorang kafir kecuali dengan membayar diyat,

Mushamaf lbnu Abi Spibah l9/L27-L30, pernbahasan: diSati dali jalur

Abdun:ahim bin Sulaiman, dari Muhammad bin Ishaq, dari Atha', bahwa Rasulullah S
membuat standar diyat bagi orang-orang yang wajib mernbayramya yang dibebankan
pada harha mereka, yaihr orang-orang yang menrpunyai kekayaan berupa urnta

diwajibkan membayar seratus ekor unta. Orang-omng yang mempunyai kekayaan
berupa kambing diwajibkan membayar diyat dua ribu ekor kambing. Orang-orang yang
mernpunyai kekayaan berupa sapi, diwajibkan membayar diyat sebanyak dua ratus
ekor sapi. Dan orang-orang lrang mernpunyai kekapan berupa hasil tanaman maka
diyatuiya sebanyak dua ratus keranjang besar.

7
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dan tidak dapat dibenarkan mengurangi diyat kecuali berdasarkan

keterangan hadits yang bersifat tetap atau mengikat.

2708. Umar bin Al Khaththab dan Utsman bin Affan @
memutuskan dalam perkara diyat Yahudi dan Nashrani adalah

sepertiga diyat seorang muslim.s

2709. Umar memufuskan dalam perkara diyat seorang

Majusi sebesar delapan rafus dirham.6 Yaitu dua pertiga dari

sepersepuluh diyat seorang muslim. Karena dia berkata, "Diyat
(seorang muslim) diuangkan menjadi dua belas ribu dirham, dan

sepengetahuan karni fidak ada seorcmgpun berpendapat

menyangkut diyat mereka boleh kurang dari jumlah yang telah

disebutkan ini."

Ada yang berpendapat bahwa di5rat mereka dapat lebih

banyak dari jumlah yang telah ditenfukan, sehingga kami

rnenetapkan jumlah minimum yang harus ditanggung oleh si

5 ASar ini disebutkan di dalam Mushannaf A (LO/92-94, pembahasan:
diyat, bab: diyat Ahli Kitab) dari Sufuan Ats-Tsauri, dari Abu Al Miqdam, dari hnu Al
Musayryib, dia bedota: Umar bin Al Khaththab menetapkan diyat Yahudi dan Nasrani
ernpat ribu dirfram. (no. 18479).

Muslannaf lbnu Abi g/aibah (9/288, pernbahasan: diyat, -Ulama yang
Berpendapat bahwa diyat Kafir Dzimmi separuh orang Islam-) dari waki', dari sufuan
Ats-Tsauri dengan redaksi lnng sama. Ibnu Abi syaibah menambahkan, "Diyat Majusi
delapan ratus."

Dirivuayatkan dari Sufuan bin uyainah, dari shadaqah bin yasar, dari sa'id bin Al
Musayyib, dia bed€ta, "Utsman bin Affan memutuskan dalam perkara diyat yahudi
dan Nasrani enrpat ribu dirham."

e t*- fa*hti sebelumnya; riwagrat Waki' dari Sutrdn Ats-Tsauri, milik lbnu Abi
q,aibah.
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pembunuh setiap orang dari mereka, dari jumlah diyat yang telah

disepakati.

Apabila seseorang membunuh seoremg Yahudi atau

Nashrani se@ra tersalah (tdak disengaja), dan korban mempunyai

perjanjian damai hingga batas waktu tertentu atau perjaniian

dengan membayar jizph, atau akad aman yang dilakukan sesaat,

lalu dia membunuh pada wakfu memperoleh jaminan perlindungan

dari kaum muslimin, maka dia wajib membayar sepertiga diyat

seorang muslim, yaitu tiga puluh tiga ekor unta ditambah sepertiga

dari seekor unta.

Apabila seseorang membunuh seorang Maiusi atau kafir

Watsani !,ang memiliki perjanjian damai, maka dia wajib

membayar dua pertiga dari sepersepuluh dipt seorang muslim,

yaitu enam ekor unta yang telah ditenfukan dan dua pertiga dari

seekor unta yang telah ditenfukan bagi seorang muslim. Umur

r.rnta yang menyangkut diyat mereka seperti ulnur unta diyat kaum

muslimin, yaitu jika findak pidana pembunuhan mereka ifu timbul

berdasarkan unsur kesengajaan atau semi sengaja, maka dua

perlima diyat korban berupa unta khalifah, tiga perlima digratnya

dibagi dua, seperdua unta hiqqahdan seperdua wrta iada'ah.

Apabila tindak pidana pembunuh itu timbul berdasarkan

kesengajaan mumi, maka diyat dibagi menjadi lima macam:

Seperlima bagian berupa bintu makhadh, seperlima bagian berupa

bintu labun, seperlima bagian berupa banu labun jantan, seperlima

bagian berupa unta hiqah, dan seperlima bagran berupa unta

ladza'ah. Diyat kaum wanita mereka (Yahudi, Nashrani, Majtrsi)

seperdua dari diyat mereka. Sebagaimana diyat kaum wanita dari

9
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kaum muslimin seperdua dari diyat kaum lakilaki dari kaum
muslimin.

Apabila sebagian mereka membunuh sebagian yang lain,
rnaka putusan hukum yang telah saya terangkan dapat
diberlakukan kepada mereka, yaifu pufusan hukum yang
diberlakukan di antara kaum muslimin, dan pufusan hukum
tersebut dapat diberlakukan kepada aqilah orang yang mana
putusan hukum itu berlaku baginya, yaifu aqilah mereka (Yahudi,

Nashrani, Majusi), dan dibebankan ke dalam harta milik para
pelaku yang tidak merniliki aqilah, yang mana putusan hukum
tersebut berlaku bagi mereka. saya telah menerangkan masalah

diyat ini dalam membahas aturan hukum yang diberlakukan di
antara mereka dalam kasus pembunuhan yang dilakukan dengan
disengaja.

Apabila seorang budak milik mereka yang memeluk ajaran
mereka, menjadi korban pembunuhan, maka diyatnya setara
dengan nilai tukarnya, berapapun total nilai fukar budak tersebut,
walaupun mencapai berlipat-lipat diyat seorang muslim.

Apabila seorang dari mereka ditetapkan sebagai pembunuh
seorang muslim, dengan pembunuhan yang tidak dikenakan
qishash, maka dia ditetapkan wajib membayar diyat seorang
muslim secam uhrh yang dipertanggungjawabkan kepada aqitah-
Dg?, jika pembunuhannya ifu timbul berdasarkan unsur
ketidalsengajaan atau tindak pidana yang mirip dengan tindakan
yang disengaja. Sebagaimana pufusan hukum membayar diyat
pembunuhan !,ang dilakukan dengan fidak disengaja ihr
dipertanggungjawabkan kepada aqilah seorang pembunuh yang
berstatr.rs muslim.

10
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Apabila si pembunuh tidak memiliki aqilah yang mana

afuran tersebut dapat diberlakukan kepadanya, maka diyat

dipertanggungjawabkan pada harta milik si pembunuh tersebut.

Apabila dia melakukan tindak pidana pembunuhan dengan

disengaja, lalu ahli waris korban memilih menunfut diyat, maka

diyat dipertanggungjawabkan pada harta milik pelaku tindak

pidana, sebagaimana afuran lnng telah kami sampaikan

berkenaan dengan kaum muslimin, unta atau perimbangan

harganya, jika unta tidak dapat unfuk membayrar denda tindak

pidana. Diyat hanya berupa unta bukan yang lain, selagi unta ihr

mudah didapat. Dimanapun aqilah pelaku dan para pihak yang

dipufuskan menerima diyat berada.

Aqilah para pelaku yang berstatus kafir dzimmi harus

menanggung diyat jika mereka termasuk orang yang mana

putusan hukum menSangkut diyat sebagai penggant findak pidana

mereka itu dapat diberlakukan kepada mereka, sebagaimana

aqilah para pelaku yang berstatus muslim harus menang[lung diyat

mereka.

3- Diyat Seorang Wanita

Sepengetahuan saya tidak ada seorangpun ulama dahulu

maupun saat ini yang berbeda pendapat mengenai masalah bahwa

diyat seorang wanita ifu seperdua dari diyat seorang lelaki, yaifu

lima puluh ekor unta. Jika hakim memutus kasus pembunuhan

seorang wanita dengan membayar diyat, maka diyafurya lima puluh

11
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ekor unta. Apabila seorang wanita dibunuh dengan disengaja, lalu

keluarganya memilih menuntut diyatnya, maka diyafurya lima puluh
ekor unta, yang umumya seperti umur unta diyat tindak pidana
pembunuhan yang dilakukan dengan disengaja. Baik pelaku
pembunuhannya ifu hanya safu orang atau beberapa orang lelaki,

atau seorang wanita, diyatnya tidak melebihi lima puluh ekor unta.

Perbuatan pidana selain kasus pembunuhan dengan korban
seorang wanita yang bersanglutan dengan diya'trrya seperti tindak
pidana dengan korban seorang lelaki yang bersangkutan dengan
diyatnya, tindak pidana tidak ada perbedaan. Dalam kasus

mudhihah dengan korban seorang wanita diyatnya seperdua dari
diyat yang bersangkutan dengan mudhihah dengan korban
seorang lelaki, dalam semua tindak pidana yang bersangkutan
dengannya disesuaikan dengan standar ini (seperdua dari laki{aki).

Apabila ada yang bertanya, "Apakah diyat korban seorang
wanita selain ketenfuan diyat yang sudah menjadi ijma'ulama yang
kamu terangkan ifu ada 'afumn lain yang telah ditetapkan
sebelumnya?" Jawabannya: Benar.

)r, ol e . ../ ) o t ,o J -zzzo /

^irr ***9Ue6?1 -yv\.
h *W ojr * ;;# ;f: t';L ;,//./

4J)
4
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zTll.Muslim bin Khalid mengabarkan kepada Uurnr, O*
AMullah bin Umar, dari A5ryub bin Musa, dari Ibnu Syihab, dari

Makhul dan Atha', mereka berkata: Kami pemah berjumpa

seiumlah orang yang menyatakan bahwa diyat seorang muslim

merdeka pada masa Rasulullah $ adalah serahrs ekor unta. Umar

bin Al Khaththab rg lalu menaksirkan diyat itu bagi penduduk kota

sebesar seribu dinar atau dua belas ribu dirham. Diyat seorang

wanita merdeka muslimah jika dia termasuk penduduk kota adalah

lima mhrs dinar atau enarn ribu dirham. Apabila orang yang

melakukan pembunuhan terhadap wanita merdeka muslimah ifu

dari kalangan orang Badui, maka diyatnya tetap lima puluh ekor

unta. Diyat wanita Badui jika seorang lelaki Badui membunuhnya

adalah lima puluh ekor unta.7

z Tebh disebutkan pada no. (27071 tanpa menyebutkan diyrat seorang uranita

muslirnalr.
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27tL. Sufuan mengabarkan kepada kami, dari hnu Abi
Najih, dari ayahnya, bahwa seorang lelaki menginjak seorang
wanita di Makkah, lalu Utsman bin Affan.g memuhrskannya

dengan membayar diyat delapan ribu dirham ditambah sepertiga.8

Utsman bin Affan memilih putusan hukum yang

memberatkan karena pembunuhannya terjadi di tanah suci

Makkah.

4- Diyat l(huntsa (Banci)

Apabila l<huntsa itu temyata berjenis kelamin laki{aki, baik
diakui secarcl hukum atau tidak, maka diyatrya seperti diyat

Mushannaf lbnu Abi SSnibah (9/300, pernbahasan: diyat -Tindak Pidana [aki-
laki dan Wanita) dari Jarir, dari Mughirah, dari $,mraih, dia berkata: Ururah Al Bariqi
menernuiku setelah menjumpai umar, bahwa bertagai jenis pidana kaum laki-laki
maupun kaum wanita sama, baik dalam segi umur dan mudhihafi dan diyat yang
melebihi itu. Jadi diyat seomng wanita itu seperdua dari diyat seorang ldaki.

E Abar ini terdapat dahm Mushamaf lbnu Abi Snibh (9/326, pembatrasan:
diyat, bab: Seorang l-elaki yang Mernbunuh di Tanah Haram) dari hnu Uyainah, dari
Ibnu Abi Najih, dari ayrahnla bahwa utsman bin Affan mernutuskan dalam perkara
pembunuhan dengan korban seorang rrnnita dengan menrba5nr sebuah di!,at dan
sepertiga diyrat.
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seorang lelaki. Apabila khuntsa 1fu temyata berjenis kelamin

perempuan, maka diyatnya seperti diyat seorang wanita. Apabila

khunsta ifu adalah orang yang sulit dibedakan jenis kelaminnya,

maka diyatnya seperti diyat seorang wanita. Apabila ada seseorang

melakukan tindak pidana terhadap khuntsa yang sulit dibedakan

jenis kelaminnya (khuntsa musykill, sebelum dia meninggal,

temyata dia berjenis kelamin laki-laki, maka diyatnya seperti diyat

seorang laki-laki. Demikian juga, jika dia menjadi korban tindak

pidana, lalu dia sembuh dari luka akibat tindak pidana, lalu dia

menerima denda pengganti luka tersebut, pada saat dia

menyandang status khuntsa yang sulit dibedakan jenis kelaminnya,

dengan stafus seorang wanita, kemudian dia temyata berjenis

kelamin laki-laki, dia berhak menerima denda seoftrng lelaki yang

sempuma.

Apabila terjadi perselisihan di antara ahli waris khunba darr

pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana berkata, "Dia seorang

wanita", atau "l<hunba musykil', maka keterangan yang dapat

dibenarkan adalah keterangan pelaku yang ditambah dengan

sumpahnya. Sedangkan ahli warisnya dituntut menghadirkan bukti

atau saksi yang mengungkapkan bukti yang menunjukkan bahwa

dia adalah seorang laki-laki.

Apabila khuntsa tersebut sudah meninggal, lalu terjadi

perselisihan di antara ahli warisnya dan pelaku tindak pidana. lalu
ahli warisnya menghadirkan bukti atau saksi yang mengungkapkan

bukti yang menerangkan bahwa dia seorang laki{aki. Sementara

pelaku juga menghadirkan bukti atau saksi yang mengungkapkan

bukti yang menerangkan bahwa dia seorang berjenis kelamin

perempuan. Maka kedua bukti atau saksi itu dikesampingkan
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semuanya, menurut sebuah pendapat yang membolehkan

mengesampingkan kedua bukti atau saksi lika kedua bukti atau

saksi lwelnya sama. Dan keterangan yang dapat dibenarkan

menyangkut stafus l<huntsa ini adalah keterangan pelaku tindak
pidana.

Apabila pelaku ini dan l<huntsa masih tetap hidup,

kemudian hakim melakukan penyelidikan terhadap khuntsa. lalu

dia (hakim) berpendapat bahwa dia seorang laki-laki, maka dia

diputuskan berhak menerima diyat seorang laki-laki. Apabila

ditemukan bukti atau saksi yang mendukung mengungkapkan

bahwa dia seorang laki-laki atau seorang wanita, maka bukti atau

saksi dapat diterima, sebagaimana dia sejak awal dapat diterima.

Hasil temuan hakim itu bukanlah kesimpulan yang

meyakinkan, pada saat yang bersamaan para saksi menemukan

Dgd, dan khunsk tersebut adalah orang yang harus bertindak
sendiri pada saat dia akan diminta kesaksian menyangkut dirinya di
hadapan hakim sehingga hakim dapat meminta para saksi

memulai unfuk memperlihatkannya, sehingga mereka memberikan

kesaksian terhadap khuntsa secara meyakinkan, kemudian para

saksi lain sesudahnya, sehingga kesaksian mereka cocok dengan

kenyataan tersebut.

Hakim menemukan kenyataan yang meyakinkan mengenai

khuntsa tersebut seperti kesaksian yang bersangkutan dengan
perkara yang lepas dari pengamatan hakim, yang mana hakim
tidak dapat menemukan menyangkut perkara tersebut perkara lain
yang sejenis dengan perkara ini, dan hakim tidak akan
mendapatkan penjelasan dari kesaksian tersebut kecuali

menyangkut perkara yang membatalkan (hrnfutan), 5ang tidak
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mungkin para saksi ifu memulai kembali untuk mengetahuinya,

dan tidak pula orang lain selain para saksi.

5. Diyat Janin
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2712. Malik mengabarkan kepada karni, dari hnu Syihab,

dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Huraimh rg,, bahwa

dua orang perempuan dari kabilah Hudzail, salah seorang dari

keduanya melempar yang lainnya, sehingga dia keguguran- I-alu

Rasulullah $ memutuskan diyat janinnya adalah memerdekakan

budak, baik laki-laki atau perempuan.g

g HR. Rth-tnaUarani l2/*5, pernbalrasan: diyat bab: diptJanin, no.5).
Al Brkhari (4/27*276, Pernbahasan: d&at,bab Janin Seorang Perernpnn) dari

Abdullah bin Yusuf dan Isma'il (lbnu Abi Uwais) dari Malik dengan redaksi !,ang sama.

(no.6904).
Diriwayatkan dad Ahmad bin Shalih, dari lbnu Wahb, dari Yunus, dari Ibnu

Syihab, dari hnu Al Mr.rsayyib dan Abi Salamah hnu Abdurrahman, dari Abu Hurairah
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2773. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami, dari hnu
Syihab, dari Sa'id bin , Al Musayyib, bahwa Rasulullah S
memutuskan dalam kasus janin yang dibunuh dalam perut ibunya
dengan memerdekakan budak (sebagai diyat janin), baik budak
laki-laki atau perempuan. Orang yang terpidana berkata,
"Bagaimana aku menanggung diyat janin yang Udak makan,
minum, berbicara, dan tidak pula menjerit, kepufusan seperti ifu

dengan redaksi !,ang sama. Al Bukhari menambahkan redaksi, "Dan Basulullah
memuttrskan bahwa diyat seorang wanita itu dipertanggungjawabkan kepada asitatt
nya." (no.6910).

Muslim (V1309-1310, pernbahasan: Sumpah, bab: Janin dan Ker.vajiban diyat
atm Aqilah Pelah) dari Yahp bin Yahgra, dari Malik dengan redaksi yang sama. (no.
34/t68tl.

Diriwayatkan dari Qutaibah bin Sa'id, dari AI [-aits, dari Sa'id bin AI Musa5ryib
dengan redaksi yang sama dengan milik Al Bukhari, dan dari lbnu wahb dengan
redaksi yang sama dengan redaksi milik Al Bukhari.

(iir
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terlalu dibesar-besarkan?" Rasulullah S bersabda, " Sesungguhnya

orang ini termasuk saudara prc dukut."lo
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10 HR. Ath-Thabamni (2/855, pembahasan: diyat, bab: diyat Janin, no. 6).

Hadits ini murcal.
Al Bukhari (4/47, pembahasan: Dokter, -pembahasan: Dukun) dari Qutaibah,

dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musa5ryib, bahwa Rasulullah #... dia

menyebutkannya sampai selesai. Hadits ini mursal sepa\ dalam // Umm dan hadits

riwayat Malik dalam Al Mumththa '. (no. 5750).
Diriwayatkan dari Sa'id bin Ufair, dari Al Laits, dari Abdurmhman bin Khalid bin

Musafir, dari lbnu Syihab, dari Abi Salamah, dari Abu Hurairah dengan redaksi yang

sama. (no.5758).
Muslim (3/1310, pembahasan yang sama) dari jalur lbnu Wahb, dari Yunus, dari

hnu Syihab, dari hnu Al Musa5ryib dan Abi Salamah bin Abdunahman, dari Abu
Hurairah dmgan redalsi lrang sama dengan Al Umm. (no.36/1687').
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27L4. Seorang periwayat yang tsigah yaitu Yahya bin

Hassan mengabarkan kepada kami, dari Al l-aits bin Sa'd, dari

Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musa5ryib, dari Abu Hurairah, bahwa
Rasulullah @ memutuskan dalam kasus janin seorang wanita dari

bani Lihyan yang keguguran dengan diyat memerdekakan budak,

baik budak laki-laki atau perempuan. Kemudian wanita yang telah
dipidana ifu meninggal, maka Rasulullah $ memufuskan bahua

harta rmrisannya menjadi milik anak-anak dan suaminya,

sementara diyat dipertanggungjawabkan kepada ahli waris

ashabahrrya.Ll
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u Tehh disebutkan pada no. (2691). Uh. bkhdj dua hadits 5rang telah
disebutkan sebelumnya.

20



AlUmm

'.rr'o1t 6"rq tt :'r^, i6 -61 o. .!. , /,V**'r*
o

.gtrL t.l.^,b e
27L5. Sufuan mengabarkan kepada kami, dari Amr bin

Dinar, dari Thawus, bahwa Umar bin Al Khaththab;g berkata,

"Semoga Allah mengingatkan seseorang yang mendengar dari

Nabi @ sesuatu yang berkaitan dengan masalah janin." Haml bin

Malik bin An-Nabighah berdiri, lantas berkata, "Aku berada di

antara kedua budak perempuanku, lalu salah seorang di antara

mereka memukul yang lainnya dengan tiang tenda, sehingga dia

menggugurkan janin dalam kondisi mati. lantas Rasulullah f$
dalam kasus ini memufuskan dengan diyat memerdekakan budak."

Umar berkata, "Hampir saja kami memutuskan perkara seperti ini

berdasarakan pendapat kami. "12

12 Hadits iri murcal.
HR. Abu Daud (3,2698699, pembahasan: diyat, bab: diyat Janin) dari AMullah

bin Muhammad Az-Zuhri, dari Sufuan Ats-Tsawi dengan redaksi !,ang sama.

Dalam hadits ini terdapat redaksi, "Allahu Akbar- SeandainSn aku udak pemah

mendengar keterangan ini, tentu kami mernuhrslon berdasadon dalil lain selain

keterangan ini."
Hadits ini munqathi'. Thawus tidak pernah menerima lu.rgt tg dari Umar. (no.

4s73l,.
Dari jalur Ibnu Juraij, dari Aff bin Dinar, dari Thawus, dari hnu Abbas, dari

Umar, bahwa dia pemah bertanya tentang kepufusan Nabi $ menyangkut perkara

janin. Haml bin An-Nabighah berdiri lalu berkata, "Aku berada di antara dua orang
budak wanita, lalu salah seorang di antara keduanya mernukul yang lainnyra dengan
tiang tenda, lalu dia membunuhnya berikut ianinnya. Maka beliau mernutuskan dalam
perkam janin itu dengan diyat mernerdekakan budak dan dibunuh (sebagai qislnsllt."
(no.45721.

Abu Daud berkata: Abu Ubaid berkata: Al lulisthah ialah tiang penpngga dari
beberapa tiang penyangga tenda.

Hadits-hadits ini dan hadits sebelumnya, sebagiannya menguatkan sebagian yang

lairrnfra.
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Berdasarkan keterangan ini, kami mengambil kesimpulan,

hukum menyangkut kasus janin dan seorang wanita yang mana
Rasulullah S telah memutuskan terkait dengan masalah janin

dengan diyat memerdekakan budak selama wanita itu berstafus

merdeka lagi muslimah. Apabila janin tersebut berstafus merdeka

lagi muslim karena keislaman salah seorang kedua orang fuanya,

atau keislaman kedua orang fuanya, maka dalam perkara janin ini
dikenakan diyat memerdekakan budak yang sempuma.

Apabila janin seorang wanita merdeka lagi muslimah ihl
hasil hubungan dengan lelaki musyrik atau budak laki-laki, baik
melalui perkawinan atau perzinaan, atau janin seorang wanita
merdeka lagi muslimah dihasilkan dari suami yang berstatus budak

atau merdeka, atau perzinaan, maka dalam kasus janin ini tetap
dikenakan diyat memerdekakan budak yang sempuma karena

keislaman janin dan kemerdekaannya sebab keislaman dan

kemerdekaan ibunya. Demikian juga, janin budak perempuan,

yang mana pemiliknya menyefubuhinya karena kepemilikan yang

sah atau kepemilikan png batal, atau dia mempunpi bagian yang

menjadi hak miliknya dari budak perempuan.

Demikian juga, janin budak perempuan, yang mana

seseorang menikahinya, dan dia melakukan penipuan terhadapnya

dengan menyatakan bahwa dia adalah wanita merdeka, karena

Mushatnaf Abdunaaq (lO/58, pembahasan: diyat, bab: Nadzar Janin) dari Amr
bin Dinar, dari Thawus, dari hnu Abbas dengan redaksi yang sarna.

Al Mustadnk(3/575, pembahasan: Mengenal Para Sahabat, no. 6460/2058\.
Dari lalur Abdurrazaq, dari hnu Uyainah, dari Amr bin Dinar, dari Thawus, dari

Ibnu Abbas dengan redaksi !,ang sama.
AI Hakim dan Adz-Dzahabi tidak berkomentar apapun tentang hadits ini.
hnu Hibban lAl lhsan,13/378, pembahasan: diyat,brlb,: Memerdekakan Budak)

dari Abi Ashim, dari hnu Juraii, dari Amr bin Dinar, dari Thanr,rus, dari hnu Abbas
dengan redaltsi lrang sama.
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orang yang telah saya sebutkan tidak akan menjadi budak dengan

sebab apapun. Kesimpulan yang telah saya sampaikan, "tidak

akan menjadi budak dengan sebab apapun", berkenaan dengan

janin, ia tetap dikenakan diyat memerdekakan budak yang

sempuma. Apapun janin yang saya memosisikannya sebagai

seorang muslim yang dihasilkan dengan cara apapun, sebab

keislaman salah seorang ibu bapaknya, maka saya memosisi

kannya sebagai janin muslim.

Batas minimum kandungan yang mengakibatkan embrio

yang keguguran ifu disebut janin yang dikenakan diyat janin,

adalah timbulnya dari bakal bayi tersebut, sesuafu yang berbeda

dengan segumpal daging atau segumpal darah, seperti jari, kuku,

mata, atau bagian apa saja yang terbenfuk, yang mana bakal bayi

seperti ini seluruhnya sarna, maka berkenaan dengan bakal bayi

seperti ini dikenakan diyat pemerdekaan budak yang sempuma.

Apabila seorang pelaku melakukan tindak pidana terhadap

seorang wanita, tiba-tiba dia datang saat itu juga atau sesudah

kejadian tindak pidana membawa janin, lalu dia berkata, "lnilah

janin yang telah lahir sebelum wakfun5n", maka keterangan

seorang wanita tidak dapat diterima. Keterangan yang dapat

dibenarkan adalah keterangan pelaku ditambah dengan

sumpahnya. Perbuatan pidana terhadap janin ih.r tidak akan

mengikat pelaku kecuali akibat pengakuannya atau akibat bukti

atau saksi yang mengungkapkan tindak pidana yang

memberatkannya, yaitu dua orang laki-laki, atau seorang laki{aki

dan dua orang wanita, atau empat orang wanita, yang menyatakan

bahwa dia melahirkan janin ini (sebelum waktunya).
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Apabila mereka memberikan kesaksian bahwa seomng

wanita melahirkan sesuatu, namun mereka fidak dapat

membuktikan sesuatu tersebut, dan seomng wanita ifu datang

dengan membawa janin, lalu dia berkata, "lnilah janin ihl".
Sementara pelaku mengingkari apa yang telah dilahirkan oleh
seorang wanita itu, maka pemyataan yang diterima adalah

pemyataan pelaku yang melakukan tindak pidana terhadap
seorang wanita ditambah dengan sumpahnya. Demikian juga, jika

seorang wanita ifu melahirkannya, lalu dia menguburkannya,

sementara para saksi tdak dapat membuktikan bahwa yang

dilahirkan itu adalah janin, misalnya pada sesuatu tersebut
ditemukan bakal manusia.

Menyangkut janin ini, tidak terjadi pertedaan riwayat dari
seorang pun, dimana Nabi $ menerangkan melalui dirinya bahwa

beliau tidak pemah ditanya tentang janin, apakah janin itu berjenis
kelamin laki-laki atau perempuan. Jadi, jika seorang wanita
melahirkan janin, maka baik janin-janin itu dinyatakan berjenis
kelamin laki-laki maupun perempuan, semuanya sama dalam
perkara yang bersangkutan dengan janin dari semua janin,

dikenakan sebuah diyat memerdekakan budak, baik laki-laki atau
perempuan. Di dalam keterangan yang menerangkan bahwa
Rasulullah @ memufuskan dalam kasus janin tersebut dengan

membayar diyat memerdekakan budak, tersimpan kesimpulan
hukum yang menunjukkan bahwa pufusan hukum tindak pidana
yang bersangkutan dengan janin ifu berbeda dengan pufusan
hukum tindak pidana yang bersangkutan dengan ibunya.

Apabila seorang wanita melahirkan janin dalam kondisi
mati, dan ibunya tetap bertahan hidup, maka diyat janin adalah
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harta warisan, sebagaimana janin itu dapat mer,,r,rariskan jika

seorang wanita itu melahirkan janin dalam kondisi hidup,

kemudian janin tersebut mati. Kedua orang tuanya sama-salrla

mewarisinya, atau ibunya (dapat mewarisinya) jika dia tidak

mempunyai ayah, yang bagiannya dibagi-bagi bersama orang yang

turut mewarisi dengan ibunya. Apabila janin tersebut tidak

keguguran kecuali karena pemukulan yang menyebabkan

terjadinya keguguran janin, maka dia tidak berhak menuntut

apapun menyangkut tindakan pemukulan tersebut, karena

penderitaan ihr walaupun menimpa seorang wanita, tetapi akibat

yang fatal itu menimpa janin di dalam perutnya.

Apabila pelaku melakukan tindak pidana yang memiliki

denda pengganti tertentu, atau tindak pidana yang dikenakan

hukumah, maka dia dapat dibenarkan menuntut denda tindak

pidana dan hukumah yang bersangkutan dengan tindak pidana itu,

di luar denda yang bersangkutan dengan janin. Karena, tindak

pidana adalah tindak pidana yang menimpa seorang wanita

tersebut. Diyat janin adalah harta warisan yang menjadi hak

miliknya dan menjadi hak milik ayahnya, atau atrli waris janin, jika

ayahnya tidak lagi ditemukan dalam keadaan masih hidup serta

ibunya.

Berdasarkan keterangan ini kami berkesimpulan jika

seorang wanita melahirkan beberapa janin yang semuanya dalam

kondisi meninggal sebelum atau sesudah meninggalnya wanita

tersebut, maka peristiwa keguguran ifu seluruhnya sama, yaitu

dalam setiap janin dari semua janin ifu dikenakan diyat

memerdekakan budak. Seorang wanita berhak mendapatkan

warisannya dari janin 5nng dia lahirkan, pada saat dia masih hidup.
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Sedangkan janin yang dia lahirkan sesudah kematiannya, maka dia

tidak dapat mewarisinya, karena janin belum keluar pada saat dia
berhak mewarisinya, dan janin ifu juga tidak dapat mewarisinya

karena dia tidak lahir dalam kondisi hidup, sehingga (kalau janin

lahir dalam kondisi hidup) maka dia dapat mewarisinya, tetapi
yang dapat mewarisi itu hanyalah orang-orang yang masih hidup.

Apabila seorang wanita melahirkan dua janin sebelum

wakfunya lahir, namun bakal bayrnya dempet, maka aqilah pelaku

Udak terikat kecuali kewajiban membayar diyat satu janin. Contoh
seorang wanita melahirkan dua badan yang terpisah dengan safu

kepala; atau dua badan yang terpisah, kedua dada, kedua tangan,
dan kedua kaki atau empat kakinya bergabung, hanya saja kedua
janin itu tercipta dalam sebuah selaput pembungkus bayi (kehrban),

atau dalam dua selaput pembungkus bayi atau dalam lebih dari
sebuah selaput pembungkus bayi, maka apabila kedua janin ifu
muncul dalam sebuah selaput perut, lalu jaringan perut itu dibedah
unfuk memisahkan kedua janin, dan kedua janin tetap bertadan
dua serta terpisah, maka kedua potongan hrbuh ifu adalah dua
janin 5rang berteda, maka berkenaan dengan kedua potongan
badan ini dikenakan dua buah diyat janin, walaupun kedua janin

atau salah safunya ifu ditemukan dalam kondisi cacat, selama

dalam setrap janin dari kedua janin itu terbukti ada jaringan
(potongan tubuh) dari bakal bayi, maka kedua potongan tubuh itu
adalah dua janin yang tercipta dalam kondisi terpisah.

Apabila seorang wanita melahirkan janin dalam keadaan
hidup, lalu meninggal di tempat itu juga, maka dalam kasus janin
ini dikenakan dpat seorang merdeka yang dibayar secara
sempuma. Jika dia berjenis kelamin laki-laki, maka seratus ekor
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unta, dan jika dia berjenis kelamin perempuan, lima puluh ekor

unta. Untuk mengetahui hidupnya janin itu hanln dapat dibuktikan

dengan kemampuan men!rusu, jeritan tangis, nafas atau gerakan

tubuh, yang tidak ditemukan kecuali gerakan fubuh orang yang

hidup.

Apabila seorang wanita itu melahirkannya, lalu dia

menyatakan janin tersebut masih hidup, maka pemyataan yang

dapat dibenarkan adalah pemyataan pelaku dalam hal bahwa dia

melahirkannya dalam kondisi sudah mati. Dan ahli waris lanin
difuntut mendatangkan bukti atau saksi. Apabila pelaku

memberikan pengakuan bahwa janin lahir dalam kondisi masih

hidup, sementara aqilah pelaku mengingkari lahimya janin tersebut

dalam kondisi hidup, sementara seorang wanita ifu mengaku janin

terlahir dalam kondisi sudah mati, atau bukfi atau saksi

mengungkapkan kelahiran janin tersebut, narnun dia tidak dapat

membuktikan apakah janin sudah tidak bemyawa dan tidak (pula

dapat membuktikan) apakah janin masih bemyawa, maka aqilah

pelaku hanya ditunfut menanggung pembayamn diyat janin yang

lahir dalam kondisi sudah tidak bemyawa, dan pelaku dituntut

menggenapi diyat pembunuhan seseolang yang lahir dalam

kondisi hidup. Jika dia berjenis kelamin laki-laki, maka dia harus

menanggung sembilan dari sepersepuluh dan seperdua diyat lelaki

dewasa, yaitu sembilan puluh lima ekor unta. Apabila dia berjenis

kelamin perempuan, maka sembilan dari sepersepuluh diSnt

seorang perempuan danasa, yaitu empat puluh lima ekor unta.

Apabila bukti atau saksi mengungkapkan bahwa janin lahir

dalam kondisi masih hidup. Sementara bukti atau saksi lain

mengungkapkan bahun janin kegugumn dalam kondisi sudah
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mati, maka keterangan yang dapat dibenarkan adalah keterangan
bukti atau saksi yang menyatakan hidup, karena keadaan hidup ifu
terkadang masih ditemukan, tetapi para saksi yang hadir tidak
mengetahuinya, dan para saksi yang lain mengetahuinya. Sehingga
mereka bersaksi bahwa janin tersebut lahir sudah dalam kondisi
mati, sebab mereka hanya melihatnya pada saat janin itu keluar,
mereka tidak pemah mengetahui bahwa janin tersebut masih
dalam kondisi hidup.

Apabila bukti atau saksi yang memberatkan pelaku tindak
pidana, mengungkapkan mengenai pengakuan pelaku bahwa janin

itu lahir dalam kondisi masih hidup, dan bukfi atau saksi

mengungkapkan bahwa pelaku berkata, "Janin lahir dalam kondisi
sudah mati", maka keterangan yang dapat dibenarkan adalah

keterangan bukti atau saksi gBng men5ntakan, "Pelaku tindak
pidana mengaku bahwa janin tersebut tahir dalam kondisi masih
hidup." Bab ini dan bab sebelumnln tidak ada kontradiktif dalam
masalah keterangan para salsi yang mengakibatkan seluruh
keterangan para saksi gugur karena kontnadiktif ifu.

Apabila seorang wanita melahirkan dua janin. Salah satunya
Iahir setelah janin yang lain, atau kedua janin itu lahir dalam walfii
yang bersamaan. Lalu para saksi bersaksi bahwa mereka
mendengar suara 0eritan) salah safu dari kedua janin tersebut, atau
mereka melihat gerakan pada salah safu dari kedua janin tersebut,
namun mereka tidak dapat membuktikan janin yang mana dari
keduanya yang masih hidup, maka kesaksian mereka dapat
diterima. Dan aqilah pelaku terikat kewajiban membayar diyat
janin yang hidup dan di5rat janin yang mati. Apabila kedua janin itu
semuanya berjenis kelamin laki-laki, maka dalam kasrrs janin yang
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masih hidup itu, aqilah terikat kewajiban membayar diyat

pembunuhan lelaki dewasa. Apabila kedua janin berjenis kelamin

perempuan, maka aqilah terikat kewajiban membayar diyat

pembunuhan perempuan dewasa. Apabila kedua janin itu berjenis

kelamin laki-laki dan perempuil, maka aqilah terikat kewajiban

membayar diyat pembunuhan perempuan danrasa, karena diyat

perempuan ifulah yang meyakinkan. Saya menetapkan tidak

memberikan kepada waris janin tersebut selisih antara diyat

seorang wanita dewasa dan lelaki karena keraguan tersebut.

Apabila pelaku mengaku bahwa janin yang lahir dalam

kondisi hidup itu berjenis kelamin laki-laki, maka aqilah pelaku

harus memberikan diyat perempuan da,ruasa, dan pelaku

menggenapi diyat seorang lelaki danrasa, yaifu seperdua diyat lelaki

dev.rasa yaifu lima puluh ekor unta. aqilah tetap terikat kewajiban

menanggung diyat janin yaitu budak laki-laki atau budak

perempuan, di samping diyat janin yang lahir dalam kondisi hidup.

Apabila seseorang memukul perut seorang wanita, lalu dia

melahirkan janin dalam kondisi meninggal, kemudian seorcmg

wanita mati, dan dia melahirkan janin yang lain dalam kondisi

hidup setelah kematian tersebut, baru kemudian janin tersebut

mati, maka setelah kematian janin kedua tersebut para ahli waris

janin selain wanita maruarisinya, karena seomng wanita tidak

manrarisinya.

Apabila seorang wanita melahirkan janin dalam kondisi

hidup, kemudian dia meninggal, dan janin tersebut juga meninggal,

lalu terjadi perselisihan antara ahli waris seorcmg wanita dan ahli

waris janin. Ahli vrnris janin berkata, "Dia meninggal sebelum

kematian janin", maka janin dapat manrarisinya. Sementara ahli
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waris seorang wanita berkata, "Dia meninggal sesudah janin
tersebut", maka dia dapat mewarisi janin tersebut. Seorang dari
wanita dan janin tersebut tidak mewarisi yang lainnya, dan mereka
posisinya seperti suafu kaum yang mati, yang tidak diketahui siapa
di antam mereka yang meninggal lebih dulu, dan ahli waris mereka
yang masih hidup dapat mer,varisi mereka sesudah sumpah dari
setiap orang dari kedua kelompok dilakukan berkenaan dengan
funfutan kawannSn.

Apabila seorang wanita melahirkan janin dalam kondisi
hidup, kemudian orang lain melakukan Undak pidana terhadap
janin tersebut, misalnya dia membunuhnya, maka dia dikenakan
pidana qishash. sernentara pelaku terhadap janin salakfu ibunya
melahirkan anaknya yang belum wakfunya lahir, tidak dikenakan
kewajiban mennbayar diyat janin, namun dalam tindak pidana
terhadap janin ini tetap dikenakan hukumah khusus bagi ibunya
sesuai dengan kadar penderitaan !/ang menimpanya seryakfu
melahirkan janin lrang belum waktunya lahir tersebut, yang
menyerupai findak pidana.

Apabila pelaku terhadap janin ifu membunuhnya dengan
disengaja, atau dia melukai ibunya dengan luka yang tidak memiliki
denda tertentu, maka dia dapat dikenakan pidana qishash, darr
hukumah khusus bagi ibunya yang dipertanggungjawabkan pada
harta milik pelakr tindak pidana. Apabila dia membunuhnya
secara tersalah (tidak disengaja), maka diyat nyawa
dipertanggungjawabkan kepada aqilah si pembunuh tersebut.
Demikian juga dengan ibunya, bila dia menyandang status wanita
pembunuh janinnya, maka diyat janin dipertanggungjawabkan
kepada aqikh wanita pembunuh janinnya. Apabila seorang wanita
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membunuhnya dengan disengaja, maka diyat lanin dipertanggung

jawabkan pada harta milik wanita pembunuh janinnya.

Demikian juga dengan ayahnya dan kakeknya dan

setenrsnya, dan nenek dan seterusnya. Karena qishash akibat

membunuh anak udak dapat dipertanggungjawabkan terhadap

orang hra, seorang dari sekian banyak pembunuh yang telah

disebutkan itu tidak dapat mewarisi janin tersebut, baik dia

melakukan pembunuhan terhadap dengan disengaja atau dengan

tidak disengaja. Baik diyat janin ifu seperti diyat seorang deurasa

yang masih hidup, yang mana ketika kehidupan janin tersebut

diketahui, maka janin tersebut lahir karena sudah sempuma (sudah

unktr-rnya lahir), atau janin dilahirkan sebelum sempuma.

Seorang wanita yang mana Nabi $ memufuskan

menyangkut perkaranya dengan membayar diyat janin yang

dipertanggungjawabkan kepada aqilahnya. telah dengan sengaja

melakukan pemukulan terhadap seorang wanita dengan tiang

penyangga kamamya. Apabila seorang laki-laki atau seorang

wanita melakukan tindak pidana terhadap wanita hamil, lalu dia

melahir{<an janinnya yang belum r,rnkfunya lahir dalam kondisi

mati, atau dalam kondisi hidup lalu mati. Dan tindak pidananya itu

dengan menggunakan sebilah pedang atau dengan alat yang mana

pidana qishash dapat dikenakan menyangkut sejenis alat tersebut,

maka fidak ada qishash yang dapat dipertanggungjawabkan

menyangkut janin tersebut, walaupun penderitaan akibat findak

pidana menembus ke janin tersebut, lalu wanita hamil tersebut

melahirkannya sebelum waktunya lahir. Perbuatan pidananln itu

tidak digolongkan tindak pidana yang timbul dari kesengajaan yang
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dilakukan dengan disengaja seperti kesengajaan orang yang dapat
dijafuhi qishash, yang mana tidak ada penghalang di hadaparueya.

Apabila seorang wanita hamil tersebut mati, maka dia
memiliki hak qishash. Apabila ahli warisnya berencana menuntut
diyat, maka (diyat) dipertanggungjawabkan pada harta milik pelaku

tindak pidana, jika tindakan pemulnrlannya ifu menggunakan alat
yang mana pelakunya dapat dijatuhi pidana qishash karena

melakukan pemukulan dengan sejenis alat tersebut. Apabila
pelakunya dapat dUafuhi pidana qishash karena melakukan
pemukulan dengan sejenis alat tersebut, maka diyat dipertanggung
jawabkan kepada aqilah pelaku tndak pidana. Karena tindakan
pemukulan ini menyerupai tindak pidana secaftl tersalah tetapi
disengaja, yang mana Nabi $ telah membuat pufusan hukurr
menlnngkut tndak pidana ini.

Baik menyangkut tindak pidana yang telah sa5ra terangkan,
yaitu pelaku terhadap ibu janin tidak dapat dijatuhi pidana qishash,

karena janin dilahirkan sebelum waktunya dalam kondisi hidup,
kemudian janin mati, pelaku dengan sengaja menyehng perutrya,
kemaluannya atau punggungnya, dengan tindakan pemukulan

karena berencana membunuh anaknya, atau pelaku memang
berencana membunuh keduaduanya, karena dampak grang timbul
dari tindak pidana hanya dirasakan oleh si ibu bukan janinnya.
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6. Janin Seorang Wanita Merdeka

Apabila seseorang melakukan tindak pidana terhadap

seoftmg wanita, dengan disengaja atau dengan tidak disengaja.

Lalu dia melahirkan janin dalam kondisi meninggal, maka aqilah-

nya berkewajiban membayar diyat memerdekakan budak, baik

budak laki{aki atau perempuan. Mereka diberikan kebebasan

memilih apapun di antara keduanya yang mereka kehendaki, serta

jenis apapun yang mereka kehendaki, namun mereka tidak dapat

dibenarkan memberikan budak yang mengandung kecacatan yang

karenanya budak tersebut boleh dikembalikan jika dijual, tidak

(boleh pula memberikan) budak yang dikebiri, karena budak yang

dikebiri ifu tidak mencukupi unfuk membayar diyat memerdekakan

budak, sekalipun harganya naik akibat dikebiri. Alasan lain,

Nabi $ telah menetapkan memerdekakan budak tersebut, baik

budak laki-laki atau perempuan, dan sepengetahuan kami tidak

ada budak 5nng dikebiri yang tinggal di wilayah Rasulullah.

Mereka dibolehkan memberikan kemerdekaan' budak

perempuan yang sudah mandiri, yang berumur tujuh atau delapan

tahun, dan tidak memberikannya yang benrmur di bawah umur ini,

karena dia tidak dapat mengunrs dirinya sendiri, lain halnya

dengan yang berumw tujuh atau delapan tahun. Seomng anak

tidak diberikan kekuasaan menentukan pilihan untuk tinggal di

antara ibu bapaknya kectrali pada umur tujuh atau delapan tahun,

dan kemerdekaan budak tersebut tdak boleh dipisahkan

(sebagaimana pemisahan antara) budak perempuan dan anaknya

dalam jual beli, karena kemerdekaan budak tersebut masih kecil

kecuali karena sudah mencapai umur ini.
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Harga memerdekakan budak setara dengan seperdua dari
sepersepuluh harga diyat seorang lelaki dewasa yang muslim, yaitu
dalam tindak pidana yang timbul dari unsur kesengajaan.

Sedangkan tindak pidana semi sengaja perimbangannya setara

dengan lima ekor unta, dua perlimanya, yaitu dua ekor unta setara

dengan harga nominal dua unta khalifah, yaitu harga minimum
dari beberapa unta l<halifah, dan tiga perlimanya yaitu setara

dengan harga nominal tiga ekor jahbh danunta hiqqah, masing-
masing seperdua diambil dari unta aqilah pelaku tindak pidana.

Apabila mereka fidak mempunyai unta, maka diambil
dari jenis unta di wilayah tempat tinggalnya, atau wilayah terdekat
dari wilayah tempat tinggalnya. Apabila tindak pidana seseorang

ifu dihrjukan pada janin seorang wanita, dan dia bermaksud
melernpar selain budak perempuan, lalu lemparannya tepat
mengenai budak, maka diyat yang dipertanggungjar,vabkan kepada
aqilahrrya adalah memerdekakan budak, yang mana aqilahtya
dapat memberikan memerdekakan budak jenis apapun yang
mereka kehendaki, selain kemerdekaan budak yang telah saya

terangkan, yaifu kemerdekaan budak yang mana mereka tidak
dapat dibenarkan memberikannya. Harga nominalnya adalah
seperdua dari sepersepuluh diyat lelaki dewasa, yaifu sejumlah
diyat yang bersangkutan dengan tindak pidana yang dilakukan
dengan tidak disengaja.

Demikian juga tindak pidana yang bersangkutan dengan
janin budak yang muslimah dan budak Ahli kitab, hasil hubungan
dengan pemiliknya, yang mana kafv harbiyang memiliki pedanjian
damai melakukan tindak pidana terhadap budak perempuan
tersebut. Dan janin wanita kafn dzimmi menjadi kortan tndak
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pidana, hasil hubungan dengan seorang muslim yang merdeka.
(Diyat yang dibebankan) pada badan budak laki-laki yang

melakukan tindak pidana terhadap sebagian janin dari orang yang

telah kusebutkan, tidak te4adi perbedaan baik dalam tindak pidana

yang dilakukan dengan tidak disengaja maupun dengan disengaja.

Jadi, budak lakilaki dalam tindak pidana terhadap ibu janin

yang dilakukan dengan tidak disengaja, harus memberikan

kemerdekaan budak, yang harganya setara dengan harga lima

ekor unta yang dibagi menjadi lima bagian: Seekor unta yang

setara dengan harga binfu makhadh, seekor unta yang setara

dengan harga seekor binfu l-abun, seekor unta yang setara dengan

harga seekor ibnu labun jantan, seekor unta yang setara dengan

harga seekor unta hiqgah, dan seekor unta yang setara dengan

harga seekor wfia jadz'ah.

Mereka (aqilah pelaku tindak pidana) tidak dapat
dibenarkan memberikan kemerdekaan budak yang sudah pikun

dan tidak pula kemerdekaan budak yang lemah fisikn5n (kesulitan)

unfuk bekerja. Karena fujuan lrang paling dominan dari
kepemilikan budak itu adalah pekerjaan. Dan para pemilik budak

ifu hanya ingin memastikan memiliki budak !,ang mana mereka

dapat memanfaatkannya, bukan memiliki budak yang mana

kelemahannyra dapat memberi manfaat kepada mereka.

Apabila saya melarang memberikan kemerdekaan budak

yang cacat dengan intensitas kecacatan yang dapat mem

bahayakan produktifitas kerjanya, maka kecacatan karena usia

yang sudah lanjut lebih besar daripada kebanyakan dari segala

kecacatan yang mana kemerdekaan budak ifu dapat dikembalikan

karenanya. Apabila seseorang melakukan tindak pidana terhadap

35



AlUmm

janin, lalu dia lahir dalam kondisi hidup, kemudian dia meninggal.

lalu pelaku berkata, "Janin meninggal akibat sebuah peristiwa

yang terjadi setelah findak pidana yang timbul dari selainku."

Sementara ahli waris janin berkata, "Dia meninggal akibat findak
pidana", maka jika janin meninggal di tempat kejadian dengan

kematian yang secara fakfual dapat disimpulkan se@ra pasti

bahwa kematian ifu tiada lain akibat tindak pidana, maka

menyangkut janin ini dikenakan diyat nSnwa seorang ynng masih

hidup, yang dipertanggungjaunbkan kepada aqilah pelaku findak
pidana.

Apabila dikatakan, "Janin dapat bertahan hidup hingga

waktu tertenfu. Dan kamu mengatakan, diduga lnrat janin

meninggal bukan akibat tndak pidana", maka pemyataan yang

dapat dibenarkan adalah pemyataan pelalu dan qilahrrya.
Sedangkan ahli unris janin tersebut difunttrt menghadirkan bukti

atau saksi yang mengunskapkan bahwa janin tersebut meninggal

akibat tindak pidana. Saya dapat menerima kesaksian yang

menyangkut kematiannya sebagaimana saya menerima kesalsian
yang menyangkut kelahirannya. Jadi, saya dapat menerima

kesaksian empat orang saksi perempuan, seorang laki-laki dan dua

orang perempuan, selama mereka itu orang-orang yang adil- Dan
saya tidak dapat menerima kesaksian para saksi yang mana di
tengah-tengah mereka ada ahli waris janin yang paling banyak

mendapatkan warisan.

Ar-Rabi' berkata: Dalam perkara pembuktian kematian
janin itu ada pendapat lain: Saya tidak dapat menerima kesaksian

yang menyangkut kematian janin tersebut kecuali dua saksi laki-

laki yang adil. Karena kesaksian menyangkut kematian ini
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berhubungan kasus, yang mana kaum lakiiaki dapat

mengamatinya jika mereka dapat memberikan kesimpulan janin

tersebut dalam kondisi hidup sesaat sesudah dilahirkan. Apabila

mereka tidak dapat memberikan kesimpulan menyangkut janin

tersebut karena kematiannya berjalan sangat cepat, maka

kesaksian empat orang wanita menyangkut kematiannya ini dapat

diterima, jadi mereka (empat orang wanita) harus bersaksi yang

bersangkutan dengan kematian janin sesudah (dilahirkan dalam

kondisi) hidup.

Apabila janin tersebut dilfirkan sebelum waktunya lahir

dalam keadaan hidup dengan intensitas kehidupan (gerakan), yang

mana sevuakfu janin tersebut dilahirkan dalam keadaan hidup

seperti ifu, kehidupannya tidak akan sempuma (normal). Misalnya
janin dilahirkan kurang enam bulan, kemudian janin tersebut mati,

maka menyangkut kasus janin ini dikenakan diyat seorang lelaki

dewasa yang mendeka, yang dibayar secara ufuh. Apabila janin

tersebut dilahirkan dalam keadaan yang mana kehidupan seorang

dari beberapa janin berjalan sempuma (normal) dengan keadaan

hidup apapun, maka janin tersebut seperti masalah sebelum

masalah ini.

Apabila janin lahir dalam keadaan hidup setelah enam

bulan ke atas, lalu seseorang membunuhnya dengan disengaja,

maka dia dapat dikenakan pidana qishash, bagaimanapun caranya

janin tersebut lahir, selama keadaan hidupnya diketahui, walaupun
janin lahir dalam keadaan lemah fisiknya serta (diperkirakan) tidak

kuat bertahan hidup lama. Apabila janin tersebut lahir kumng dari

enarn bulan, lalu seseorang membunuhnya dengan disengaja.

Kemudian ahli warisnya berencana menunfut qishash, maka jika

37



AlUmm

janin yang lahir sepertinya itu dapat bertahan hidup selama dua

hari, tiga hari atau sehari, maka menyangkut kasus janin seperti ini
dapat dikenakan pidana qishash.

Apabila beberapa orang lelaki bersaksi bahwa seorang

tersangka telah melakukan tindak pidana terhadap seorang wanita,

lalu dia melahirkan janin, namun mereka tidak dapat membuktikan

apakah janin itu lahir dalam keadaan hidup atau lahir dalam

keadaan meninggal. [^alu pelaku berkata, "seorang wanita

melahirkannya dalam keadaan meninggal, dan dia berusaha

menyamarkan kematiannya", maka pemyataan yang dapat

diterima adalah pemyataan pelaku yang ditambah dengan

sumpahnya.

Apabila pelaku mengakui bahwa janin tersebut lahir dalam

keadaan sudah meninggal atau dalam keadaan hidup, lalu

meninggal, maka (akibat pengakuannya itu) diyat janin telah

rnemiliki kekuatan hukum yang mengikatnya, yang dibebankan

pada hartanya bukan aqilahrrya. karena pengakuan pelaku adalah

benh.rk pengalman, yang mana aqilah+rya tidak pemah membenar

kannya dan tidak ditemukan alat bukti atau saksi. Apabila pelaku

melakukan tindak pidana terhadap seorang wanita. Lantas si

wanita berkata, "Aku telah melahirkan janin." Sedangkan pelaku

tindak pidana berkata, "Wanita itu tidak pemah melahirkan

apapun", maka pemyataan yang dapat diterima adalah pemyataan

pelaku tindak pidana. Demikian juga, jika si wanita dapat
membawa janin di tempat kejadian tndak pidana dalam keadaan

sudah meninggal, maka pemyataan yang dapat diterima adalah

pemyataan pelaku tindak pidana. Karena patut diduga wanita
dapat membawa janin yang bukan miliknya.
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Apabila janin lahir dalam keadaan hidup. Kemudian

seseorang yang bukan pelaku tindak pidana terhadap ibunya

membunuhnya dengan disengaja, maka dia dapat dibunuh kembali

sebagai qishash. Sementara pelaku terhadap ibunya tidak dapat

difuntut pertanggungjawaban apapun. Apabila pelaku terhadap

ibunya itu membunuhnya dengan disengaja, maka dia dapat

dikenakan pidana qishash atau denda berupa diyat yang

dibebankan pada hartanya jika ahli waris berencana menuntut

diyat, dan hukumah yang dibebankan pada hartanya akibat luka,

jika pelaku berencana menyerang ibunya, yang mana luka tersebut

tidak memiliki standar denda yang telah ditentukan yang berhak

dimiliki khusus oleh ibunya bukan para ahli waris janin.

Apabila seseorang melakukan tindak pidana terhadap

seorang wanita, lalu dia melahirkan di tempat kejadian kasus

pidana janin dalam keadaan meninggal, maka diyat janin tersebut

dipertanggungjawabkan kepada aqilahtya, baik si pelaku maupun

aqilahrrya itu tidak membenarkan bahwa lahir prematumya itu

bukan akibat tindak pidana; karena fakta tersebut membuktikan

bahwa lahir prematumya ini timbul dari tindak pidananya.

Apabila seorang wanita merasakan sakit karena hendak

melahirkan, lalu seseorang melakukan tindak pidana terhadapnya,

kemudian dia melahirkan janin dalam keadaan meninggal. lalu
pelaku berkata, "Dia melahirkannya bukan karena tindakanku",

maka aqilahaya terikat kewajiban menanggung diyat janin

tersebut. Sama halnya jika ada seseorang penderita sakit yang

sedang meregang nyawa, lalu seseorang membunuhnya dengan

disengaja atau dengan tidak disengaja. Karena dia terkadang dapat

bertahan hidup, walaupun si pelaku menduga kuat bahwa si
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korban akan mati. Demikian juga dengan seorang wanita yang

merasakan sakit karena hendak melahirkan, kemudian rasa sakit

itu hilang dari dirinya, lalu dia melewatkan beberapa hari lamanya

tanpa melahirkan.

Apabila ada seorang wanita merasakan sakit karena hendak

melahirkan, kemudian seseorang melakukan tindak pidana

terhadapnya. Kemudian dia melahirkan janin dalam keadaan

hidup, kemudian dia meninggal di tempat dia dilahirkan. lalu
pelaku berkata, "Dia melahirkannya bukan karena tindakanku."

Sementara si wanita berkata, "Aku menggugurkannya karena

tindakanmu", maka pemyataan yang dapat dibenarkan adalah

pemyataan si wanita tersebut. Dan aqilah pelaku wajib

menanggung pembayaran diyat janin yang lahir dalam keadaan

hidup, baik janin ifu berjenis kelamin laki-laki atau perempuan.

Apabila seseorang melakukan tindak pidana terhadap

seorang wanita pada saat pam bidan (perempuan yang berprofesi

sebagai pembanhr wanita yang hendak melahirkan) berada di

sisinya, atau mereka tdak berada di sisinya, dan si wanita

menduga rasa sakit tirnbul karena dia hendak melahirkan atau dia

tidak merasakan sakit hendak melahirkan, dan kandungannya

sesuatu yang nampak (dari luar), lalu dia meninggal, dan gerakan

kandungan di dalam perutnya berhenti, maka pelaku hanya

didakpa bertanggungjawab atas kematian si ibu tersebut, dan dia

tidak dapat didakr,ra bertanggung jawab atas kematian janin

tersebut. Pertimbangannya adalah saya tidak memiliki bukti cukup

bukti menyangkut lanin tersebut unfuk menyatakan bahwa janin

tersebut adalah janin yang meninggal akibat tindak pidananya.
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Apabila dari seorang wanita ifu lahir sesuafu benda yang

mana guratan mpa manusia seperti kepala, tangan, kaki atau

organ tubuh lainnya, terlihat dengan jelas pada benda tersebut,

kemudian ibu janin tersebut mati, sementara sebagian yang lain

dari janin tersebut tidak pemah keluar, maka pelaku harus

bertanggungjawab atas kematian ibu dan janin tersebut; karena

saya meyakini bahwa pelaku melakukan tindak pidana terhadap

janin yang ada di dalam perutnya, dengan bukti keluamya sebagian

janin tersebut; tidak ada perbedaan antara apakah janin keluar

sebagian maupun secara keseluruhan menumt keyakinan saya

sebab pelaku terbukti telah melakukan tindak pidana terhadap
janin.

Apakah kamu tidak tahu bahwa jika seorang wanita

melahirkan seperti segumpal daging, yang mana pada segumpal

daging itu terlihat dengan jelas sesuatu benda dari rupa manusia,

maka saya menetapkan pelaku hams mempertanggungjawabkan

tindak pidana yang dilakukannya terhadap janin yang sempuma.

Dan pelalm hams mempertanggungjawabkan tindak pidananya

ketika dari seorang wanita keluar suatu benda yang menjadi alat

bukti bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana terhadap janin

sebelum atau sesudah kematian ibr-rnya-

Apabila dua buah kepala dari dua janin atau empat tangan

milik dua janin nampak dari kemaluan seorang wanita, namun

bagian yang tersisa dari kedua janin tersebut belum keluar, maka

saya menetapkan pelaku hanrs mempertanggungjawabkan tindak

pidana terhadap sebuah janin. Karena saya tidak mengetahui

apakah ada kemurgkinan kedua kepala itu disatukan oleh sebuah

benda dari rupa manusia, sehingga kedua janin tersebut, yang

4t



AlUmm

bersangkutan dengan tindak pidana yang mana pelaku terikat

kewajiban menanggungnya dari kedua janin tersebut, seperti janin

yang funggal, karena penyatuan oleh suafu benda dari mpa

manusia ifu dapat terjadi pada kedua dua janin tersebut.

Apabila saya mengambil putusan hukum membayar diyat

yang bersangkutan dengan kasus janin yang lahir dalam keadaan

hidup kemudian mati, atau lahir dalam keadaan mati, maka pelaku

terhadap janin tersebut diwajibkan memerdekakan seorang budak

perempuan yang beriman, yang dibebankan pada hartanya.

Demikian juga, ketika saya telah menetapkan pelaku tersebut

hams mempertanggungiawabkan tindak pidana yang dilakukan

terhadap beberapa janin, maka dalam perkara tiaptiap janin dari

semua janin itu pelalar diwajibkan memerdekakan seorang budak

perempuan yang beriman.

Apabila dia melakukan findak pidana terhadap seorang

wanita, lalu dua potongan badan di bagian kepala keluar dari

seorang wanita tersebut, atau suafu benda funggal dari rupa

manusia menyafukan kedua janin, maka putusan hukum yang

mengikatrya berkenaan dengan janin ini adalah memerdekakan

seorang budak perempuan. Namun bila memegang prinsip kehati-

hatian, pelaku hams memerdekakan dua budak perempuan.

Demikian juga, jika dua buah kepala tampak dari kemaluan

seorang wanita, kemudian dia meninggal, namun kedua kepala ifu

belum sepenuhnya terlihat, sehingga kedua kepala itu dapat

diketahui secara ufuh, maka menyangkut kedua kepala ini saya

tidak membuat pufusan hukum kecuali membayar diyat janin yang

funggal, dan pelaku terikat kewajiban memerdekakan seorang

budak perempuan. Namun, memerdekakan dua budak perempuan
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dalam kasus seperti ini lebih ditekankan baginya, karena umumnya
kedua kepala itu adalah bagian dari dua badan yang terpisah,
selama penyafuan keduanya tidak diketahui secara pasti (dengan

melihahrya secara langsung).

Apabila suatu benda bergerak-gerak di dalam perut ibunya,
lalu dia meninggal, saya menganjurkan pelaku tidak meninggalkan
memerdekakan budak perempuan. Pelaku boleh memegang
prinsip kehati-hatian, jadi dia boleh memerdekakan dua atau tiga
budak perempuan. Namun, sesuafu yang mengikatnya tidak dapat
diketahui secara konlrit, karena dia tidak mengetahui apakah
benda yang bergerak-gerak di dalam peruhrya itu berupa embrio
anak. Apabila ibu dan janinnya meninggal, maka pelaku harus

memerdekakan seorang budak perempuan akibat kematian si ibu,

dan akibat kematian janinnya (dia harus memerdekakan) budak
perempuan yang lain.

7. Janin Wanita Kafir Dzimmi

Sepasang kahr dzimmi, yang berstafus suami istri serta

merdeka memeluk ajaran yang sama. Tiba-tiba janin seorang

wanita di antara mereka diserang oleh suaminya yang memeluk
ajaran yang seperti seorang wanita tersebut, dan janin lahir dalam
keadaan mati, maka diyatnya sepersepuluh diyat ibunya.

Apabila mereka berdua memeluk ajaran agama yang

berbeda, maka afuran yang menyangkut janin tersebut mengikuti
yang terbanyak diyahrya di antara kedua orang tuanya. Saya
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menetapkan diyat janin tersebut selamanya mengikuti yang terbaik

di antara kedua ibu bapaknya. Saya menetapkan diyatnya

mengikuti afuran yang diberlakukan bagi seorang muslim dari

kedua ibu bapaknya, jika di antara keduanya ada yang muslim'

Misalnya wanita kafir dzimmi menjadi milik seorang lak-laki

muslim, maka diyat janinnya seperti janin wanita muslimah.

Contoh lain seorang wanita muslimah memeluk Islam serruakfu

menjadi istri seorang kafir dzimmi, maka diyat janinnya ditetapkan

mengikuti janin wanita muslimah. Contoh lain seorang budak

perempuan halal disetubuhi akibat kekuasaan pemiliknya, maka

diyat janinnya setara dengan seperdua dari sepersepuluh diyat

ayahnya; karena janin tersebut mengrandang status merdeka sebab

kemerdekaan ayahnya, dan janin tersebut bukanlah hak milik

ayahnya.

Apabila ayahnya berstatus budak yang di bawah kekuasaan

pemiliknya atau budak mukatab, yang menyetubuhi budak

perempuan miliknya, lalu seseorang melakukan tindak pidana

terhadap janinnya hasil hubungan dengan budak perempuan

miliknya sebelum kemerdekaan ayahnya, maka menyangkut janin

ini dikenakan sepersepuluh dari harga ibunya- Karena janin

tersebut stafusnya budak, karena menyangkut afuran diyat ini tidak

ada keistimewaan lebih yang dimiliki ayahnya dibanding ibunya

yang berhubungan dengan stafus kemerdekaan tersebut.

Demikian juga seterusnya jika wanita kafir dzimmi itrt

wanita penganut Majusi, atau wanita penyembah berhala yang

menjadi istri seorang laki-laki Nashrani, maka saya menetapkan

menyangkut janinnya tersebut afuran yang berlaku bagi janin

wanita Nashrani yang menjadi istri seorang laki-laki Nashrani,
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sesuai dengan alasan yang telah saya terangkan. Baik pelaku
terhadap janin wanita kafir dzimmi ifu adalah seorang muslim,
dzimmi atau kafir harbi, aturan pembayaran diyat janinnya
dipertanggungjawabkan kepada aqilah pelaku tindak pidana, jika
aqilahtya tersebut adalah orang yang mana afuran diyat dapat
diberlakukan kepadanya, jika tidak maka aturan pembayaran

diyatnya dibebankan pada harta milik pelaku tindak pidana.
Demikian juga dengan janin budak perempuan yang kafir, gdng

mana pemiliknya halal menyefubuhinya karena kekuasaan, atau

seorang laki-laki muslim menikahinya, dan dia tidak mengetahui
bahwa wanita yang dinikahinya itu adalah seorang budak
perempuan, dan budak ifu mengaku bahwa dia adalah wanita
merdeka, maka dalam perkara janinnya ini dikenakan diyat janin
wanita merdeka lagi muslimah.

Apabila wanita yang kafir dzimmi tersebut tengah hamil,
lalu seseorang melakukan tindak pidana terhadapnya, lalu dia

melahirkan janin dalam keadaan mati. Lantas dia berkata, "Janin

ifu hasil dari perzinaan dengan seorang laki-laki muslim", maka
menyangkut kasus janin ini dikenakan diyat janin wanita Nashrani,
yaifu sepersepuluh diyat ibunya, karena akibat perzinaan tersebut
garis nasabnya tidak bersambung dengan seorang lakiiaki muslim
tersebut.

Apabila seseorang melakukan tindak pidana terhadap
wanita Nashrani, lalu dia melahirkan janin dalam keadaan mati,
lalu dia berkata, "Ayah janin ini seorang muslim." Sedangkan
pelaku berkata, "Ayahnya seorang kafir dzimmi, atau kami tidak
mengetahui ayahnya", maka dia tetap terikat kewajiban
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menanggung janin wanita Nashrani, dan dia harus bersumpah

ayahnya bukan seoftIng muslim.

Apabila seorang laki-laki muslim dan dzimmi dalam

menghamili wanita merdeka serta muslimah melalui pemikahan

yang syubhat, lalu seseorang melakukan tindak pidana terhadap

janin di dalam peruturya, lalu dia melahirkan janin dalam keadaan

mati, maka saya menetapkan si pembunuh wajib membayar diyat

janin wanita kafir dzimmi hasil hubungan dengan seorang laki{aki

dzimmi. Apabila janin tersebut nasabnya dipertemukan dengan

seorang laki-laki muslim, maka saya menetapkan si pembunuh

wajib membayar diyat janin wanita merdeka yang muslimah-

Apabila janin tersebut sulit diketahui nasabnya, lalu nasabnya tidak

diketahui dengan pasti diikutkan kepada siapa di antara keduanya,

maka saya tidak menetapkan si pembunuh kecuali janin paling

minimum diyafurya sampai saya mengetahui janin yang terbanyak

diyatnya.

8. Janin Budak Perempuan

Budak perempuan mukatabh, mudabbarah, budak

perempuan yang dijanjikan merdeka pada masa tertenfu, dan

budak perempuan yang tidak dijanjikan kemerdekaan, semuanya

sama. Janin-janin mereka seperti janin budak perempuan lainnya,

selama janin-janin mereka fidak menyandang status merdeka

karena sesuafu yang telah saya terangkan, yaitu pemiliknya yang

berstahrs orang merdeka telah menyehrbuhi seorang budak
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perempuan di antara mereka tersebut, atau suami yang merdeka,
yang mana budak tersebut telah menipunya dengan menyatakan
bahwa dia adalah wanita merdeka, maka dalam kasus janin setiap
budak dari mereka jika lahir dalam keadaan meninggal dikenakan
denda sepersepuluh dari harga nominal ibunya pada hari dimana
pelaku melakukan tindak pidana terhadap ibu janin.

Saya mengambil kesimpulan hukum seperti ini tiada lain
karena Rasulullah S tatkala putusan hukum yang diambilnya

mengandung indikasi yang menegaskan bahwa beliau tidak
memilah afuran antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan dari
janin-janin tersebut, maka tidak dapat dibenarkan memilah afuran
antara tindak pidana terhadap janin yang berjenis kelamin lakilaki
dan perempuan dari budak yang berada di bawah kekuasaan
pemiliknya, dan tidak dapat dibenarkan menyamaratakan afuran
diyat yang menyangkut janin yang berjenis kelamin laki-laki dan
perempuan dengan alasan apapun, kecuali misalnya masing-
masing dari kedua janin tersebut diyat sepersepuluh dari harga
nominal ibunya.

Apabila ada seseorang yang membuat kesimpulan hukum
yang bersangkutan dengan janin budak perempuan jika berjenis
kelamin laki{aki diyatnya sebanyak seperdua dari sepersepuluh
harganya jika dia masih hidup, dan jika janin tersebut berjenis
kelamin perempuan diyatnya sepersepuluh dari harganya jika janin
tersebut bertahan hidup, maka dia telah membuat pemilahan
aturan yang menyangkut janin yang mana Rasulullah S telah

menggabungkan aturan yang menyangkut janin.

Apabila seseorang melakukan tindak pidana terhadap
budak perempuan, lalu dia melahirkan janin dalam keadaan hidup,
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kemudian meninggal karena lahir prematur flahir dini), maka

menyangkut kasus janin seperti ini dikenakan diyat setara dengan

harganya, baik janin tersebut berjenis kelamin laki-laki atau

perempuan, sebagaimana jika janin dibunuh, maka berkenaan

dengan janin yang dibunuh dikenakan diyat setara dengan

harganya, berapapun total harga janin tersebut.

9- Janin Budak Perempuan yang akan Merdeka
atau Wanita Kafir dzimmi yang Hendak Memeluk

Islam

Apabila seseorang melakukan findak pidana terhadap

budak perempuan yang tengah hamil dengan tindak pidana

tertentu, belum dia melahirkan janin, dia sudah menyandang status

merdeka; atau terhadap wanita kafir dzimmi dengan tindak pidana

tertenfu, belum dia melahirkan janinnya, dia sudah memeluk Islam,

maka menyangkut perkara janinnya ini dikenakan afuran diyat

yang bersangkutan dengan janin wanita merdeka yang muslimah.

Karena tindak pidana yang dilakukan terhadapnya terjadi pada

saat dia menyandang stafus wanita yang dilindungi, sehingga

pelaku harus menanggung diyat yang lebih banyak daripada diyat

pada waktu tindak pidana yang dilakukan terhadapnya itu terjadi.

Apabila seorang laki-laki memulml seorang wanita, lalu dia

menghabiskan waktu selama sehari atau dua hari, baru kemudian

dia melahirkan janin. Lalu dia berkata, "Aku melahirkannya secara

premafur akibat pemukulan tersebut." Sementara pelaku berkata,
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"Dia melahirkannya secara prematur bukan akibat pemukulan",
maka pemyataan yang dapat diterima adalah pemyataan pelaku

ditambah dengan sumpahnya. Sedangkan wanita dihrntut
menghadirkan bukti atau saksi yang mengungkapkan bahwa dia
terus-menerus menderita sakit yang lama akibat pemukulan

tersebut, atau dia tems-menerus merasakan penderitaan akibat
pemukulan tersebut sehingga dia melahirkan janin tersebut, maka
jika bukti atau saksi mengungkapkan bukti seperti itu, maka saya

menetapkan aqilah pelaku harus menanggung pembayaran diyat
janin.

Apabila dia memukulnya, lalu dia menghabiskan waktunya
melebihi sehari atau dua hari tanpa merasakan apapun, kemudian

dia melahirkan janin secara premafur, maka pelaku tidak dapat
didakwa menanggungngd, karena wanita terkadang melahirkannya

secara premafur bukan akibat tindak pidana. Dia dapat
menyandang status sebagai pelaku terhadap janin tersebut jika
penderitaan akibat tindak pidananya itu tidak pemah lepas dari
dirinya sehingga dia melahirkannya secara premahrr, walaupun dia

telah menghabiskan waktu beberapa hari lamanya yang disertai

dengan penderitaan tersebut.

Apabila budak perempuan milik dua orang, lalu salah

seorang di antara mereka melakukan tindak pidana terhadapnya,

kemudian dia memerdekakannya, kamudian dia melahirkan janin

secara prematur akibat tindak pidana, maka jika dia seorang yang

mampu membayar harga nominal budak perempuan tersebut,

maka dia hanya menanggung janin wanita merdeka, dan budak
perempuan tersebut berstafus budak yang dimerdekakannya, dan

mitranya berhak mendapatkan seperdua dari harga nominal ibu
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janin tersebut, dan dia tidak berhak menuntut apapun berkenaan

dengan janin tersebut. Karena dia tidak berhak mendapatkan

warisan janin tersebut. Ibu janin tersebut berhak mendapat warisan

sepertiga dryahrya dan kerabat majikan yang telah

memerdekakannya yang telah melakukan tindak pidana terhadap

janin tersebut berhak menerima warisan sebanyak dua pertiga, jika

janin tidak memiliki ahli waris nasab yang mewarisinya. Sedangkan

majikan yang telah memerdekakan budak perempuan tersebut

tidak berhak menerima warisan apapun dari janin tersebut, karena

dia berstatus pembunuh.

Demikian juga dengan seorang suami yang melakukan

tndak pidana terhadap janin iskinya, aqilahtya harus

menanggung pembayaran diyatrya. hu janin tersebut berhak

mendapatkan warisan sebanyak sepertiganya, dan saudara-saudara

janin berhak mendapatkan bagian warisan yang tersisa- Apabila

janin tidak memiliki saudara, maka yang berhak mendapatkan

warisan sisa adalah kerabat ayah janin tersebut- Sedangkan ayah

tidak mewarisinya, karena dia berstatus pembunuh.

Apabila dia (budak perempuan milik dua orang) melahirkan

janin tersebut, sementara pelaku terhadap janin tersebut adalah

orang yang tidak mampu (membayar harga nominal budak

perempuan tersebut), maka mitranya berhak mendapatkan

seperdua dari sepersepuluh harga nominal budak, karena janin itu

adalah janin budak perempuan. Apabila seseorang melakukan

tindak pidana terhadap seorang budak perempuan, lalu dia

melahirkan janin secara premafur, kemudian budak perempuan

merdeka, lalu dia melahirkan janin yang kedua secara prematur,

maka menyangkut janin pertama dikenakan sepersepuluh dari
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harga budak yang khusus menjadi milik pemilik budak perempuan

tersebut, sedangkan menyangkut janin yang lain dikenakan afuran

diyat yang bersangktrtan dengan janin yang merdeka, yang mana
para ahli waris janin tersebut dapat mewarisinya, yang furut
dengan ibu janin.

10. Jatuh Tempo Diyat

Tindakan pembunuhan ada tiga rldcorrr: Pembunuhan

dengan sengaja yang mumi (And Mahdha), pembunuhan dengan

disengaja tapi tersalah (Amd Khatha ), dan pembunuhan tersalah
(khatha ). Pembunuhan dengan tidak disengaja, tidak terjadi

perselisihan pendapat di antara seorang ulamapun yang saya

ketahui,

2776. Bahwa Rasulullah S memutuskan dalam kasus

pembunuhan secara tidak sengaja dengan membayar diyat yang

diangsur selama tiga tahun.l3

13 Al Baihaqi berkata (At Ma'rifah, 6/246, pembahasan: diyat, bab: Angsuran
diyat yang Wajib Dibayar Ahli Waris Ashabah dan Kerabat darl Jalur Ayah): Demikian,
AsySyafi'i mengambil kesimpulan hukum dalam perkara pembunuhan dengan tidak
disengaja bahwa Nabi $ memutuskan dalam perkam pembunuhan dengan tidak
disengaja ini mernbayar dipt yang diangsur selama tiga tahun, tetapi dia ingin
menjelaskan riwayat yang mengandung pengertian umum bukan yang mengandung
pengertian khusus, dan hal ifu terlihat secara konkrit dalam komentamya.

Komentar yang telah disampaikan Aslrsyafi'i dalam Ar-Risahh adalah
keterangan mengenai pufusan hukum yang menyangkut diyat pembunuhan dengan
tidak disengaja yang dipertanggungiawabkan kepada aqilah, yang disandarkan
langsung kepada Nabi S, dan keterangan mengenai angsuran di5nt yang

dipertanggungjawabkan kepada mereka, yang disandarkan kepada selain Nabi $,
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Pembayaran diyat pembunuh dengan tidak disengaja

dibayar dalam jangka tiga tahun sejak korban menghembuskan

nafas terakhir. Jika korban telah menghembuskan nafas terakhir

dan setahun sudah berlalu, maka sepertiga diyat sudah jafuh

tempo. Kemudian ketika tahun yang kedua sejak kematian korban

sudah berlalu, maka sepertiga yang kedua sudah jafuh tempo.

Kemudian ketika tahun yang ketiga sejak kematian korban sudah

berlalu, maka sepertiga yang ketiga sudah jatuh tempo.

Pembayaran diyat selama tiga tersebut tidak mempertimbangkan

hari pengambilan putusan hukum oleh hakim, dan tidak pula

(mempertimbangkan) penundaan alat bukti atau saksi, jika bukti

atau saksi tidak pemah menetapkan waktu tertenfu. Apabila bukti

atau saksi itu tidak pemah menetapkan kecuali sesudah dua tahun

sejak masa pembunuhan korban terjadi, maka mereka difunfut

membayar saat ifu juga sebanyak dua pertiga diyat, karena dua

pertiga diyat sudah wajib dibayar oleh mereka.

Keterangan yang kuingat diriwayatkan dari banyak orang

dari para ulama adalah mereka membuat kesimpulan hukum

menyangkut pembunuhan secara tersalah tapi sengaja model

lebih diunggulkan dan lebih tepat dibuat pegangan dibanding keterangan yang
dirir,uayatkan kepada kami, yaihr hadits-hadits yang mengandung pengertian khusus.

Aqr$nfi'i telah menegaskan dalam Ar-Risalah, "Kami mendapati mayoritas di
kalangan pam ulama merryatakan bahwa Rasulullah $ memuhrskan tentang
perbuatan pidana yang dilalcrkan oleh seorang yang merdeka lagi muslim terhadap
seorang merdeka dengan tidak disengaia dikenakan diyat seratus ekor unta yang
dipertangglmgjawabkan kepada aqilah pelaln4 dan mayoritas di kalangan mereka
menyatakan bahwa pernba5rarannya diangsur dalam jangka tiga tahun, setiap tahun
diangsur sebanyak sepertiganya, dan dengan umur unta yang telah ditenhrkan." (/r-
Risalah, hlrn.245)

Dalam Mushannaf A (9/4204211 dan Mushannaf lbnu Abi Syaibah
(9/2U-2851 terdapat sejumlah atsar dari Umar, hnu Umar, Ibmhim An-Nakha'i dan
ulama lainqn bahwa mereka mengambil kesimpulan hukum demikian.
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pembayarannya juga demikian. Yaitu kedua modus pembunuhan

sarna-sama timbul dari ketidaksengajaan, yang sama sekali tidak
dikenakan qishash. Adapun tindak pidana yang timbulberdasarkan
unsur kesengajaan, jika diyut dapat dikenakan dalam kasus
pembunuhan ini, dan pelaku diberi pemaafan dari funfuntan
pembunuhan, maka diyat seluruhnya dibayar secara funai yang

dibebankan pada harta milik si pembunuh.

Demikian juga, tindak pidana yang timbul berdasarkan

unsur kesengajaan, yang fidak dikenakan pidana qishash,

contohnya seperti seseorang membunuh anaknya, muslim atau

non muslim, dengan disengaja. Demikian Umar bin AI Khaththab
membuat kepuhrsan menyangkut perkara hnu Qatadah Al Mudliji,
yang mana beliau menunfutrya membayar diyat dalam sekali

tahapan pembayaranl4, diyat dalam kasus pembunuhan dengan
disengaja dibebankan pada harta milik pelaku tindak pidana, dan
dalam kasus pembunuhan dengan mumi tidak disengaja dan keliru
tapi disengaja dipertanggungjawabkan kepada aqilah dalam jangka

tiga tahun sebagaimana telah saya terangkan. Diyat tindak pidana
yang pufusan hukumnya sudah mengikat aqilah, dan jumlahnya

mencapai sepertiga diyat atau kurang, wajib dibayar oleh aqilah
sesudah lewat setahun terhifung terjadinya peristiwa tindak pidana

terhadap korban.

Apabila jumlah diyat yang menjadi tanggungan aqilah lebih
dari sepertiga diyat, maka aqilah wajib mengangsumya sebanyak

sepertiga setelah lewat setahun sejak peristiwa tindak pidana

terjadi, dan sisa yang melebihi sepertiga, yaifu sisa sedikit atau

14 Tehh disebutkan pada no. (2665), bab: Seorang Lelaki yang Mernbunuh
Anaknya.
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banyak, diangusur setelah lewat tahun kedua hingga mencapai dua

pertiga diyat. Sisa yang melebihi dua pertiga diyat, diangsur setelah

lewat tahun ketiga. Inilah maksud yang dikehendaki dalil Sunnah

tersebut, dan kasus pembunuhan yang mana tidak terjadi

perselisihan pendapat di antara para ulama dalam kasus

pembunuhan yang bersangkutan dengan hukum asal diyat.

11. Umur Unta untuk Diyat Pembunuhan dengan
Sengaja dan Semi Sengaja

Sunnah menegaskan se@ra konkrit pernbunuhan yang

dilakukan secara sengaja tapi tersalah (diyatrya) serafus ekor unta

yang terdiri dari empat puluh ekor unta khalifah. I{halifah adalah

unta hamil. Jarang sekali unta hamil kecuali sudah berumur dua

tahun ke atas. Apapun jenis unta milik aqilah, yang sedang

mengandung anaknya disebut khalifah, dan unta tersebut sudah

dinyatakan orkup memenuhi syarat r-rnh-rk dijadikan di5nt selama

unta bukan unta yang cacat.

Empat puluh ekor unta tidak bisa mencularpi kecrrali unta

khalifah. Apabila para ahli melihatrya, lalu mereka berkata, "lni
rnta l<halifah yang berumur dua tahun", maka unta dinyatakan

cukup untuk membayar diyat, dan orang yang berhak

mendapatkan diyat dapat dipaksa agar bersedia menerimanya.

Apabila unta khalifah beranak sebelum diserahkan, maka unta

tersebut tidak dinyatakan cukup unfuk diyat, karena unta tersebut

tidak diserahkan dalam keadaan unta khalifah. Apabila unta
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khalifah beranak sesudah diserahterimakan, maka unta tersebut
dinyatakan cukup untuk diyat.

Apabila unta khalifah sudah diserahkan dan para ahli
hewan berpendapat bahwa unta tersebut jenis unta khalifah,
kemudian diketahui bahwa unta tersebut bukan unta khalifah,
maka keluarga korban berhak mengembalikannya dan meminta
unta khalifah selain unta khalifah. Apabila keluarga korban
mencela unta tersebut, misalnya mereka berkata, "unta ini bukan
unta khalifah", maka keterangan yang diterima adalah keterangan
mereka yang ditambah dengan sumpah mereka. Karena
kesimpulan unta itu adalah jenis unta khalifah tidak akan dapat
diketahui kecuali berdasarkan fakta yang terlihat.

Ar-Rabi' berkata, "Menumt saya hal ini dilakukan jika
mereka (keluarga korban) menerimanya tanpa meminta pendapat
para ahli h€r ran."

Apabila mereka (keluarga korban) berkata menyangkut
wfia badanah, "Unta ini bukan jenis unta khalifali',lalu para ahli
her,rnn berkata, "Untia ini unta khalifall', maka mereka dituntut
unfuk tetap menerimanya sampai diketahui secara pasti bahwa
unta tersebut bukan wrta khalifah.

Enam puluh ekor unta yang ditambahkan dengan empat
puluh ekor unta khalifah terdiri dari tiga puluh ekor unta htqqah
dan tiga puluh ekor unta jadzbh.

Kesimpulan hukum ini telah diriwayatkan dari sebagian
sahabat Nabi $, yaifu pendapat sejumlah orang banyak, yaitu

para ulama ahli fatwa yang pemah saya jumpai.
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2717 - Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami, dari

Ibnu Jurail, dia berkata: Aku bertanya kepada Atha', "@erapa

diat) yang diperberat dari unta." Dia menjawab, "Serafus ekor unta

yang terdiri dari segala jenis unta, setiap jenis unta

sepertiganya."15

Pembayaran diyat yang diberatkan sebagaimana pendapat

Atha'. Jadi, setelah ler,vat setiap tahun difunfut membayar tiga

15 Riwayat Asy-Syafi'i yang seperti ini juga disampaikan dalan Al Ma'rifah
(6/197, pembahasan: diyat, bab: Dalil yang Menjelaskan umur Unta Sebagai diyat
yrang Dipefueratkan).

Asgr-Syafi'i berkata: Seratus ekor unta yang terdiri dari segala jenis unta
seluruhnya, yakni setiap jenis unta sepertiganya, dan setelah lo,uat setiap tahun dihrnfut
membalrar tiga belas dan sepertiga el<or khalifah, sepuluh ekor unta jada'ah darr
sepuluh ekor unta hiqqah.

Musharnaf Abdutmaq l9/2U, pernbahasan: diyat, bab: Pembunuhan yang

Menyerupai Sengaja) dari hnu Juraij, dari Atha', dia berkata, "Empat puluh ekor unta
khalifah, tiga puluh ekor unta hiqquh, dan tiga puluh ekor wb jada'ah." (no.17227l,.

Tidak ada kontradiksi antara kedua riwayat tersebut, karena riwayat AsySyafi'i
hanya menjelaskan jumlah angsuran diyat yang disemhkan setiap tahun dari tahun

masa pembalaran diyat tersebut. Sedangkan riwayat AMurrazaq menjelaskan tentang
jumlah diyat yang diserahkan seluruhnya.

AMurrazzaq meriwayatl.an keterangan ini dari Umar melalui jalur Ma'mar dan
Su[nn Ats-Tsauri, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dari Umar. [no.772171.

Diriwayatkan dari Zaid bin , Tsabit melalui jalur Sufun Ats-Tsawi, dari
Muhammad bin Salim dan Sulaiman ArySyibani'dari Asy-Syi'bi dari Zaid bin Tsabit.
(no. L722L

Mungkin itulah isyarat yang disampaikan oleh AsySyafi'i dengan pemyataannya

sebelum riwalnt ini dengan mengatakan: Ketemngan ini telah diriwayatkan dari

sebagian sahabat Nabi $.
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belas dan sepertiga ekor khalifah, sepuluh ekor unta jadza'ah darr
sepuluh ekor unta hiqqah. Si pembunuh dapat dipaksa agar
memberikan kepada keluarga korban sepertiga unta, yang
sekaligus memposisikannya sebagai mitranya menyangkut seekor
unta tersebut. Keluarga korban tidak dapat dipaksa agar bersedia
menerima harga nominal jika unta tersebut mudah didapat.

Seperti inilah jenis unta diyat tindak pidana pembunuhan
yang timbul berdasarkan unsur kesengajaan, jika pidana qishash

dalam kasus pembunuhan ini ditiadakan, misalnya pidana qishash

tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembunuh tersebut.

Contohnya seorang pelaku yang membunuh anaknya sendiri, atau
dia membunuh dalam keadaan hilang akalnya bukan akibat mabuk
minuman atau pada saat dia masih berstafus kanak-kanak.

Demikian jenis unta dryat yang berat (mughallazhahl yang
bersangkutan dengan kasus pembunuhan pada bulan suci,
pembunuhan terhadap orcrng yang memiliki hubungan saudara,

dan pembunuhan terhadap orang yang mana diyatnya diperberat,
pemberatan ini Udak menambah jumlah unta, tetapi pemberatan

ini terletak dalam jenis umur unta tersebut. Diyat pembunuhan

dengan disengaja dibayar se@ra funai, yang seluruhnya

dibebankan pada harta milik si pembunuh tersebut.

57



AlUmm

12. Umur Unta untuk Diyat Pembunuhan dengan
Tidak Sengaja

Pada waktu Rasulullah S menyampaikan kepastian hukum

menyangkut korban yang dibunuh secara sengaja tapi tersalah,

diyat mughallazhah (ya.,S diperberat), gdog terdiri dari empat puluh

ekor unta khatifah yang tengah mengandung anak-anaknya16,

maka kepastian hukum yang disampaikan oleh Rasulullah S
tersebut mengandung indikasi yang menegaskan bahwa diyat

pembunuhan dengan Udak disengaja yang bersih dari unsur

kesengajaan, adalah berteda dengan diyat ini (pembunuhan

dengan disengaja tapi keliru).

Para ulama berselisih pendapat mengenai dlyat

pembunuhan dengan tidak disengaja tersebut. Ada yang

menetapkan si pembunuh harus membayar sebanyak serafus ekor

unta sesuai dengan dalil Sunnah tersebut. Kemudian jumlah diyat

yang tidak terjadi perselisihan pendapat di antara mereka

menyangkut jumlah diyat. Dan saya tidak pemah mewajibkannya

unfuk membayar jenis umur unta diyat kecuali sedikit komentar

yang telah mereka sampaikan: Jumlah serafurs ekor unta tersebut

adalah tanggungan yang mengikat si pembunuh tersebut; karena

sebutan unta itu lazim digunakan pada unta muda dan unta fua.

Jadi, diyat pembunuhan yang dilalnrkan dengan tdak
disengaja dibagi lima bagian, yaitu dua puluh ekor bintu mal<hadh,

16 Lih. nomor (2646, 2647, 25703, 2670/l1pada dua bab unsur kesengajaan

dalam perbuatan pidana selain selain penghilangan nyawa, dan diyat laki-laki de',lasa,
merdeka serta muslim.
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dua puluh ekor binfu Labun, dua puluh ekor ibnu Labun jantan,

dua puluh ekor unta higqah, dan dua puluh ekor unta jadza'ah.
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27t8. Malik mengabarkan kepada kami, dari hnu Syihab

dan Rabi'ah bin Abi Abdinahman, dia menerimanya dari Sulaiman

bin Yasar, bahwa mereka berkata, "Diyat pembunuhan dengan

tersalah adalah dua puluh ekor bintu makhadh, dua puluh ekor

bintu labun, dua puluh ekor ibnu labun jantan, dua puluh ekor

hiqqah, dan dua puluh ekor unta jadza'ah."l7

17 Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani (2/852, pembahasan: diyat, bab:

diyat Pembunuhan Tersalah) di dalamnya terdapat redaksi, "Diriwayatkan dari Malik,
bahwa lbnu Syihab, Sulaiman bin Yasar, dan Rabi'ah bin Abi AMirrahman berkata,
'Diyat pembunuhan tersalah...'. "

Mushannaf Abdunazaq (9/286, pembahasan: diyat, bab: Tahun Unta diyat
dalam Pembunuhan Tersalah) dari Ibnu Jumij, dia berkata: Ibnu Syihab berkata, "Diyat
pembunuhan dengan tidak disengaja dibagi lima bagian masing-masing seperlima... dia
menyebutkan redaksi yang sama. (no. 17330).
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13. Pemberatan dalam Diyat

Pemberatan diyat diberlakukan dalam kasus pidana

pembunuhan dengan disengaja, pembtrnuhan dengan disengaja

tapi keliru, pembunuhan pada bulan suci dan di tanah suci, dan

pembunuhan terhadap orang yang memiliki hubungan saudara,

sebagaimana pemberatan diyat yang bersangkutan dengan kasus

pembunuhan yang dilakukan dengan disengaja tapi tidak keliru,

tidak ada perbedaan. Pemberatan diyat tidak diberlakukan dalam

perkara lain selain yang telah disebutkan.

Apabila seseorang menyerang orang yang memiliki

hubungan kerabat pada bulan suci dan di tanah suci, yaifu Makkah

bukan wilayah yang lainnya, maka pemberatan diyat tidak melebihi

jumlah diyat yang telah saya terangkan, sedikit maupun banyaknya

pemberatan dalam diyat itu kedudukannya sama. Jadi, ketika diyat

yang diperberat ifu diuangkan, maka diyat yang diuangkan sesuai

dengan pemberatan diyat wajib dibayar.

Pemberatan diyat dapat diberlakukan dalam kasus pidana

selain pembunuhan, baik diyat tindak pidana jumlahnya kecil

maupun besar, sesuai dengan intensitas diyat dalam hal jenis umur.

Sebagaimana pemberatan diyat dalam perkara pembunuhan. Jika

seseorang melukai kepala seorang korban dengan jenis luka

mudhihah yang timbul berdasarkan unsur kesengajaan, lalu korban

terluka berencana menunfut diyat, maka dia dapat menunfut

pelaku untuk membayar dua ekor unta l<halifah, seekor dan

seperdua ladza'ah, dan seekor dan seperdua hiqqah.

Apabila ada yang bertanya, "Bagaimana cara membayar

seperdua hiqqalil"
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Maka saya menjawab: si terluka adalah mitra dalam
kepemilikan seekor hiqqah tersebut, yang mana dia mempunyai
hak kepemilikan sebanyak seperdua dari seekor unta hiqqah. dan
seperdua yang tersisa adalah hak milik pelaku tindak pidana.
Sebagaimana jika seekor unta menjadi milik bersama di antara
mereka berdua. Afuran pemberatan seperti ini juga dapat
diberlakukan dalam kasus pidana selain mudhihah, yaitu tindak
pidana yang memiliki aturan denda melalui ijtihad (hakim), tidak
ada perbedaan.

Apabila dia melukai kepala korban dengan jenis luka
hasyimah, maka si terluka dalam perkara tersebut
berhak mendapatkan lima belas ekor unta, yaifu enam unta
khalifah, empat ekor dan seperdua unta jada'ah, dan empat ekor
dan seperdua unta hiqqah. Apabila dia melukai sebuah mata
korban hingga pecah, maka korban berhak mendapatkan lima
puluh ekor unta, yaitu dua puluh ekor unta khalifah, lima belas
ekor unta jadzabh, dan lima belas ekor unta hiqqah. Apabila
korban berhak mendapatkan dilrat tindak pidana karena tersalah,
maka denda tindak pidana melukai kepala dengan lenis mudhihah
pembayaran diyat oleh pelaku mengacu pada hukum asal diyat
sebagaimana rincian diyat yang telah saya terangkan dalam
perkara tindak pidana yang dilakukan dengan disengaja. Jadi,
dalam kasus mudhihah dituntut membayar lima ekor unta, yaitu
seekor binfu makhadh, seekor binfu labun, seekor ibnu Labun
jantan, seekor vnta hiqqah, dan seekor unta jadza ah.
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t4. Jenis Unta yang Dipertanggungjawabkan
kepada Aqilah

Aku menghafal riwayat dari sejumlah ulama bahwa mereka

berpendapat, "seseorang tidak dapat dipaksa membayar unta

selain unta yang dia miliki, dan pembayarannya selain unta yang

dia miliki tidak dapat diterima." Madzhab mereka berpendapat,

"(Jnta miliknya, jika untanya ifu jenis unta Hijaz, maka dia tidak

dapat dipaksa untuk membayar yang lebih daripada unta miliknya

itu. Apabila trnta miliknya itu adalah jenis unta Mahriyah (suku

Mahrah bin Haidan), maka dia tidak dipaksa untuk membayar unta

yang lebih buruk daripada unta Mahriyah tersebut. Demikian

seterusnya, unta yang kualitasnya tengah-tengah antara Hejaz dan

unta Mahriyryah, yaifu unta dengan kualitas tinggi dan unta dengan

kualitas rendah. Sesuai dengan madzhab ini pula saya berpendapat

(mengambil kesimpulan hukum).

Demikian juga seterusnya jika unta milik pelaku adalah jenis

vnta Awadil{ unta Awaikl9, atau unta Hamdhiyalfo. Apabila dia

tinggal dia sebuah kawasan (kota), dan dia tidak mempunyai

18 Unta Al Avwdi adalah jenis unta yang merumput di Adwah, yaitu kawasan

padang rumput seperti tanaman segar yang bagus unfuk makanan temak, jenis

tumbuh-tumbuhan Shillign, Halamah dan jenis rumput lain yang menyerupainya.

Menunrt sebuah riwayat, Awadi ialah unta yang digembala di kawasan yang ditumbuhl

tanaman 5nng berduri, yang tidak berpisah jauh darinya.
7e Awarik adalah unta yang selalu digembala di padang rumput yang banyak

ditumbuhi tanaman buah Al Hamdh. Al Hamdh adalah buah yang berasa asam.

Menurut sebuah riwayat, Al Awank adalah unta yang digembala di sekitar

tanaman arak, yaltt jenis tanaman yang berbuah asam, yang terkenal serta bagus

untuk dijadikan makanan ternak.
20 (Jnta Hamdhi5tyah adalah unta yang digernbala di kawasan yang banyak

dihrmbuhi tanaman hamdh, yaihr seperti buah-buahan bagi unta.
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kekayaan berupa unta, maka dia dapat dipaksa unfuk membayar
unta milik penduduk wilayah tersebut.

Apabila penduduk wilayah itu tidak mempunyai kekayaan
berupa unta, maka dia dapat dipaksa unfuk membayar unta milik
penduduk sejumlah wilayah yang terdekat dengan wilayah tempat
tinggalnya, dan dia tetap dapat dipaksa agar membayar diyat
berupa unta dengan jenis unta wilayah manapun, karena
Rasulullah S memutuskan pelaku wajib membayar diyat berupa

unta. Jika unta tersebut dapat ditemukan di manapun berada,
maka dia dipaksa unfuk membayar diyat berupa unta tersebut,
sebagaimana dia dipaksa unfuk memenuhi segala tuntutan pufusan
hukum selain diyat berupa unta, yang sudah mengikatrya, jika
unta mudah didapat.

Apabila pihak yang berhak mendapatkan diyat memohon
pembayaran diyat yang bukan berupa unta, atau pihak yang
berkewajiban membayar diyat memohon diyat yang bukan berupa
unta, maka permohon seorang dari mereka berdua tidak dapat
dikabulkan, dan mereka berdua tetap harus hrnduk dengan aturan
pembayaran diyat bempa unta. Terkecuali, kedua belah pihak
tersebut membuat permufakatan bersama yang bersangkutan
dengan diyat yang bukan berupa unta tersebut. Dengan demikian,
mereka diberi kewenangan mengalihkan diyat berupa unta tersebut
ke diyat yang telah mereka sefujui bersama, sebagaimana

dibolehkan mengalihkan segala jenis tunfutan ke suatu hrntutan
yang telah mereka sefujui bersama.

Apabila unta milik pelaku tindak pidana, atau unta milik
aqilah pelaku adalah jenis unta yang sangat berbeda dengan unta
milik selain mereka. Misalnya, apabila unta tersebut telah
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memasuki umur setahun, unta tersebut tetap kurus, sakit-sakitan,

atau berkudis, maka jika kondisinya demikian, maka dikatakan

pada pelaku tindak pidana, "Apabila kamu membayar kepadanya

unta yang sehat (tidak cacat) seperti untamu, atau unta yang

kualitasnya lebih baik daripada untamu, maka dia dituntut

menerima unta pemberianmu dan kamu adalah orang yang

memberikan sisa kelebihan dari untamu atau unta milik aqilabmu

secara sukarela. Apabila kamu berencana memberikan jenis yang

lebih buruk daripada untamu dan unta mlhk aqilahmu, maka kamu

dan mereka tidak diberi kewenangan membayar kecuali unta yang

seperti untamu dan aqilah*nu selagi unta tersebut mudah didapat-"

Namun apabila unta tersebut tidak mudah didapat, maka

disampaikan, "Bayarlah harga nominal unta yang sehat, yang tidak

cacat yang seperti untamu."

Apabila kita menjafuhkan puhrsan hulanm bahwa pelaku

wajib membayar diyat dengan standar harga, maka kita harus

menjatuhkan pufusan hukum yang bersangkutan dengan harga

tersebut berdasarkan kurs mata uang yang dominan beredar di

negara tempat tinggal pelaku tindak pidana. Apabila mata uang

yang dipakai di negara tempat tinggalnya adalah mata uang

dirham, maka harga unta dinyatakan dengan harga mata uang

dirham. Apabila mata uang yang dipakai di negara tempat

tinggalnya adalah mata uang dinar, maka harga unta dinyatakan

dengan harga mata uang dinar.

Harga angsuran diyat tidak dinyatakan kecuali sesudah

angsuran tersebut wajib dibayar oleh pihak yang berkewajiban

membayamya. Jika kita sudah menyatakan harga angsuran
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tersebut, maka kita dapat memintanya agar membayar angsuran

diyat sebagai pengganti angsuran unta.

Apabila dia tidak mampu membayar angsuran yang telah

dinyatakan dengan harga tersebut, atau dia menunda-nunda

pembayarannya, sehingga dia mendapati unta, maka unta tersebut

diserahkan, dan harga angsuran diyat dibatalkan. lalu ketika

angsuran yang berikukrya telah jafuh tempo, maka unta

dinyatakan dengan harga trnta pada hari jatuh tempo pembayaran

angsuran unta.

15. Kelangkaan Unta

Keterangan yang banyak bereAar di kalangan para ulama

adalah bahwa Rasulullah $ menetapkan standar diyat sebanyak

serafus ekor unta. Kemudian Umar g$, menggantinya dengan

harga mata uang bagi mereka yang mempunyai kekayaan berupa

uang emas dan perak. Jadi, kesimpulan hukum tersebut dapat

diketahui dari berbagai sudut pandang, yaitu Umar tidak

menetapkan pembayaran diyat berupa unta dengan harga mata

uang, kecuali dengan harga unta pada saat pembayaran unta diyat

sudah jahrh tempo. Dan dugaan kuat Umar menetapkan

pembayaran diyat dengan harga mata uang, yang bersifat funai

seluruhnya yang bersangkutan dengan kasus pembunuhan yang

dilakukan dengan disengaja.

Apabila Umar menetapkan pembayaran unta dengan harga

mata uang pada masa pembayarannya sudah jafuh tempo, maka
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Iangkah selanjutorya adalah unta tersebut ditetapkan harganya

dengan mata uang tersebut setiap kali harga unta pada masa

pembayarannya sudah jafuh tempo wajib dibayar oleh seseorang.

Sebagaimana jika unta milik seseorang yang mana dia telah

membunuh unta milik orang lain ditetapkan pembayarannya

dengan harga mata uang tertentu, kemudian orang lain membunuh

unta lain yang sejenis sesudah unta tersebut, maka unta tersebut

harganya ditetapkan dengan mengikuti harga pasar pada saat unta

tersebut dibunuh.

Apabila hasil curian, agar pelakunya dapat dijatuhi

hukuman potong tangan, ditetapkan dengan harga mata uang

tertenhr, kemudian orang lain melakukan pencurian dengan jumlah

yang seperti hasil curian tersebut, maka masing-masing dari kedua

hasil curian ihr harganya ditetapkan dengan mengikuti harga pada

saat barang curian tersebut dicuri.

Dugaan kuat Umar tidak menetapkan pembayaran unta

dengan harga mata uang tertenfu kecuali mengikuti harga unta

pada wakfu dan di wilayah seperti itu ketika unta sulit ditemukan

(mengalami kelangkaan), dan dia tidak menetapkan pembayaran

unta dengan harga mata uang tertenhr kecuali dengan persefujuan

dari pihak pelaku dan wali (pihak yang berwenang menuntut)

tindak pidana. Sebagaimana segala hak milik yang langka

wujudnya, yang pufusan hukumnya sudah mengikat, harganya

dinyatakan dengan harga hak milik yang lain selain segala hak

milik yang sudah mengikat tersebut, dan mengikuti kesepakatan

bersama antara pihak yang mempunyai hak dan pihak yang

mempunyai kewajiban.
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27L9- Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami, dari
Ubaidillah bin Umar, dari Ayub bin Musa, dari hnu Syihab,

Makhul dan Atha', mereka berkata: Kami pemah berjumpa

dengan orang-orang yang menegaskan bahwa diyat seorang lelaki
muslim lagi merdeka pada masa Rasulullah S sebanyak serafus

ekor unta. Lalu Umar bin AI Khaththab;g menaksirkannya untuk
penduduk kota sebesar seribu dinar atau dua belas ribu dirham.
Apabila orang yang melakukan tindak pidana dari kalangan orang
Badui, maka diyahya tetap seratus ekor unta. Badui ifu tidak
dipaksa unfuk membayar dengan dinar dan perak.21

21 Telah disebutkan pada no, Q7A7, bab: diyat Orang-orang Merdeka lagi

a

iJt

Muslim).
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Keterangan ini mempertegas kesimpulan hukum yang telah

saya terangkan, yaitu Umar bin Al Khaththab ;s tidak pemah

menetapkan pembayaran diyat dengan harga mata uang tersebut

bagi orang yang mempunyai kekayaan unta, dan Umar tidak

pemah menetapkan pembayaran diyat dengan harga mata uang

kecuali ketika terjadi kelangkaan unta.

Tahukah Anda apa maksud dari pemyataan bahwa orang

Badui tidak dipaksa untuk membayar dengan uang emas maupun

perak karena adanya unta. Pembayaran diyat dengan uang emas

dan uang perak dari penduduk kota dapat diterima karena

kelangkaan unta tersebut, maka saya berkesimpulan -bahwa

hukum yang benar adalah tidak terjadi perbedaan dalam

mekanisme pembayaran diyat.
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2720. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami, dari
Ibnu Juraii, dari Amr bin S5ru'aib, dia berkata: Rasulullah $
menaksir harga seekor trnta bagi penduduk perkotaan seharga

empat rafus dinar, penggantian harga nomhal unta ifu dengan
perak, dan membaginya sesuai dengan harga unta. Jika harga unta
tinggi, maka harganya dinaikkan, dan jika harga unta rendah,
maka harganya yang menjadi tanggungan penduduk perkotaan
difurunkan, sesuai dengan harga yang ada."22

22 Hadits ini disebutkan d dalam Mushannaf Abdurnzaq (9/29+296,
pernbahasan: diyat, bab: Masalah diyat) dari hnu Juraij dengan redaksi png sama. Hal
dan sesudahnya termasuk kepuhrsan yang dilakukan oleh Abu Bakr .s. Keputusan
yang dilalarkan oleh Umar &, dan akan lebih baik karni mengutipnya di sini.

Abdurrazaq dari Ibnu Jrx-aii bedota: Amr bin syu'aib berkata, "Rasulullah $
menehpkan pembayaran unta bagi penduduk perkotaan dengan harga mata uang
sebesar empat rafus dinar, atau harga nominalnya bempa perak, dan
menetapkannln dengan harga satuan unta. [.alu jika harga unta tinggi, maka harga
satuannya naik, dan jika harga wrta rmdah, maka harga unta yang menjadi
tanggungan penduduk perkotaan diturunkan mengikuti harga satuannya, berapapun
jurnlahnya-"

Amr bin Syu'aib berkata, "Abu Bakar:$, memut,skan bahwa perrduduk
perkotaan serryaktu harta kekagraan b€"limpah dan harga unta sangat tinggi, dia
mengubah serafus ekor unta derrgan harga mata uang sebesar enam rahrs sampai
delapan ratus dinar."

Umar memufuskan diyrat bagi penduduk perkotaan dengan harga mata uang
sebesar dua belas ribu. Umar berkata, "Aku melihat suatu masa, dimana diyat akan
mengalami perubahan, diyat nilaingra akan menurun pada masa tersebut dari harga
unta saat ini dan digrat nilainya juga akan naik pada masa tersebut. Aku melihat harta
kekayaan yang berlimpah, namun aku khawatir para pengambil keputusan sesudahku
membuat putusan hukum 5nng memberatkan kalian. seorang muslim menjadi korban
perbuatan pidana, lalu diyabrya hilang karena putusan hukum yang tidak benar, dan
diyahrya naik tanpa alasan Srang benar. [.alu diyatrya dipertanggungjawabkan kepada
kaum muslimin, sehingga beban diyat yang bemt menimpa kaum muslimin. para
penduduk perkotaan tidak diMani tambahan diyat yang menyangkut pembemtan
diyat, tidak pula dalam (perkara pernbunuhan yang dilakukan) pada bulan suci, tidak
pula di tanah suci, dan tidak pula ada pemberatan bagi penduduk perkotaan di tanah
suci, dan pemberatan diyat tersebut tidak boleh melebihi dua belas ribu. diyat orang
Badui yang ditanggung oleh omng-orang yang mempunyai unta sebanyak serafus ekor
unta sesuai dengan jenis umur unta di!,at, sebagaimana pufusan hukum yang telah
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272L. Muslim mengabarkan kepada kami, dari lbnu Juraij,

dari Amr bin Syu'aib, dia berkata: Abu Bakr rS memutuskan

bahwa penduduk perkotaan sewaktu harta kekayaan berlimpah

dan harga unta sangat tinggi, dia menaksir harga seratus ekor unta

itu dengan sebesar enam rafus sampai delapan rafus dinar."23
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diambil oleh Rasulullah S, mereka yang mempunyai kekayaan berupa sapi diyatrya

sebanyak dua rafus ekor sapi, dan mereka yang mempunyai kekayaan berupa kambing

diyatrya sebanyak seribu ekor kambing.
Katau tidak ditetapkan kepada penduduk perkotaan kecuali diyat mereka yang

berupa uang emas dan pemk, maka diyat tersebut dapat ditetapkan kepada mereka.

Kalau Rasulullah S memutuskan bagi penduduk perkotaan yang bersangkutan dengan

uang ernas dan uang pemk diyat yang telah ditentukan, yang sama sekali tidak dapat

bertambah, tentunya kami akan mengikuti putusan hukum Rasulullah $ menyangkut

diyat tersebut, tetapi temyata Rasulullah $ menetapkan diyat dengan mengikuti harga

satuan unta." (no. 17270).
zs l-]lh- takhrijhadits sebelumnya.
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2722.Muslim bin Khalid mengabarkan kepada Ul-,,, aun
Ibnu Juraij, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, bahwa dia berkata,
"Semua orang -penduduk perkotaan dan penduduk pedalaman-

wajib membayar denda serafus ekor unta terhadap penduduk Arab
pedalaman dan perko taan" .24
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24 Atsar ini terdapat dalam Mushannaf Abdurazaq (9/293-294, pembahasan:
diyat, bab: Masalah diyat) dari hnu Juraij, dia berkata, Ibnu Thawus mengabarkan
kepada kami, dari ayahnya, dia berkata, "Semua orang, penduduk perkotaan atau
penduduk pedalaman, (diyatrya sama) seratus ekor unta. Siapa yang tidak mempunyai
kekayaan berupa unta, maka bagi mereka lnng mempunyai kekayaan berupa uang
perak, maka membayar diyat dengan uang perak, bagi mereka yang mempunyai
kekayaan berupa sapi maka mernbayar diyat dengan sapi, bagi mereka yang
mempunyai kekayaan berupa kambing, maka mernba5nr diyat dengan kambing, dan
bagi mereka 5rang mempunyai kekayaan bertrpa jenis kain maka membayar diyat
dengan jenis kain tersebut.

Thawus berkata: Mereka sernua harus mernbayar diSnt berupa jenis kekaSraan
apapun dengan mengikuti harga unta bempapun harga unta tersebut, walaupun
harganya fluktuatif pada waktu pembayaran diyat tersebut sudah Uba.
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2723. Muslim mengabarkan kepada kami, dari hnu Juraij,

dia berkata: Aku bertanya kepada Atha', "Diyat ifu berupa hewan

temak atau emas?" Atha' menjawab, "Dulu diyat itu berupa unta

sehingga Umar bin Al Khaththab;Sa menjadi menaksir harga unta

sebesar seratus dua puluh perekor. Apabila penduduk perkotaan

bersedia, maka dia boleh memberikan seratus ekor unta, tidak

perlu membayar dengan dinar. Demikian juga masalah yang

pertama."25

Berdasarkan seluruh keterangan ini pula kami mengambil

kesimpulan hukum. Jadi, unta diyat dapat diberikan selagi ada,

dan unta diuangkan sewaktu terjadi kelangkaan seperti yang telah

saya terangkan. Karena apabila seseorang terikat membayar suafu

tanggungan, maka suafu tanggungan tersebut tidak diuangkan

ketika pada saat yang bersamaan ditemukan barang yang sejenis

dengan tanggungan tersebut.

z5 Aear ini terdapat dalam Mushamaf lbnu Abi Stnibh (9/132, pernbahasan:

diyat- Muqaddimah) dari Muhammad bin Bakar, dari lbnu Jumij, dia berkata: Aku
bertanya kepada Atha', "Apabila seorang penduduk kota mau membayar diyat,
apakah boleh dia mernberikan serafus ekor trnta, dua mhrs ekor kambing, atau dua
ribu kambing, dan dia tidak mernberikan dipt berupa rnng?" Atha' menjawab, "Jika
dia bersedia rnenrbayar diyat, maka dia dapat mernberikan diyat berupa unta, dan tidak
mernberikan diyat berupa dinar." Ibnu Juraij berkata: Atha' berkata, "Menunrt sebuah

riwalnt, mereka lnng mernpr-uryai kekaSraan unta, boleh membayar diyat berupa. unta,
merela 5nng mernpunyai kelayaan benrpa sapi, boleh mernbayar diSat benrpa sapi,
dan rnereka yang mernpunyai kekayaan bempa sapi, boleh membaSnr diyat berupa
sPi."
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Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila seseorang terikat

kewajiban membayar suatu jenis di antara beberapa jenis barang,

maka dia tidak dapat dituntun membayamya kecuali jenis barang

tersebut. Apabila jenis barang yang mana dia terikat kewajiban

membayamya tersebut langka, maka pembayaran dengan harga
jenis barang pada waktu dimana barang tersebut sudah mengikat

pihak yang berkewajiban membayamya dapat diterima.

Pembayaran diyat dengan harga unta ifu memuat kemung-

kinan mengikuti kekayaan yang paling langka milik orang yang

berkewajiban membayar diyat, sehingga pembayaran diyat dengan

harga unta ditetapkan berdasarkan kekayaan yang langka tersebut,

atau unta tersebut hanya ditemukan di bawah kepemilikan orang

lain selain dirinya di kawasan tempat tinggalnya, sehingga harga

unta tersebut ditetapkan sebagai standar pembayaran diyat.

Pendapat pertama lebih mendekati benar. Keterangan yang telah

diriwayatkan, yaitu keterangan yang telah saya terangkan tentang

penetapan harga oleh pihak yang menetapkan pembayaran diyat

dengan harga mata uang tertenfu, sesuai dengan kesimpulan

pendapat yang kami jadikan pegangan. Harga diyat tidak boleh

kecuali dengan harga dinar dan dirham, sebagaimana harga selain

diyat tidak boleh kecuali dengan harga uang dinar dan dirham.

Seandainya kita boleh menggantinya dengan harga selain dinar

dan dirham, maka kami menetapkan mereka yang mempunyai

kekayaan berupa sapi harus membayar diyat dengan sapi, dan

bagi mereka yang mempunyai kekayaan berupa kambing hams

membayar diyat dengan kambing. Keterangan ini telah diriwayat-

kan dari Umar, sebagaimana pembayaran diyat dengan harga

uang dinar dan dirham diriwayatkan dari Umar.
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Kami menetapkan mereka yang mempunyai bahan

makanan, agar membayar diyat dengan bahan makanan, mereka

lrang mempunyai kekayaan berupa kuda, membayar diyat dengan

kuda, dan mereka yang mempunyai kekayaan berupa kain

memba5rar diyat dengan kain, dengan mengikuti harga unta.

Tetapi hukum asalnya sebagaimana telah saya terangkan

pembayaran diyat itu berupa unta. Jadi, jika unta ifu langka, maka

harga diyat adalah harga barang yang tidak ditemukan, yaitu

bamng yang wajib dipenuhi oleh pihak yang berkewajiban

membayamya, dan harga barang yang tidak ditemukan itu tdak
dapat diketahui kecuali dengan harga uang dinar dan dirham.

Apabila aqilah mendapati sebagian unta, aqilah didakun
memberikan sebagian unta ynng ada dan harga sebagian unta

belum ada, jika aqilah kesulitan memenuhi sebagian unta tersebut

dengan cara apapun. Unta yang dinyatakan dengan harga uang

dinar dan dirham itu adalah unta milik orang yang berkauajiban

membayar diyat, yang jika tindak pidana termasuk tindak pidana

png diyatrya dipertanggungiawabkan terhadap aqilah, maka unta
png dinyatakan dengan harga uang dinar dan dirham adalah unta

milikryn.

Apabila tindak pidana termasuk tndak pidana yang

di5nhrya dipertanggungjawabkan terhadap pelaku tindak pidana,

maka unta yang dinyatakan dengan harga uang dinar dan dirham
adalah unta miliknya, walaupun unta milik pelaku dan unta milik
aqilah berteda.
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16. Cacat yang Terdapat pada Unta

Pihak yang berkewajiban membayar diyat tidak sepafutorya

memberikan urta diyat yang cacat dengan cacat, yang mana unta

dapat dikembalikan akibat sejenis cacat tersebut dalam jual beli.

Karena ketika dia telah diputuskan berkewajiban membayar

sesuafu barang dengan sifat tertentu, maka harus dapat dipastikan

bahwa dia tidak boleh memberikannya dalam kondisi cacat,

sebagaimana jika dia dipufuskan berkewajiban membayar satu

dinar, maka dia tidak boleh membayamya dalam kondisi cacat

(kurang). Demikian juga dengan bahan makanan dan selain bahan

makanan, yang mana dia dipufuskan berkewajiban membayamya,

dia tidak boleh membayamya dalam kondisi cacat.

2724. Asy-Syafi'i rg berkata: Sepengetahuan saya tidak

ada seorangpun yang menentang bahwa Rasulullah @
memutuskan diyat dapat dipertanggungiawabkan kepada aqilah.

Keterangan ini lebih banyak daripada hadits yang mengandung

pengertian tertenhr. Dan sepengetahuan saya tidak ada seorang

pun menentang bahwa aqilah adalah ahli waris ashabah, yaiht

kerabat dari jalur ayah.26

z6 Hal ini sebagaimana komentar AsySyafi'i: Mutawatir ynng tidak membutuhkan
dalil lain. Dan keterangan bahwa diyat disebut dengan isnlah N Ma'agl sudah cukup
(sebagai dalil bahwa diyat tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada aqilah).

Lih. no. (26861, dalam hadits ini terdapat keterangan bahr,rn Umar telah
melakukan perbuatan yang tidak disengaja, sehingga dia menggugurkan janin, lalu

Umar berkata pada AIi, "Aku memintamu agar membagikan pertanggungan di5nt janin

di tengah-tengah kaummu." Yaitu suku Qumisy, Ialu Ali melakukan hal tersebut.
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2725. Umar bin Al Khaththab memutuskan Ali bin Abi

Thalib berkewajiban membayar diyat budak-budak yang telah

dimerdekakan oleh Shafiyah binti Abdil Muthalib, dan dia

memufuskan Az-Zubat berhak mendapatkan warisan mereka,

karena dia adalah anak lakilaki Shafiyah.zT

Cara mengetahui aqilah adalah dengan memperhatikan si

pembunuh dan pelaku selain pembunuhan, yaitu tindak pidana

yang diyat dipertanggungjawabkan terhadap aqilah, yaitu tindak

pidana yang dilakukan dengan tidak disengaja- Apabila si

pembunuh itu mempunyai saudara laki-laki seayah, maka tindak

pidana yang dipertanggungjawabkan kepada aqilahdipertanggung-

jawabkan kepada mereka (saudara laki-laki seayah). Apabila

mereka sudah dapat menang[lung beban diyat, maka per-

tanggungan diyat tidak dinaikkan ke atas yaitu kepada anak-

anaknya kakek si pembunuh tersebut, yaitu pamannya dari jalur

ayah.

Apabila mereka sudah tidak dapat menanggung beban

diyat, maka pertanggungan diyat dinaikkan ke atas yaihr kepada

anak-anaknya kakek si pembunuh tersebut. Apabila mereka tidak

dapat menanggung beban diyat, maka pertanggungan diyat tidak

dinaikkan ke atas yaitu kepada anak-anaknya kakek dari ayah si

pembunuh tersebut, demikian seterusnya pertanggungan diyat

dinaikkan ketika kerabat si pembunuh kesulitan membayar diyat,

kepada orang-orang terdekat dengan si pembunuh tersebut.

27 Atsar ini terdapat da]Elm As-Sunan At Kubm(8/1}7, pembahasan: Di5nt, tab:
Siapakah Aqilah yang Menanggung Diyat) dari jalur Sufipn, dari Hammad, dari

Ibrahirn, bahwa Az-Zubatr dan Ali melaporkan perselisihan dalam perkara budak yang

dimerdekakan kepunyaan Shafiyah kepada Umar t{g, lalu Umar mernuhrskan warisan

menjadi milik Az-Zubair rg dan diyat menjadi tangguregjawab Ali &.
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Pertanggungan diyat tidak dinaikkan kepada anak-anak laki-

laki ayah dan hrrunan di bawah mereka, yang terdekat di antara

mereka, kecuali orang yang nasabnya lebih dekat di antara mereka

tidak sanggup membayar diyat. Contohnya seseorang dari Bani

Abdi Manaf melakukan tindak pidana, lalu Bani Abdi Manaf

menanggung akibat tindak pidananya, namun Bani Abdi Manaf

tidak sanggup menanggungnya, maka pertanggungan tindak

pidana dinaikkan kepada Bani Qushai. Apabila Bani Qushai tidak

sanggup menanggungngd, maka pertanggungan tindak pidana

dinaikkan kepada Bani Kilab.

Apabila Bani Kilab tidak sanggup menanggungnya, maka

pertanggungan tindak pidana dinaikkan kepada Bani Murrah.

Apabila Bani Murrah tidak sanggup menanggungnVa, maka

pertanggungan tindak pidana dinaikkan kepada Bani Ka'ab.

Apabila Bani Ka'ab tidak sanggup menanggungnVd, maka

pertanggungan tndak pidana dinaikkan kepada Bani Lu'ai.
Apabila Bani Lu'ai tidak sanggup menanggungnya, maka

pertanggtrngan tindak pidana dinaikkan kepada Bani Ghalib.

Apabila Bani Ghalib tidak sanggup menanggungnya, maka

pertanggungan tindak pidana dinaikkan kepada Bani Fihr. Apabila

Bani Fihr tidak sanggup menanggungnya, maka pertanggungan

tindak pidana dinaikkan kepada Bani Malik. Apabila Bani Malik

fidak sanggup menanggungnya, maka pertanggungan findak

pidana dinaikkan kepada Bani An-Nadhr. Apabila Bani An-Nadhr

fidak sanggup menanggungnya, maka pertanggungan tindak

pidana dinaikkan kepada Bani Kinanah. Kemudian demikian cara

penanggungan seterusnya sampai kerabat si pembunuh habis, atau

diyat dapat ditanggung sepenuhnya.
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Orang yang tercatat dalam buku catatan dan orang yang

tidak tercatat dalam buku catatan sebagai penerima santunan,

kedudukannya sama, Rasulullah $ memutuskan (diyat) diper-

tanggungjawabkan kepada aqilah bukan kepada dewan penyanfun,

walaupun dewan hartanya berlimpah seperti pada masa pe-

merintahan Umar bin Al I(haththab r$.

17- Diyat yang Ditanggung Aqilah dan Orang yang
Menanggung Diyat diantara Mereka

Sepengatahuan saya tidak ada seorangpun yang menentang

pendapat bahwa wanita dan anak-anak lika mereka mampu

(berkecukupan), tidak wajib memikul pembayaran diyat walaupun

hanya sedikit. Demikian juga orang yang rusak akalnya- Tidak

berkawajiban memikul pembayaran diyat kecuali orang yang

merdeka serta sudah baligh. Gang fakir dari sekian aqilah yarg

sudah baligh tidak berkewajiban memikul pembayaran diyat. Jadi,

apabila pembayaran diyat dipufuskan, pada saat seseorang (dari

aqitah) ihr adalah orang yang fakir, maka masa pembayaran

angsuran diyat belum jafuh tempo sehingga dia mampu membayar

diyat. Apabila pembayaran diyat diputuskan pada saat dia orang

yang kaya, kemudian diyat sudah jatuh tempo, pada saat dia

menjadi orang yang fakir, maka diyat dihapus darinya, sebab yang

menjadi bahan pertimbangan adalah kondisinya pada saat

angsuran diyat sudah jatuh tempo (sudah waktunya dibayar).
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Hakim harus membuat catatan ketika dia sudah

memutuskan bahwa di5nt dipertanggungjawabkan kepada orang

yang dapat memikul pembayaran diyat dari aqilah pelaku pada

saat setiap angsuran diyat sudah jafuh tempo. Apabila ada

seseorang mampu membayar angsuran diyat yang pertama,

kemudian dia jafuh pailit pada saat pembayaran angsuran kedua

sudah tiba, maka dia tidak perlu membayar angsuran diyat yang

kedua. Kemudian jika dia kembali kaya ketika pembayaran

angsuran yang ketiga sudah tiba, maka angsuran tersebut dapat

diambil.

Apabila angsuran diyat sudah jafuh tempo, dan dia

termasuk orang yang memikul diyat, kemudian dia meninggal,

maka angsuran tersebut diambii dari hartanya, karena angsuran

diyat sudah menjadi tanggungannya akibat jatuh tempo,

kemampuan bayar dan keadaan masih hidup. Sepengetahuan saya

tidak ada seorangpun yang menentang pendapat seseorang tidak

memikul pembayaran diyat kecuali dengan jumlah yang sedikit.

Saya melihat madzhab-madzhab mereka menyatakan orang yang

hartanya berlimpah dan jelas termasuk dari aqilah pelaku

berkev,rajibern menanggung pembayaran diyat sebanyak setengah

dinar, jika harga diyat dinyatakan dengan uang dinar, dan orang

dengan harta di bawahnya berkewajiban menanggung seperempat

dinar, tidak lebih dari setengah dinar dan tidak kurang dari

seperempat dinar. Mereka memilnrl pembayaran ketika mereka

membayari diyat dengan unta sesuai dengan besaran setengah

atau seperempat dinar sehingga beberapa orang turut dalam

pembayaran seekor unta, pembayaran dengan pikul bersama

tersebut dari mereka tersebut dapat diterima, kecuali salah seorang
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di antara mereka secara sukarela membayar lebih banyak,

sehingga dia dituntut membayar lebih banyak (dari setengah dinar).

18. Diyat Para Budak yang Telah Dimerdekakan
(Maula)

Para pemilik budak yang telah memerdekakan budaknya

dari arah atas, yaitu orang-orang yang telah memerdekakan, tidak

dapat dituntut menanggung diyat menggantikan seseorang dari

para budak yang telah dimerdekakan, sementara para budak yang

telah dimerdekakan ifu memiliki kerabat yang menanggung

pembayaran diyat. Apabila dia memiliki kerabat yang hanya dapat

menanggung sebagian diyat, maka kerabat tersebut dapat dituntut

membayar diyat, dan ketika sebagian diyat sudah habis

ditanggung, maka para pemilik budak yang telah memerdekakan

tersebut membayar di5at. Apabila mereka dan aqilah mereka

kesulitan (udak sanggup memba5nr diyat), maka orang banyak dari

kaum muslimin membayar tanggungan diyat yang tersisa'

Demikian juga para budak yang telah dimerdekakan tidak dapat

dituntut membayar diyat menggantikan seorarlg budak yang telah

dimerdekakan, dan budak yang telah dimerdekakan itu memiliki

kerabat yang dapat menanggung diyat.

Apabila dia memiliki kerabat yang dapat menanggung

sebagian diyat, maka mereka itulah pihak pertama yang dituntut

membayar diyat. Apabila mereka tidak mampu, maka pemiliknya

yang telah memerdekakannya membayar diyat menggantikannya.

80



AlUmm

Kemudian orang yang paling dekat nasabnya kepadanya,
sebagaimana mereka dapat difuntut membayar diyat menggantikan
pemilik budak yang telah memerdekakannya jika dia melakukan
tindak pidana. Demikian juga, jika seorang di antara para pelaku
ifu sama sekali tidak memiliki kerabat, maka para pemilik budak
baik dari arah atas maupun bawah dapat dituntut membayar diyat
menggantikannya, seperti yang telah saya terangkan.

Apabila pemilik budak yang telah memerdekakan memiliki
ahli waris dari arah atas dan ahli waris dari arah bawah, maka ahli
warisnya dari arah bawah tidak dapat dituntut membayar diyat
menggantikan posisinya, yaihr diyat yang harus ditanggung oleh
atrli warisnya dari arah atas.

Apabila mereka fidak mampu, dan mereka tdak
mempunyai aqilah, maka ahli warisnya dari arah bawah dapat
dituntut membayar diyat menggantikan posisinya. Ahli warisnya
dari arah atas diletakkan sebagai para pihak yang hams
menanggung pembayaran diyat menggantikan posisinya, dan juga

dengan orang yang ada di atas mereka, yaifu para ahli waris
mereka, karena mereka adalah waris ashabah pelaku tindak
pidana, dan orang-orang yang berhak mendapatkan warisannya
dari arah para pau,raris pemilik budak yang telah memerdekakan

dari arah bawah.

Saya tidak menetapkan tanggungan diyat kepada para ahli
waris dari arah baruah dengan alasan apapun, sampai tidak
ditemukan waris nasab, dan para ahli waris dari arah atas,
kemudian mereka menanggung diyat, sebab pelaku menanggung
diyat mereka bukan karena mereka berposisi sebagai pewaris,
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tetapi mereka menanggung diyaforya sebagaimana dia menang-

gung diyat mereka.

Sa'ibah adalah budak yang dimerdekakan, seperti budak

yang dimerdekakan selain budak sa'ibah.

19. Diyat Para Sekutu

Seorang sekutu tidak dapat dituntut menanggung diyat

karena persekuhran tersebut, dan tidak pula ditanggung diyatnya

dengan alasan apapun, kecuali ada keterangan yang bersifat tetap

menyangkut hal tersebut, dan sepengetahuan saya tidak keterang-

an tersebut tidak pemah ada. Orang yang dianggap sebagai bagian

dari suatu kaum tidak dapat dituntut menanggung diyat (suafu

kaum), dan tidak pula ditanggung diyatrya, tidak mewarisi dan

tidak pula mewariskan, tetapi yang diyatnya dapat ditanggung

karena adanya hubungan nasab dan waris wala' hanyalah orang

yang senasab. Warisan yang berhak diperoleh oleh seseorang yang

bersekutu dan pertanggungan diyatrya sudah dihapus (Mansukhl.

Tetapi dari persekufuan itu yang tersisa hanyalah propaganda dan

kekuasaan (kepentingan)yang sama, tidak ada yang lain selain itu.
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20. Aqilah Orang yang Tidak Diketahui Nasabnya

Apabila ada seorang non fuab, misalnya dia seorang
pengembara, lalu dia melakukan tindak pidana, maka tidak ada

seorang pun dari para pengembara ihr yang difunfut membayar

diyatnya kecuali mereka dapat membuktikan nasab mereka seperti
pembuktian nasab para pemeluk Islam. Apabila ada yang dapat
membuktikan nasabnya, maka saya memufuskan dia berkewajiban

menanggung diyat akibat nasab tersebut. Sedangkan jika mereka
hanya dapat membuktikan sejumlah kota tempat tinggal mereka,
dan mereka berkata, "Di kota ifu tinggal keluarga senasab", maka
saya memutuskan mereka tidak dapat ditunhtt menanggung diyat
dengan alasan apapun kecuali dapat membuktikan adanya
hubungan nasab tersebut. Demikian juga, dengan setiap kabilah
non Arab atau selain kabilah non fuab yang tidak dapat
membuktikan nasab mereka.

Setiap orang yang tidak dapat membuktikan nasabnya,
yaifu orang non Arab, orang yang tercecer di jalan, atau lainnya,
yang mana dia tidak memiliki waris sama sekali, maka kaum
muslimin wajib menanggung diyatnya, karena ada suafu ikatan
antara dia dan kaum muslimin, yaifu kekuasaan agama, dan kaum
muslimin dapat mengambil hartanya ketika dia meninggal. Siapa
yang mengakui memiliki hubungan nasab, maka harta tersebut

diberikan kepadanya, kecuali ada bukti atau saksi yang

memastikan menyangkut keterangan, yang mana bukti atau saksi

memberikan kepastian menyangkut hak-hak yang berlawanan

dengan pengakuannya tersebut. AIat bukti atau saksi yang
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bersangkutan dengan penolakan nasab dengan cara mendengar

tidak dapat diterima.

Apabila kita menjatuhkan putusan hukum kepada orang-

orang kafir yang mempunyai perjanjian dan orang-orang kafir yang

memohon perdamaian, yang bersangkutan dengan perkara diyat,

maka kita harus menjatuhkan pufusan hukum kepada mereka

sebagaimana kita menjatuhkan putusan hukum kepada kaum

muslimin. Diyat wajib ditanggung oleh aqilah mereka, yang mana

aturan hukum kita dapat diberlakukan kepada mereka. Jadi,

apabila aturan hukum kita tidak dapat diberlakukan kepada

mereka, maka kita menetapkan pelaku harus menanggung

pembayaran diyat.

Diyat yang tidak bisa dibaynr oleh aqilah, jl/rra aqilah adalah

aqilah pelaku tindak pidana, maka kami menetapkannya menjadi

tanggungan harta milik pelaku bukan harta milik aqilahrrya di

antara mereka. Kami memutuskan diyat tidak dipertanggung

jawabkan kepada para pemeluk agamanya, jika mereka bukan

waris ashabahnya, karena mereka tidak mer,varisinya, dan tidak

pula dipertanggungjawabkan kepada kaum muslimin, karena

terpufusnya ikatan perwalian antara kaum yang beriman dan kaum

musyrikin, dan mereka (kaum muslimin) tidak dapat mengambil

hartanya atas nama warisan, tetapi mereka hanya boleh

mengambilnya sebagi harta Ia Y
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21. Tempat Aqilah Berada

Aqilah adalah nasab (garis kefurunan). Jadi, jika seseorang

melakukan tindak pidana di Makkah, dan aqilahtya berada di
Syam, maka jika tidak ada keterangan terdahulu yang bersifat

tetap menyangkut masalah tersebut, lain halnya dengan dalil qiyas,

maka dalil qigs menyatakan bahwa hakim Makkah berkirim surat

kepada hakim Syam, lalu dia menuntut aqilah pelaku membayar

diyat. Orang yang terdekat kepada aqilahnya di Makkah tidak
ditunfut menanggung diyat dengan alasan apapun, pada saat

pelaku masih mempunyai aqilah yang lebih jauh daripada aqilah
yang tinggal di Makkah.

Apabila aqilahtya tersebut menolak pemberlakukan aturan

hukum diyat kepada merel<a, maka mereka boleh diperangi

sampai diyat diperoleh dari mereka, sebagaimana dibolehkan

memerangi mereka yang menentang setiap hak yang telah

mengikat mereka. Apabila diyat tidak dapat dipertanggung
jawabkan kepada mereka, maka diyat tidak dapat dipertanggung
jawabkan terhadap yang lain selain mereka, dan diyat bagaikan

hak yang menjadi tanggungan mereka, yang mana mereka dipaksa

menanggungnya, ketika diyat dapat dipertanggungjawabkan

kepada mereka, maka diyat dapat diambil dari mereka.

Menurut sebuah pendapat: Aqilah seorang pelaku yang

tinggal di negaranya harus menanggung diyat. Kemudian baru

orang terdekat dan aqilah dengan mereka, dan pembayaran diyat

tidak perlu memrnggu kedatangan orang yang tidak hadir, dan

tidak perlu menunggu orang yang tinggal di suafu negara yang

mana dia ditunfut membayar diyat melalui surat tersebut.
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Apabila aqilah hadir, lalu seorang di antara mereka yang

dituntut menanggung diyat menghilang, maka diambil dari

hartanya sesuai dengan besaran yang menjadi kewajibannya.

Apabila aqilah berjumlah banyak, maka diyat dapat ditanggung

oleh sebagian dari mereka, seperti keterangan yang telah

kusampaikan. Dan seseorang dapat menanggung sebagian diyat

dan dapat menanggung lebih banyak. Mereka semua tinggal di

safu negara, begifu juga harga benda mereka.

Menurut sebuah riwayat: Wali (penguasa) boleh mengambil

diyat dari sebagian mereka tidak dari sebagian yang lain, karena

diyat mengikat selunth aqilah, dan saya lebih senang jika diyat

ditanggung oleh mereka secara merata sehingga mereka sarna-

sarna furut dalam menanggung diyat, walaupun jurnlah yang

diambil dari setiap orang dari mereka relatif sedikit.

Apabila orang yang hadir di antara aqilah dapat dituntut
menanggung diyat, padahal di antara mereka ada banyak orang

lrang pergi jauh meninggalkan negara tersebut, maka menurut
sebuah riwayat, diyat diambil dari aqilah yang hadir bukan aqilah
tdak hadir (pergi) meninggalkan negara tersebut, sesuai dengan

alasan yang telah saya terangkan dalam sejenis masalah yang telah

disampaikan sebelum masalah ini.

Orang memilih memegangi pendapat ini berkesimpulan:
Perbuatan pidana ifu muncul dari selain orang yang mana tindak
pidana dapat dipertanggungjawabkan terhadapnya, setiap orang
yang mana sebutan aqilah melekat padanya, maka siapapun di
antara mereka yang dimintai pertanggungjawaban membayar diyat
itu, maka diyat harus dibagikan kepadanya, yaifu diyat yang

dipertanggungjawabkan terhadapnya, dan orang yang hadir perlu
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menanggung orang yang tidak hadir, karena ketidakhadiran orang
selain dirinya.

Saya memegangi pendapat seseorang bukan unfuk
menentang orang yang mana saya tidak pemah memegangi
pendapatnya. Ini hampir menyerupai madzhab-madzhab yang
banyak jumlahnya milik para ulama.

Orang yang memegangi pendapat ini berkata: Apabila
sebagian aqilah menghilang, dan hartanya yang hadir tidak
ditemukan, kemudian diyat telah diambil dari orang yang ada,

kemudian orang yang menghilang tersebut datang, maka dia tidak
dapat difuntut membayar apapun. Dan dia berkata tidak adanya

funfutan membayar diyat dalam kasus tersebut sama halnya jika
dia hadir dan dia menolak membayar dryat.

Apabila unta milik aqilah beragam jenis, setiap orang dari
mereka ditunfut membayar unta miliknya, dan mereka dapat
dipaksa agar beberapa orang turut memikul bersama seekor unta
sesuai dengan besaran diyat yang menjadi tanggungan mereka.
Apabila seorang yang merdeka melakukan tindak pidana terhadap
seorang yang merdeka dengan tidak disengaja, maka pufusan
hukum yang telah mengikatrrya, yaitu diyat atau denda tindak
pidana, walaupun sedikit jurnlahnya, saya menetapkannya

dipertanggungjawabkan kepada aqilah.

Apabila seorang yang merdeka melakukan tindak pidana
terhadap budak dengan tidak disengaja, maka dalam hal ini ada

dua pendapat:

Pertama, aqilah harus mengganti budak ifu, karena tindak
pidana adalah tindak pidana yang dilakukan orang merdeka
terhadap jiwa yang dilindungi.
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Kdua aqilah tidak wajib memanggung budak tersebut,

karena yang ditanggung adalah harga budak bukan diyat.

Apabila seorang yang merdeka melakukan tindak pidana

dengan disengaja, yang tidak dikenakan qishash dalam tindak

pidana dengan alasan apapun, contohnya dia membunuh kafir

dzimmi, kafir watsani, atau kafir yang mengajukan akad

perdamaian, maka diyat dipertanggungjawabkan hartanya, aqilah

(ahli waris ashabah dan kerabat dari jalur ayah) tidak hrrut

menanggung diyat walaupun sedikit. Demikian juga, jika seseorang

melakukan tindak pidana terhadap seseorang hingga menimbulkan

luka 7a 'ifah, atau luka yang tidak dikenakart qishash di dalamnya,

maka denda luka tersebut dipertanggungjawabkan pada hartanya

bukan kepada aqilahtya.

Apabila anak di bawah urnur dan orang yang rusak akalnya

melakukan tindak pidana dengan tidak disengaja, maka aqilah

harus menanggung tindak pidana. Apabila mereka melakukan

tindak pidana dengan disengaja, maka menurut sebuah riwayat,

aqilah tetap harus menanggung diyat tindak pidana, seperti findak

pidana yang dilakukan dengan tidak disengaja, yang pembayaran-

nya diangsur selama tiga tahun.

Sedang menumt sebuah riwayat yang lain, aqilah tetap

tidak wajib menanggung diyat tindak pidana, karena Nabi $
hanya memutuskan aqilah dapat menanggung diyat tindak pidana

yang dilakukan secara tidak disengaja selama tiga tahun.

Pendapat temkhir ini memasukkan bahura kita mernutuskan

pemba3nmn diyat tindak pidana dengan disengaja hingga tiga

tahun, padahal diSat tndak pidana dengan disengaja itu

dipufuskan pembayarannya secam tunai. Apabila kami memutus-
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kan pembayaran diyat tindak pidana dengan disengaja secara
tunai, maka aqilah tidak dikenakan kewajiban membayar diyat
kecuali diangsur selama tiga tahun. Dan aqilah tidak dapat
menanggung diyat tindak pidana yang dilakukan dengan disengaja

dengan alasan apapun.

22- Himpunan Diyat Terkait Pidana Selain Nyawa
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2726. Malik mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin

Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari ayahnya,

bahwa isi surat yang dibuat oleh Rasulullah S untuk Amr bin

Hazm adalah, "Dalam kasus hidung iika dipotong seluruhnya,

diyahya serafus ekor unta, dalam kasus ma'mumah diyahya

sepertiga nyawa, dalam kasus ia'ifah seperti ma'mumah, dalam

kasus sebuah mata lima puluh ekor, dalam kasus sebuah tangan

lima puluh ekor, dalam kasus kaki, diyahya lima puluh ekor,

dalam kasus setiap jai, yaitu jari-jan dalam hal ini, dryuAW

sepuluh ekor unta, dalam kasus gigi, dighya lima ekor, dan

dalam kasus mudhihah, diyahya lima ekor."Z8

23. Bab: Diyat Hidung

Dalam pemotongan marir?9 dikenakan diyat sesuai dengan

ukuran hidung tersebut, jika seperdua hidung dipotong, maka

dikenakan seperdua diyat, atau sepertiga hidung dipotong, maka

dikenakan diyat sepertiga hidung tersebut.

Diyat hidung diukur sesuai dengan ukuran hidung dirinya

sendiri, satu iringannya tidak lebih unggul dibanding iringan yang

lain, dan tidak pula lebih unggul pucuk hidungnya dibanding yang

Iain, jika dipotong dari ujung pangkalnya, dan jaringan penghalang

2s HR. Ath-Thabararn(2/849, pembahasan: Diyat, bab: Penyebutan Diyat, no.

1) dalam riwayat ini terhrlis, " Dalam kasus ma'mumah sepertiga diSnl' .

l)h. Tautsiq Kitab Amr bin Hazm, dan sebagian ulama telah menyatakan shahih

surat Amr bin Hazm ini pada no. (1988,2081).
2e Main adalah hidung, ujung hidung, bagian hidung yang lunak.
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antara kedua lubang hidung tidak pula lebih unggul dibanding
jarangan yang lain selain penghalang antara kedua lubang hidung

tersebut.

Apabila pucuk hidung dipotong secara keseluruhan kecuali

penghalang antara kedua lubang hidung tersebut, maka dalam

perkara hidung yang dipotong secara keseluruhan kecuali

penghalang tersebut dikenakan diyat sesuai dengan ukuran bagian

yang hilang dari hidung tersebut.

Apabila seseorang melakukan perobekan pada bagian

hidung, kemudian luka robek tersebut rapat kembali, maka dalam

perobekan hidung tersebut dikenakan hukumah. Sementara jika

dia melakukan perobekan pada bagian hidung, lalu tidak rapat

kembali seperti keadaan semula, bahkan terlihat dengan jehs luka

menganga, maka diberikan diyat hidung sesuai dengan intensitas

bagian yang hilang dari hidung tersebut, dan hukumah jika Udak

ada yang hilang sedikitpun bagian dari hidung tersebut.

2727. Asy-Syafi'i meriwayatkan dari lbnu Thawus, dari

ayahnya, dia berkata: Di sisi ayahku ada sebuah surat dari Nabi S,
yang berisi " Dalam kasus hidung, jika hidung dipotong dikenakan

diyat serafus ekor unta."3o

Hadits Ibnu Thawus yang menyangkut perkara hidung ini

lebih tegas daripada hadits keluarga Hazm. Dapat disimpulkan

bahwa hidung yang dimaksud adalah pucuk hidung {marin), karena

pucuk hidung tersebut adalah tulang rawan, yang dapat

s0 Terdapat dalam Mushannaf Abdutmzaq (9/339, pernbahasan: Diyat, bab:
Hidung) dari lbnu Jurad, dari lbnu Thawus, dia berkata... dengan redaksi yang sarna.
(no.17464).
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memotongnya tanpa menyertakan bagian yang lainnya.

Sedangkan fulang keras, tidak dapat memotongnya kecuali dengan

usaha dan bahaya yang menimpa bagian yang lainnya, seperti

pemotongan, peremukan, atau rasa sakit yang sangat luar biasa.

Dalam perkara pucuk hidung dikenakan diyat hidung. Menurut

madzhab ulama yang saya jumpai menyatakan bahwa dalam kasus

pucuk hidung dikenakan diyat.

Apabila dia memotong sebagian pucuk hidung hingga

terpufus, lalu korban atau orang lain mengembalikannya, lalu

pucuk hidung tersebut rapat kembali, maka dalam perkara

pemotongan hidung ini tetap dikenakan diyat hidung secara ufuh,

sebagaimana jika dia tidak mengembalikannya dan jika pucuk

hidung tidak rapat kembali.

Apabila sebagian pucuk hidung tersebut sedikit dipotong,

tidak secara menyeluruh dan tidak tergantung, lalu dikembalikan

kemudian rapat kembali, maka dalam perkara pemotongan hidung

tersebut dikenakan hukumah, karena hidung tersebut tidak

dipotong secara keseluruhan (merata). Pemotongan hidung itu
adalah pengirisan satu dari beberapa jaringan hidung.

Apabila seseorang memukul hidung, lalu hidung mengering

(cacat) sehingga tulang rawannya tidak lagi bergerak normal, dan

pemisah antara kedua lubang hidung juga tidak dapat bergerak

normal, dan kedua lubang hidungnya tidak menghadap pada arah

yang sejajar, maka dalam perkara pemukulan hidung ini dikenakan

hukumah, bukan denda llang sempuma.

Apabila tindak pidana terhadap korban pada bagian hidung

ini dilakukan dengan disengaja, maka tidak ada qishash dalam

perkara pemukulan hidung ini. Apabila hidung tersebut tercipta
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demikian (cacat), atau seseorang melakukan tindak pidana pada

bagian hidung, sehingga hidung berubah menjadi demikian (cacat),

kemudian hidung dipotong, maka dalam perkara hidung seperti ini
dikenakan denda hukumah yang jumlahnya lebih banyak daripada

hukumah ketika hidung berubah cacat. Akibat tindak pidana yang

menimpa hidung, yaifu kecacatan hidung, sebagian hidung masih

tetap normal tidak sebagian yang lain, maka dalam perkara hidung

ini dikenakan hukumarS sesuai dengan besaran kecacatan yang

menimpa hidung tersebut.

Pertimbangan yang mencegah saya menetapkan kecacatan

pada hidung itu seperti kecacatan tangan adalah bahwa tangan

tersebut mengandung manfaat atau fungsi kerja, sementara hidung

tidak lebih daripada keelokan, atau letak bagian hidung yang cacat

dapat ditutupi dengan yang lain, dan hidung itu posisinya seperti

bagian tubuh yang menyembul dari kepala dan masuk ke dalam

kepala. Keadaan itu semua dapat terjadi pada bagian kepala.

Walaupun kemampuan unfuk mengeluarkan ingus (lendir) yang

ada di kepala tidak lagi utuh sempuma.

Tidak dapat dibenarkan menetapkan dalam perkara hidung

ini ketika berubah cacat kemudian dipotong, dikenakan diyat
hidung secara sempurna. Saya telah menetapkan dalam perkara

hidung yang cacat akibat pemukulan tersebut dikenakan denda

hukumah, padahal hidung tersebut fungsinya lebih kurang daripada

hidung png telah saya terangkan.
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24- Diyat yang Bersangkutan dengan Pucuk Hidung

Apabila sebagian dari hrlang yang bersambung dengan

pucuk hidung furut dipotong dengan pucuk hidung, maka dalam

perkara pemotongan tulang tersebut dikenakan hukumah

ditambah dengan diyat pucuk hidung tersebut. Demikian juga, jika

sebagian tulang tersebut dipotong tanpa furut dengan pucuk

hidung, lalu berubah menjadi luka ja'ifah, dan pucuk hidung

terpisah dari tulang tersebut, maka hanya dikenakan hukumah

dalam perkara pemotongan hrlang yang bersambung dengan

pucuk hidung tersebut. Demikian juga seterusnya jika sebagian dari

lekuk sepasang mata, sepasang alis, dan dahi furut dipotong

dengan pucuk hidung, yang tidak menimbulkan akibat luka

mudhihah, maka dalam pemotongan tersebut dikenakan hukumah.

Apabila sebagian jaringan kulit maupun daging yang

terpotong ihr menimbulkan luka mudhihah, maka dalam perkara

pemotongan sebagian jaringan kulit maupun daging yang turut

dengan pucuk hidung tersebut dikenakan diyat luka mudhihah.

Atau meremuk fulang, maka dalam perkara ini dikenakan diyat

luka hasyimah. Demikian juga dengan tindak pidana Munaqqilah.

Apabila sebagian t rlarrg yang bersambung dengan pucuk

hidung tersebut dipotong, maka dalam perkara pemotongan tulang

ini dikenakan hukumah lebih banyak daripada tindak pidana ini

seluruhnya. Dalam kasus ini tidak terbukti adanya tindak pidana

ma'mumah, karena luka tersebut tidak sampai menembus ke

otak, sedangkan luka tembus sampai ke otak ifu dapat membunuh,

sebagaimana luka ja'ifah yang tembus ke organ fubuh bagian

dalam dapat membunuh.
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25. Perusakan Hidung dan Hilangnya Fungsi
Penciuman

Apabila tulang hidung dipecahkan, kemudian ditambal
kembali hingga melekat, maka dalam pemecahan hidung tersebut
dikenakan hukumah. Apabila hidung tersebut ditambal dalam
keadaan bengkok, maka dalam perkara pemecahan hidung
tersebut dikenakan hukumah sesuai dengan intensitas kecacatan
pembengkokan fulang hidung tersebut.

Apabila hidung tersebut dipotong, namun tulangnya tidak
sampai pecah, maka tidak ada denda hukumah dalam perkara
pemukulan hidung ini. Karena unsur melukai tubuh maupun
pemecahan tulang tidak terpenuhi. Apabila ada seseorang

memecah fulang hidung atau tidak memecah hrlang hidung,
namun kemampuan mencium bau sesuafu hilang dari korban
tindak pidana, maka menurut sebuah riwayat, dalam kasus

hilangnya fungsi penciuman ihr dikenakan diyat hidung. Orang
yang menyatakan pendapat ini berkata, "Apabila hidung korban
dipotong seluruhnya dan indra penciumannya hilang, maka dalam
perkara hilangnya indra penciuman dikenakan diyat, dan dalam
pemotongan hidung juga dikenakan diyat."

Apabila indra penciuman ifu hilang sewakfu menahan rasa

sakit, kemudian kembali ke keadaan semula sesudah rasa sakit ifu
hilang, maka saya menangguhkannya sampai tiba wakhr yang
telah ditentukan. Apabila dia meninggal sebelum tiba waktu
tersebut, maka saya menetapkan ahli warisnya berhak menerima
diyat.
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Apabila korban datang dan berkata, "Saya tidak dapat

mencium apapun", maka saya menetapkan memberi diyat setelah

dia bersumpah tidak merasakan bau apapun dengan kondisi

apapun. Apabila dia berkata, "Saya dapat mencium sesuafu yang

baunya amat menyengat" dan "Bau menyengat ifu terjangkau" dan

"Saya tidak dapat mencium sesuafu yang baunya tidak

menyengat", dan "Saya dapat menciumnya, sehingga intensitas

bau yang dirasakan dapat diketahui secara pasti", maka dalam

perkara hilangnya indra penciuman ini dikenakan diyat sesuai

dengan intensitas hilangnya indra penciumannya tersebut.

Apabila intensitasnya tidak diketahui secara meyakinkan,

dan saya meyakini korban tidak mengetahui, maka dalam perkara

hilangnya indra penciuman ini dikenakan hukumarl sesuai dengan

intensitas hilangnya indra penciuman yang diterangkannya, dan

korban bersumpah menyangkut intensitas hilangnya indra

penciuman ini seluruhnya. Apabila dia telah dipufuskan menerima

diyat, kemudian dia mengaku bahwa dia merasakan bau, maka dia

diputuskan harus mengembalikan diyat.

Apabila melintasi bau yang tidak sedap, lalu menamh

tangannya di hidungnya, lalu dikatakan, "Dia merasakan bau

tersebut, namun dia tidak pemah mengaku jika dia merasakan bau

ifu", maka dia tidak wajib mengembalikan diyat; pertimbangannya

adalah dia mungkin saja menamh tangannya di hidungnya, dan dia

tidak pemah merasakan bau apapun, namun dia menaruh

tangannya tersebut karena menggaruknya, membersihkan ingus,

main-main, atau sedang berbicara dengan dirinya, melindungi dari
debu dan lain sebagainya.
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26. Diyat Lidah

Apabila lidah dipotong dengan pemotongan yang tidak
dikenakan qishash, yang timbul karena unsur ketidaksengajaan,

maka dalam pemotongan lidah tersebut dikenakan diyat lidah.

Lidah ini posisinya seperti hidung, dan alasan yang tersirat di balik
keputusan Nabi {$ yang menetapkan pembayaran diyat

menyangkut lidah ini karena keberadaannya sebagai organ

penyempuma yang menjadi bawaan lahir seseorang. Dan pada diri
seseorang itu tidak ditemukan lidah kecuali hanya sebuah.

Di samping itu tidak terjadi perbedaan pendapat di antara

seorangpun yang mana slra telah meriwayatkan darinya, yaitu

orang yang pemah kujumpai bahwa dalam perkara lidah itu ketika

dipotong dikenakan diyat lidah. Lidah berbeda dengan hidung

dalam berbagai segi, antara lain: Lidah alat unfuk mengungkapkan

segala sesuafu yang tersimpan di dalam hati. Furngsi lidah yang

paling dominan adalah unfuk mengungkapkan segala sesuatu yang

tersimpan di dalam hati, walaupun lidah mempunyai manfaat lain

misalnya membanfu mencema makanan dan minuman.

Apabila seseorang melakukan findak pidana pada bagian

lidah, lalu wicara lidah tersebut hilang akibat pemotongan, atau

tanpa pemotongan, maka dalam perkara hilangnya wicara lidah

tersebut dikenakan diyat lidah secara sempurna, seingat saya tidak

ada seorang pun yang kujumpai dari kalangan para ulama

mempunyai pendapat yang berbeda mengenai kesimpulan hukum

ini. Apabila sebagian lidah dipotong, yang tidak menimbulkan

hilangnya wicara lidah tersebut, maka bagian lidah yang dipotong

tersebut diukur (diperbandingkan).
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Apabila sepenggal lidah dipotong, yang kadamya kira-kira

seperempat lidah, lalu dari wicaranya hilang kira-kira seperempat

wicara lidah tersebut, maka dalam perkara pemotongan

seperempat lidah tersebut dikenakan seperempat diyat lidah.

Apabila wicara yang hilang kurang dari seperempat wicara lidah

tersebut, maka tetap dalam perkara pemotongan seperempat lidah

tersebut dikenakan seperempat diyat lidah tersebut. Apabila
seperdua wicaranya hilang, maka dikenakan seperdua diyat lidah,

saya menetapkan pelaku harus membayar diyat lebih banyak

daripada ukuran sesuafu yang hilang dari wicara dan lidahnya.

Apabila sebagian wicara seorang korban hilang, maka cara

pengambilan pufusan menyangkut diyatnya berdasarkan kumpulan
huruf (aksara) berdasarkan urutan (ejaan). Jadi, lika dia dapat

mengucapkan seperdua ejaan, dan dia tidak dapat mengucapkan

seperduanya yang lain, maka dia berhak mendapatkan seperdua

diyat lidah tersebut.

Demikian juga, jika ejaan yang dapat diucapkan itu lebih

atau kurang dari seperdua ejaan, maka diyatnya diukur sesuai hasil

perbandingannya. Baik setiap huruf dihilangkannya dari lidah

adalah huruf yang ringan di lidah, dan sedikit ejaannya, atau huruf
yang berat di lidih serta banyak ejaannya, seperti huruf syin, shad,

zay, alif, td', dan rd', baik masing-masing dari semua huruf
tersebut ada bagiannya tersendiri dari diyat yaitu jumlah ejaan

tersebut, sebagian huruf tidak mengungguli sebagian yang lain
dalam hal berat maupun ringannya mengucapkan. Apapun
hurufnya yang tidak lagi dapat diucapkan dengan jelas dan baik
(fasih) sewaktu mengucapkann5n, sebagaimana wakfu
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mengucapkannya sebelum pelaku melakukan tindak pidana pada

lidah tersebut.

Apabila lidahnya sangat ringan unfuk mengucapkan huruf
lain yang dikehendakinyn, maka keringan lidah tersebut seperti

ketidakringanan lidah unfuk mengucapkannya, dia berhak

mendapatkan denda pengganti yang diambil dari diyat lidah secara

utuh. Misalnya dia ingin mengucapkan huruf Raa', tetapi justru dia

membunyikannya menjadi ba' atau lam, dan contoh senrpa

lainnya.

Apabila korban masih mampu mengucapkan sebuah huruf
tersebut dengan jelas hanya saja lidahnya sangat berat unfuk
mengucapkan huruf tersebut sebelum tindak pidana dilakukan

terhadapnya, maka dalam perubahan keadaan lidah tersebut

dikenakan hukumah.

Apabila seseorang melakukan tindak pidana terhadap

seseorang yang sukar bicaranya atau tidak fasih mengucapkan

sebuah huruf; atau lidahnya ringan mengucapkan huruf tersebut,

lalu lidahnya semakin ringan mengucapkannya, dan berkurang

kualitas kefasihannya mengucapkan huruf tersebut, atau semakin

samar ejaan yang diucapkannya atau lidahnya pelat atau celat
(lutsghah)3l mengucapkan huruf sesuai dengan bunyr ejaan pada

huruf tersebut, maka dalam perkara lidah seperti ini dikenakan

hukumah, bukan denda setiap huruf secara ufuh.

Apabila seseorang melakukan tindak pidana terhadap lidah

seorang penderita radang selaput dada yang berat mengucapkan,

namun dia masih fasih berbicara, maka dalam perkara lidah seperti

3l Lutsghah adalah mengalihkan huruf ke huruf lain, misalnya mengubah ra'
menjadi lam. (fl Mishbah).

99



AlUmm

ini dikenakan diyat seperti lidah yang fasih serta ringan meng-

ucapkan huruf. Demikian juga, jika dia melakukan tindak pidana

terhadap Iidah orang non Arab dan dia mampu berbicara sesuai

dengan lidahnya sendiri. Demikian juga, jika dia melakukan findak
pidana terhadap lidah seorang anak, dan dia dapat menggerakkan

lidahnya dengan menangis, atau sesuafu yang diungkapkannya

lewat lidah, lalu dia mencapai umur baligh dalam kondisi tidak
dapat berbicara, maka dalam perkara lidah anak tersebut

dikenakan diyat lidah tersebut, karena pada umumnya serta kasus

yang banyak terjadi membuktikan bahwa lidah ifu dapat berbicara
(membunyikan ejaan) sampai diketahui bahwa lidah tersebut tidak
dapat berbicara.

Apabila anak tersebut mencapai umur baligh sembari dapat

mengucapkan sebagian huruf ablad, dan tidak dapat mengucapkan

sebagian huruf yang lain, maka dia berhak mendapatkan diyat

lidah sesuai dengan jumlah huruf yang mana dia tidak dapat

mengucapkannya. Apabila seseorang melakukan tindak pidana

terhadap lidah seseorcng yang dapat mengucapkan huruf dengan

lidahnya tersebut, kemudian sakit menimpanya, Ialu kemampuan

bicaranya hilang, atau (melakukan tindak pidana terhadap) lidah

orang bisu, maka dalam perkara kedua lidah tersebut dikenakan

hukumah.

Apabila seseorang melakukan tindak pidana terhadap lidah

seseorang, lalu dia berkata: Saln melakukan Undak pidana

terhadapnya dan dia adalah orang yang bisu, atau hanya pandai

mengucapkan sebagian ejaan tidak pandai mengucapkan sebagian

yang lain, maka keterangan yang dapat diterima adalah keterangan
pelaku sehingga korban memberi keterangan yang membukUkan
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bahwadiadapatberbicara.Jadi,apabilakorbandapatmemberi-
kan bukti tersebut, maka keterangan pelaku tidak dapat diterima

kecuali disertai dengan alat bukti atau saksi. Apabila seseorang

mempunyailidahyangpandaiberbicara,makadiadinyatakan
orang yang pandai berbicara sehingga diketahui sebaliknya dari itu'

Demfian juga, jika pelaku berkata' 'Saya melakukan tindak

pidana terhadapnya pada saat dia buta,,, maka jika bukti atau saksi

mengungkapkanbahwadiadapatmelihat,makaketerangan
pelakubahwakemampuanmelihatnyasudahhilang,tidakdapat
diterimakecualidengandisertaialatbuktiatausaksi.

Apabilakorbanmengetahuikeadaanbisuataubuta'
kemudian para walinya menyatakan bahwa indera penglihatannya

normaldanlidahnyafasihberbicara,makaketeranganyangdapat
diterima adalah keterangan pelaku tindak pidana. sedangkan

mereka dan korban ditr-rnttrt menghadirkan bukti atau saksi yang

mengungkapkanbahwapenglihatannyatelahkembalikekeadaan

semula sesudah hilang, dan dia kembali fasih berticara sesudah

bisu.

Apabila lidah tercipta bercabang dua di bagian ujungnya'

lalu seseorang memotong salah satu dari kedua uiung lidah

tersebut. Maka, jika pemotongan uiung lidah itu menimbulkan

akibat hilangnya kemampuan bicara' maka dalam perkara

pemotongan uiung lidah ini dikenakan sebuah diyat lidah'

Sedangkan jika pemotongan ujung lidah itu menimbulkan akibat

hilangnya sebagian kemampuan bicara' maka dalam perkara

pemotonganujunglidahinidikenakandiyatlidahsesuaidengan
ukuran ejaan yang hilang dari lidahnya tersebut'
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Apabila pemotongan ujung lidah itu menimbulkan akibat
hilangnya kemampuan bicara atau sebagiannya, Ialu korban telah
menerima diyat lidah tersebut, kemudian sesudah ifu dia dapat
berbicara kembali seperti semura, maka diyat yang terah
diterimanya harus dikembalikan. Apabila dia dapat mengucapkan
sebagian ejaan yang telah hilang sebelumnya dan tidak pandai
mengucapkan sebagian yang lain, maka dia harus mengembalikan
diyat sesuai dengan ejaan kata yang mana dia pandai
mengucapkannya.

Apabila salah safu dari lidah yang bercabang dua dipotong,
dan kemampuan bicaranya sama sekari tidak pemah hirang, maka
jika kedua cabang lidah itu sama-sarna menjadi makhraj lidah jika
keduanyra dipisah, maka dalam perkara pemotongan salah satu
dari kedua cabang lidah tersebut dikenakan diyat sesuai dengan
ukuran lidah tersebut, yaifu seperempat, kurang atau lebih dari
seperempat lidah.

Apabila lidah yang dipotong itu bergeser dari batas makhraj
lidah, dan tidak sedikitpun kemampuan bicaranya hilang, maka
dalam perkara pemotongan salah satu dari kedua cabang lidah
tersebut dikenakan hukumah. Apabila hukumah tersebut lebih
banyak daripada besaran lidah yaitu ukuran lidah tersebut,
hukumah tersebut tidak boleh melebihi besaran perbandingan lidah
tersebut.

Apabila kedua cabang lidah tersebut dipotong semuanya,
dan kemampuan bicaranya hirang, maka daram perkara ini
dikenakan diyat lidah. Apabila salah satu dari kedua cabang lidah
tersebut dinyatakan sebagai organ fubuh tambahan (yang
benfuknya menyerupai lidah), maka dalam perkara pemotongan
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tetap dikenakan sebuah diyat dan hukumah sesuai dengan

intensitas rasa sakit (akibat pemotongan). Apabila seseorang

mengiris jaringan dari bagian dalam lidah' maka pemotongan

tersebutsepertipemotongandaribaganluar(yangterlihat)dari
lidah tersebut. Dalam perkara ini dikenakan diyat lidah sesuai

dengan intensitas kecacatan yang mencegah berbicara' Apabila

tidak mencegah berbicara, maka dalam perkara ini dikenakan diyat

lidah sesuai dengan ukuran lidah'

Apabilaseseorangmemotongsesuatudarilidah,yangtidak

mencegah kemampuan berbicara, atau mencegah sebagian

kemampuan berbicara, dan tidak mencegah sebagian yang lain,

maka dalam perkara ini dikenakan diyat lebih banyak daripada

pemotongan yang mencegah kemampuan berbicara' atau ukr"ran

lidah tersebut-

27 - AnakTekak (Anak Lidah)

Apabila seseorang memotong anak tekak seseorang dengan

disengaja,makajikadiadapatmelakukanqishashterhadapanak
tekaktersebut,makadalam,perkaraanaktekakinidikenakan
qishash.Apabiladiatidakdapatmelakukanqishashterhadapanak

tekak tersebut, atau pelaku memotongnya dengan tidak disengaja,

maka dalam perkara anak tekak ini dikenakan hukumah'

103



AlUmm

28. Diyat Kemaluan Laki{aki

Apabila kemaluan laki-laki dipotong secara menyeluruh,
maka dalam perkara kemaluan laki-laki ini dikenakan diyat secara
sempurna. Karena kemaluan ini posisinya seperti hidung, karena
kemaluan ifu penyempuma bawaan rahir seseorang. Dan pada
fubuh seseorang tidak tercipta kemaluan kecuali hanya sebuah.
sepengetahuan saya tidak ada perbedaan pendapat menyangkut
kesimpulan hukum bahwa kemaluan laki-laki ketika dipotong
secara menyeluruh dikenakan diyat secara sempuma. Kemaluan
berbeda dengan hidung dalam sebagian perkaranya.

Apabila hasyafah (kepala kemaruan laki-raki) dipotong
secara menyeluruh, maka dalam perkara hasSnfah ini dikenakan
dryat secara sempuma. Sepengetahuan saya menyangkut
kesimpulan hukum ini tidak terjadi perbedaan pendapat di antara
seorang pun yang pemah kujumpai. Baik dalam perkara
pemotongan ini menyangkut kemaruan orang fua yang hampir
meninggal yang tidak lagi berhubungan badan dengan perempuan,
selama kemaluannya mengkerut (mengecir) dan murur (membesar),
kemaluan orang yang dikebiri, kemaluan orang yang sama sekari
belum pemah berhubungan badan dengan perempuan, maupun
kemaluan anak-anak, karena kemaluan tersebut anggota badan
yang dipenggal dari seorang leraki yang normar, dan diyat yang
menyangkut pemotongan kemaluan ini fidak gugur akibat
kelemahan yang bersangkutan dengan fungsi kemaruan tersebut.
Tetapi faktor yang dapat menurunkan diyat secara sempuma
dalam perkara pemotongan kemaruan ifu misalnya kemaruan
terkena sejenis penyakit kelumpuhan. Jadi, kemaluan tersebut
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dapat mulur tetapi tidak dapat mengkerut, atau dapat mengkerut

tetapi tidak daPat mulur-

Adapunfaktorlainselainihr,sepertikemaluannyabemanah

atau kecacatan lainnya, seperti kusta, baras' atau pembengkokan

pada ujung kemaluan, bukanlah sebuah faktor yang meniadakan

diyat dalam permotongan kemaluan ini' Keterangan yang dapat

diterima yang menyangkut pengungkapan bahwa kemaluan

tersebutdapatmengkerutdanmulur(mengecildanmembesar
secara normal), adalah keterangan korban ditambah dengan

sumpahnya.Karenakemaluanituadalahaurat'Jadi'sayatidak
dapatmenunfuhyamendatangkanbuktiatausaksiyang
mengungkapkan bahwa kemaluannya dapat mengkerut dan mulur

(mengecil dan membesar secara normal)' Sementara pelaku

dituntut mendatangkan bukti atau saksi jika dia menyampaikan

materi gugatan yang berteda dengan pengakuan korban tindak

pidana.

Apabila seseorang melakukan tindak pidana terhadap

kemaluan seseorang hingga menimbulkan luka menganga, lalu

luka tersebut rapat kembali, maka dalam perkara ini dikenakan

hukumah.Demikianjuga,jikadiamelukaikemaluannyadengan
jenislukaapapun,namuntindakpidanatidakmenimbulkanakibat

lumpuhnyakemaluantersebut,makadalamperkarainidikenakan

hukumah.Apabilatindakpidanamenimbulkanakibatlumpuhnya
kemaluan tersebut, maka dalam perkara ini dikenakan diyat

kemaluan secara sempuma'

ApabilaSeseorangmelakukantindakpidanaterhadap
kemaluanorangyanglumpuh,makadalamperkarainidikenakan
hukumah. Apabila dia melakukan tindak pidana terhadap
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kemaluan orang yang lumpuh, lalu dia memotongnya sepenggal
sehingga memenggalnya, maka jika penggalan ihr dimulai dari
bagian batang kemaluan bukan dari haqmfah, kemudian dia
mengembalikannya lalu penggalan kemaluan tersebut rekat
kembali, atau tidak dia tidak mengembalikannya, hukumnya sama
dalam perkara ini dikenakan diyat sesuai dengan ukuran penggalan
dari kemaluan tersebut dengan memperbandingkan kemaluan
tersebut dalam panjang dan diametemya sekaligus dengan panjang
dan diameter kemaluan tersebut ketika masih terdapat hasjnfah.

Apabila tindak pidana bersangkutan langsung dengan
hasyafah, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, perhifungan tindak pidana dirakukan dengan
memperbandingkan hasyafah, yang mana diyat diberikan, karena
diyat secara ufuh dapat diberikan menyangkut hasyafah, walaupun
yang dipotong hanya hasyafah, karena organ yang memiriki
kekuatan senggama itu adalah hasyafah. Jadi, jika hasyafah itt
hilang, maka rusaklah kemampuan senggama.

Kedua, bahwa findak pidana menyangkut hasyafah ni
perhifungannya diperbandingkan dengan kemaluan seluruhnya.

Apabila seseorang memotong sekerat dari kemaluan, atau
dia menusuknya hingga ke organ bagian dalam, sehingga sperrna
dan air seni meman@r dari sekerat daging kemaluan tersebut,
maka dalam perkara pemotongan sekerat daging kemaruan
tersebut dikenakan hukunah lebih baqnk daripada bagian 5nng
hilang dari kemaluan berdasarkan perbandingan, atau hukumah
yang bersangkutan dengan bagian kemaluan yang hilang, yaifu
kekurangan dan kecacatan bagian yang terdapat pada kemaluan
tersebut. Dalam perkara kemaluan budak laki-laki dikenakan denda
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sesuai dengan harganya, sebagaimana dalam perkara kemaluan

orang merdeka ditentukan sesuai dengan diyatnya' walaupun

pemotongan kemaluan ifu menaikkan harga jual budak tersebut

berlipat-lipat.

Apabila seseorang melakukan tindak pidana terhadap

kemaluan seseorang, misalnya dia memotong hasimfalnya'

kemudian orang lain melakukan tindak pidana terhadapnya,

misalnya dia memotong bagian kemaluan yang tersisa, maka

dalam perkara hasgfahrrya dikenakan diyat secara utuh dan

dalam perkara bagian kemaluan yang tersisa dikenakan hukunah'

Dalam perkara kemaluan orang yang dikebiri tetap dikenakan diyat

secara sempuma, karena kemaluan adalah kemaluan dengan

benfuk yang sempuma' sementara sepasang buah penis bukan

kemaluan.

Apabila seseorang melakukan tindak pidana terhadap

kemaluan seseorang, namun tidak menimbulkan kemaluan

tersebut lumpuh, kemaluan tersebut masih dapat mengkerut dan

mulur, namun kemampuan senggamanya hilang, dalam perkara ini

tidak dikenakan diyat secara utuh, karena kemaluan itu selagi

normal, senggama tersebut tidak dapat dicegah, kecuali faktor

yang tiba-tiba muncul yang menimpa selain kemaluan, akan tetapi

kemaluan tersebut jika mengkerut, maka udak dapat kembali

mulur, atau jika kemaluan tersebut mulur maka tidak dapat

mengkerut, keadaan kemaluan seperti inilah yang disebut dengan

kemaluan yang lumpuh (abnormal), dalam perkara pidana yang

menimbulkan akibat kemaluan yang seperti ini dikenakan diyat

secara sempuma.
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29. Kemaluan Khuntsa

Apabila kemaluan khuntsa dipotong, maka pengambiran
pufusan hukum menyangkut perkaranya tersebut difunda (unfuk
dilakukan penyelidikan lebih lanjut). Lalu jika dia berstatus seorang
Iaki{aki, lalu pemotongan kemaluannya ifu timbul berdasarkan
unsur kesengajaan, maka daram perkara pemotongan kemaluan ini
dapat dikenakan qishash. Kecuali, dia bersedia menerima diyat.
Apabila pemotongan kemaluan khuntsa tersebut timbur
berdasarkan unsur ketidaksengajaan, maka daram perkara
pemotongan kemaluan lakilaki khuntsa tersebut dikenakan diyat
secara sempuma.

Apabila khuntsa tersebut berjenis keramin perempuan,
maka dalam pemotongan kemaruan lakiJakinya dikenakan
hukumah. Apabila khuntsa tersebut meninggar dunia daram
keadaan musykil fienis kelaminnya sulit dibedakan), maka
keterangan yang dapat diterima adarah keterangan peraku tindak
pidana, bahwa dia berjenis keramin perempuan, yang ditambah
dengan sumpahnya, dan daram perkara pemotongan kemaruan
laki-laki khuntsatersebut dikenakan hukumah.

Apabila pelaku menolak untuk bersumpah, maka
kewenangan sumpah diarihkan kepada para ahri waris khuntsa
tersebut, sehingga mereka hams bersumpah dengan menyatakan
bahwa dia terbukti berjenis kelamin laki-laki sebelum dia meninggal
dunia' Dan dalam perkara pemotongan kemaruan laki-raki khunts
tersebut dikenakan diyat secara sempuma.

Keterangan para ahli-ahri waris yang menyatakan bahwa
khuntsa terbukti berjenis kelamin laki{aki tidak dapat diterima, dan
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keterangan pelaku yang menyatakan bahwa khuntsa tersebut

terbukti berjenis kelamin perempuan tidak dapat diterima, kecuali

pihak yang bersumpah dari mereka menjelaskan sifat yang spesifik

yang lika dia dapat menerangkan sifat tersebut' maka puhrsan

hukum perkara tersebut diambil berdasarkan keterangan yang

disampaikannYa-

Apabila mereka sama-sama berkata' "Khuntsa itu terbukti

flaki-laki atau perempuan)", namun mereka tidak menerangkan

secara spesifik, atau mereka menerangkan secara spesifik, namun

merekamelakukankekeliruan,makapuhrsanhu}o'rmditunda
sampai status diketahui. Apabila status kelaminnya belum juga

diketahui, maka dalam perkara pemotongan kemaluan laki-laki

khuntsa musykil ini dikenakan hukumah'

Apabila seseorang menyerang khuntsa musykil' misalnya

dia memotong penis, sepasang buah penis dan kedua bibir

kemaluan wanitanya dengan disengaia' lalu khuntsa tersebut

menuntut qishash. Maka jawaban tuntutannya adalah apabila

kamu menghendaki, maka kami akan menangguhkan pengambilan

pufusanhukummu,jikakamuterbuktilaki-laki,kamimenetapkan
kamu berhak melakukan qishash terkait kemaluan laki{aki dan

sepasang buah penis, dan kami menetapkan kamu berhak

mendapatkanhukumahyangbersangkutandengankeduabibir
kemaluan wanita tersebut'

Apabila kamu terbukti perempuan' maka kamu tidak

diberikan kekuasaan unfuk menunhrt qishashkepadanya, dan kami

menetapkan kamu berhak mendapatkan diyat seorang wanita

secaraSempumayangbersangkutandengankeduabibirkemaluan

wanita dan hukumahyang bersangkutan dengan kemaluan laki-laki
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dan sepasang buah penis. Apabila kamu meninggal dunia sebelum
stafus kamu menjadi jelas, maka kamu berhak mendapatkan diyat
seorang wanita secara sempuma dan hukumah. Karena kami
berkesimpulan bahwa kamu adarah laki-laki atau perempuan,
sehingga kami memberimu diyat perempuan menyangkut
sepasang bibir kemaluan wanita, dan hukumah menyangkut
kemaluan laki-laki dan sepasang buah penis.

Apabila kamu terbukti laki-laki, maka kami memberimu
diyat seorang lakiJaki menyangkut kemaluan dan sepasang brrah
penis dan hukurnah yang bersangkutan dengan sepasang bibir
kemaluan wanita. Jadi, jumlah tersebut lebih banyak daripada
jurnlah diyat yang kami berikan kepadamu pertama kali, ladi kami
memberimu sesuafu yang tidak meragukan bahwa jurnlah diyat
adalah hak kamu, walaupun sebenamya hak kamu lebih banyak
daripada ifu, tetapi tidak diberikan kepadamu sesuafu yang tidak
diketahui mungkin kamu memiliki hak lebih sedikit daripada
pufusan diyat yang kami berikan. Demikian juga, jika peraku
terhadap khuntsa musykil ini adalah seorang wanita, kesimpulan
hukum tersebut tdak ada perbedaan.

Apabila dia berencana menunfut qishash, maka funtutan
qishash tidak dapat dikabulkan sampai tertukti khuntn tersebut
seorang perempuan, sehingga funfutan qishash5rang bersangkutan
dengan sepasang bibir kemaluan wanita dapat dikabulkan, dan dia
berhak mendapatkan hukumah yang bersangkutan dmgan
kemaluan laki-laki dan sepasang buah penis. Atau terbukti bahwa
dia seorang lakiJaki, sehingga dia berhak mendapatkan dua diyat
sekaligus yang bersanglmtan dengan kemaluan dan sepasang buah
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penis dan hukumah yang bersangkutan dengan sepasang bibir

kemaluan wanita.

Diatidakdiberikekuasaanmenunhrtqishashdiabukanlah

laki_laki, dan dia walaupun memotong sepasang bibir kemaluan

wanitanya, tetapi dia hanya memotong sepasang bibir kemaluan

yang tambahan (bentuknya menyenrpai bibir kemaluan wanita

yangasli),jikadiaditetapkansebagaiseoranglaki-laki'yangtidak

mempunyaibibirkemaluanwanitasepertiduabibirkemaluan
wanita yang keduanya adalah wujud kesempumaan bawaan lahir

dari seorang wanita.

Apabila khuntsa musykil yang sama melakukan tindak

pidanaterhadapkhuntsamusykiltersebut,makakesimpulan
hukumnyajugademikian,tuntutanqishashtidakdapatdikabulkan
sampai terbukti bahwa pelaku dan korban menyandang status

kelamin yang jelas. Apabila mereka berdua dinyatakan laki-laki,

dalam perkara yang melibatkan mereka dapat diberlakukan

qishash. Apabila salah seorang di antara mereka berjenis kelamin

laki-laki, dan yang lain berjenis kelamin perempuan' maka hrnhrtan

q i shash tidak daPat dikabulkan'

Apabilaadaseseorangmelakukantindakpidanaterhadap

khuntsa musykil, (misalnya) dia memotong kemaluan laki{akinya,

Sepasangbuahpenisdansepasangbibirkemaluanwanita,laludia

menuntut diyat minimum yang berhak dia dapatkan' maka saya

menetapkan mengabulkan permohonannya tersebut' kemudian

jikaterbuktidiaberhakmendapatkantambahan,makatambahan

diyat dapat diberikan. contoh konkritnya bila saya menetapkan

memberikankepadanyadiyatseorangwanitayangbersangkutan

dengansepasangbibirkemaluanwanita'danhukumahyang
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bersangkutan dengan kemaluan lakilaki dan sepasang buah penis,
lalu terbukti dia berjenis kelamin laki{aki, maka saya menetapkan
memberinya tambahan sebagaimana diyat seorang laki-laki, dan
seperdua diyatnya sampai saya menetapkan dia berhak mendapat-
kan diyat secara ufuh yang bersangkautan dengan sepasang buah
penis dan sebuah diyat yang bersangkutan dengan kemaluan laki-
laki.

Saya mempertimbangkan kembari hukumah yang bersang-
kutan dengan kemaluan laki-laki dan sepasang buah penis 5nng
telah saya berikan kepadanya sejak awal. Jadi, apabila hukumah
tersebut lebih banyak daripada hukumah yang bersangkutan
dengan sepasang bibir kemaluan wanita, maka saya menetapkan
mengembalikan kepada pelaku sisa yang mana hukumah yang
bersangkutan dengan kemaluan raki-raki dan sepasang buah penis
melebihi diyat sepasang bibir kemaluan wanita, kemudian saya
menetapkan hukumah keduanya sebagai perimbangan dari diyat,
dan seperdua yang telah saya menambahkannya pada diyat-

Apabila seorang laki-laki dan seorang wanita melakukan
tindak pidana terhadap seorang khuntsa musykir, (misalnya)
mereka memotong kemaluan lakiJaki, sepasang buah penis dan
sepasang bibir kemaluan wanita, lalu l<huntsa tersebut menunfut
qishash, maka kasus tersebut seperti tindak pidana yang dilakukan
oleh setiap orang dari mereka terhadap seorang perempuan,
tuntutan qishash tidak dapat dikabulkan sehingga terbukti bahwa
dia seorang laki{aki, sehingga funfutan qishashdengan memotong
kemaluan tersebut dapat dikaburkan, dan dia diberikan hak
menunfut denda pengganti yang dipertanggungjawabkan kepada
seorang wanita tersebut; yaifu denda pengganti yang bersangkutan
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dengan (khuntsa yang berstatus) seorang wanita. Atau dia terbukti

seorang wanita, maka hrnfutan qishash terhadap wanita dapat

dikabulkan, dan pelaku laki{aki dihukum membayar denda

pengganti; yaitu denda pengganti yang bersangkutan dengan

(khuntsa yang berstafus) seorang wanita.

Apabila seorang lelaki tercipta memiliki dua buah kemaluan,

yang mana salah safunya berfungsi sebagai saluran air seni, dan

kemaluan yang lain tidak berfungsi sebagai saluran air seni, maka

kemaluan yang manapun dari keduanya yang berfungsi sebagai

saluran air seni adalah kemaluan (yang sesungguhnya), yang mana

pufusan hukum bersangkutan dengan kemaluan yang berfungsi

tersebut, dan diyat kemaluan bersangkutan dengan kemaluan yang

berfungsi tersebut. Sedangkan yang bersangkutan dengan

kemaluan yang tidak berfungsi sebagai saluran air seni tetap

dikenakan hukumah.

Apabila dia mengeluarkan air seni melalui kedua kemaluan

tersebut semuanya, maka kemaluan yang mana pun dari kedua

kemaluan tersebut, yang mana air seni yang dikeluarkannya ifu

lebih kontinyu dibanding air seni yang keluar dari kemaluan yang

lain, maka itulah kemaluan yang sesungguhnya- Apabila kedua

kemaluan itu sama-sama mengeluarkan air seni, maka kemaluan

yang terlama kencingnya di antara kedua kemaluan tersebut adalah

kemaluan yang sesungguhnya.

Apabila kedua kemaluan tersebut sulit dibedakan, maka dia

tidak diberi kekuasaan menuntut qishash. Dan dalam masing-

masing dari kedua kemaluan tersebut dikenakan hukumah yang

lebih banyak daripada seperdua diyat kemaluan laki{aki.
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30. Diyat Sepasang Mata
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2728.Malik -u.,gubJrk* f.upuau kami, dari Abdull"rlb,"

Abi Bakar, dari ayahnya, bahwa isi surat yang difulis oleh
Rasulullah # u.rfuk Amr bin Hazm adalah, "Dalam kasus sebuah

mata dikenakan d@at lima puluh, dalam kasus sebuah tangan
dikenakan di5nt lima puluh, dan dalam kasus sebuah kah
dikenakan di5nt lima puluh."sz

Hadits tersebut mengandung dalil yang menerangkan
bahwa Nabi S ingin menjelaskan lima puluh ekor unta.

Hadits ini adalah dalil yang menegaskan bahwa setiap
organ fubuh ifu adalah melengkapi bawaan lahir manusia, dan dia
akan merasakan sakit akibat pemotongan organ tubuh tersebut
dari tubuhnya. Pada diri setiap orang dari organ fubuh tersebut
terdapat orgeu-r yang berpasangan, setiap organ dari sepasang
organ tubuh tersebut dikenakan seperdua diyat. Baik mata tersebut
adalah mata yang lemah penglihatannya ditambah sering

32 Lih- no. (2726) sekaligus takhij surat tersebut dan penjerasan menyangkut
penilaian shahih oleh sebagian ulama terhadapnya pada no- (1988, 2081).
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menetesnya air mata, yang buruk serta lemah penglihatannya,

mata indah serta sempuma penglihatannya, maupun mata seorang

anak yang belum cukup umur, orang yang sudah lanjut usia dan

pemuda, jika penglihatan matanya hilang, maka dalam perkara

sebuah mata tersebut dikenakan seperdua diyat; atau penglihatan-

nya hilang serta rusak bola matanya atau bola matanya tetap

bagus akibat tindak pidana, maka dalam perkara mata tersebut

dikenakan seperdua diyat mata.

Apabila penglihatan matanya hilang, dan bola mata tetap

bagus, lalu rusak, maka dalam perkara mata tersebut dikenakan

hukumah. Apabila pupil tertutupi katarak yang mengakibatkan

lensa mata menjadi keruh, kemudian mata tersebut dicungkil,

maka diyatnya dibayar secara sempuma. Apabila katarak tersebut

hanya menufupi sebagian lensa mata, dalam perkara mata seperti

ini diyat disesuaikan dengan ukuran dari bagian lensa mata yang

normal (penglihatannya), dan lensa mata yang tertutupi tidak

termasuk ke dalam hitungan.

Apabila katarak tersebut tipis yang mana dia dapat melihat

dari balik katarak tersebut, dan tidak sedikitpun mengganggu

penglihatannya, dan penglihatannya tidak hilang sama sekali,

tetapi katarak tersebut melemahkan penglihatannya (kurang awas),

maka kelemahan daya lihat itu sejenis penyakit yang timbul dari

selain katarak tersebut, dan dalam perkara mata seperti ini

dikenakan diyat mata secara sempuma.

Apabila katarak tersebut mengurangi daya lihat, dan daya

lihat tersebut belum hilang, maka dalam perkara mata seperti ini

diyat diukur sesuai dengan intesitas berkr,rangnya daya lihat

tersebut. Beragam penyakit (kecacatan) yang bersangkutan dengan
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penglihatan mata serta ukuran kekurangan daya lihafo.rya telah
disampaikan dalam pembahasan tindak pidana yang dilakukan

dengan disengaja. Baik mata sebelah kiri maupun kanan, mata

orang buta maupun mata yang norrnal. Namun dalam perkara

mata yang buta sebelah tidak dapat dikatakan diyat yang dibayar
secara ufuh, tetapi Rasulullah $ memufuskan dalam perkara mata

diyat sebanyak lima puluh, yaifu seperdua diyat, padahal mata
yang buta itu tidak melampaui sebutan mata.

Apabila seseorcu.tg mencungkil mata seseorang yang buta.

Dia berkata, "Saya mencungkilnln pada saat tidak berfungsi".

Korban yang dicungkil matanya, -jika dia masih hidup atau walinya
jika korban telah meninggal-, berkata, "Dia mencungkilnya dalam
kondisi normal". Maka pemyataan yang dapat diterima adalah

pemyataan pelaku, kecuali korban atau walinya dapat
mendatangkan bukti atau saksi yang mengungkapkan bahwa dia
dapat melihat dengan menggunakan mata tersebut dalam kondisi

apapun. Jadi, apabila mereka dapat mendatangkan bukti atau
saksi yang mengungkapkan bahun da dapat melihat dengan
menggunakan matanya dalam kondisi apapun, maka mata tersebut

adalah mata yang norrnal (sehat). Walaupun mereka tidak pemah
bersaksi bahwa dia dapat dengan menggunakan matanya pada

saat dia mencungkilngra, sehingga pelaku pencungkilan tersebut

mendatangkan bukt atau saksi yang mengungkapkan bahwa
pelaku mencungkilnya dalam kondisi tidak normal penglihatannya.

Demikian juga, jika dia menqrnghl mata anak di bawah
urnur, lalu dia berkata, "Saya mencunghlnyra pada saat dia tidak
dapat melihat." Para walinya berkata, "Dia mencungkilnya pada

saat dia dapat melihat", maka mereka dituntut mendatangkan
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bukti atau saksi yang mengungkapkan bahwa dia dapat melihat

dengan menggunakan matanya sesudah dia dilahirkan, dan para

saksi cukup memberikan kesaksian bahwa dia dapat melihat

dengan menggunakan matanya, walaupun tidak menyatakan

ketika mereka melihatnya, karena dia mengikuti sesuatu tersebut

dengan penglihatannya, kelopak kedua matanya dapat berkedip,

dan kedua matanya daPat menutuP.

Demikian juga, apabila dia menyerang sebuah tangan, lalu

dia berkata, "Saya menyerangnya dalam keadaan lumpuh (tidak

dapat bergerak membuka dan menufup)." Korban yang diserang

tangannya mengatakan bahwa tangannya normal. Maka korban

yang diserang dihmtut mendatangkan bukti atau saksi yang

mengungkapkan bahwa tangannya saat ittl dapat bergerak

menuhrp dan membuka. Jadi, jika dia dapat mendatangkan bukti

atau saksi tersebut, maka tangan tersebut dinyatakan tangan yang

normal sehingga pelaku mendatangkan bukti atau saksi yang

mengungkapkan bahwa tangan tersebut tangan yang abnormal

sesudah dapat bergerak menuhrp dan membuka, dan dia

menyerangnya dalam keadaan abnormal.

Demikian juga, jika dia memotong kemaluan seorang laki-

laki atau anak di bawah umur, lalu dia berkata, "Saya

memotongnya dalam keadaan abnormal", -atau dia memotong

sebagian kemaluan-, maka korban yang dipotong kemaluannya

atau para walinya ditunfut mendatangkan bukti atau saksi yang

mengungkapkan bahwa kemaluannya dapat bergerak normal

dalam keadaan apapun. Jika dia dapat mendatangkan bukti atau

saksi tersebut, maka kemaluannya dinyatakan normal sampai

diketahui bahwa kemaluannya itu abnormal sesudah normal-
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Apabila dia menyerang mata seseorang yang tidak dapat berfungsi
melihat, maka dalam perkara mata seperti ini dikenakan hukumah.

31- Diyat Kelopak Sepasang Mata

Apabila kelopak dari kedua mata diiris hingga habis, maka
dalam beberapa kelopak mata itu dikenakan diyat mata secara

ufuh, setiap kelopak mata seperempat diyat mata, karena kelopak
mata ifu jumlahnya empat buah, dan keempat kelopak mata itu
adalah organ yang melengkapi bawaan lahir manusia, dan
termasuk orgarr tubuh yang mana korban akan menderita sakit
akibat pengirisannya- (Kesimpulan hukum ini) diqiyaskan pada
keputusan Nabi S, beliau menetapkan dalam sebagian organ

tubuh manusia yang jumlahnya hanya sebuah dikenakan diyat,
sedangkan dalam sebagian organ fubuh manusia yang jumlahnya
berpasangan, dikenakan seperdua diyat.

Apabila seseorang mencungkil sepasang mata dan mengiris
semua kelopaknya, maka dalam perkara kedua mata dikenakan
diyat dan dalam perkara kelopak mata dikenakan diyat yang lain,
karena kedua mata itu bukanlah kelopak mata.

Apabila seseorang mencabut bulu mata dari kedua mata,
lalu bula mata tersebut tidak pemah fumbuh kembali sesudah
dicabut, maka dalam perkara bulu mata tersebut dikenakan
hukumah. Sementara dalam kasus bulu kelopak mata tidak ada
denda pengganti yang telah ditenfukan jumlahnya, karena rambut
sendiri furut terpotong, sehingga tidak meninggalkan rasa sakit
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pada diri pemiliknya, rambut kelopak mata tersebut dapat tumbuh

kembali sedikit maupun banyak.

Bulu kelopak mata tidak menyerupai organ tubuh yang

mana darah mengalir di dalamnya, dan dalam organ tubuh

tersebut ada tanda kehidupan, sehingga korban merasakan sakit

akibat sesuafu yang menimpa dirinya, yaitu tindak pidana yang

meninggalkan rasa sakit, dan bagian dari beberapa kelopak mata

yang menjadi sasaran penyerangan dikenakan diyat sesuai dengan

ukurannya.

32- Diyat Sepasang Alis, Jenggot dan Rambut

Apabila sepasang alis seseorang dicabuti dengan disengaja,

maka tidak ada qishash dalam perkara sepasang alis tersebut.

Apabila kulitnya diiris sehingga sepasang alis H*g, lalu dia dapat

mengiris kulit tersebut sebagaimana pelaku memotongnya, maka

dalam perkara pemotongan kulit alis tersebut dikenakan qishash,

kecuali korban berkehendak menuntut diyat. Apabila dia

berkehendak menunhrt diyat, maka diyat dipertanggungjawabkan

pada harta milik pelaku tindak pidana' Demikian juga, jika dia

mengirisnya dengan disengaja, dan qishash tidak dapat dilakukan

bersangkutan dengan sepasang kulit alis tersebut, maka dalam

perkara sepasang kulit alis tersebut dikenakan hukumah yarg

dipertanggungjawabkan pada harta milik pelaku tindak pidana.

Dalam kasus sepasang kulit alis tersebut dikenakan

hukumah, jika dia mengirisnya secara tersalah, kecuali ketika
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mengiris kulit sepasang alis tersebut menimbulkan luka yang

memperlihatkan fulang, maka dalam perkara sepasang alis ini
dikenakan hukumah lebih banyak daripada dua mudhihah atau
hukumah. Demikian juga dengan janggut, dahi dan rambut kepala
yang dicabuti (dengan disengaja), tidak ada qishash dalam perkara

mencabuti jenis rambut tersebut. Menurut sebuah riwayat, dalam
kasus mencabuti jenis rambut ini dikenakan hukumahjika rambut
tumbuh kembali. Apabila rambut tidak tumbuh kembali, maka
dalam perkara mencabuti jenis rambut tersebut dikenakan
hukumah lebih banyak daripada hukumah ketika rambut tumbuh
kembali.

Apabila jenis rambut ini dipotong berikut kulitnya, seperti
yang telah saya terangkan dalam perkara sepasang alis, maka
dalam perkara pemotongan jenis rambut berikut kulitnya ini
dikenakan hukumah lebih banyak daripada hukumah akibat
kecacatan, mudhihah atau beberapa mudhihah, jika pemotongan
rambut berikut kulit tersebut menimbulkan sebuah atau beberapa
buah luka mudhihah, yang mana antara beberapa fuka mudhihah
itu ada bagian yang ufuh dari rambut kepala atau janggut, yang
tidak memperlihatkan hrlung.

i
t1

:/
Ju

,f rJti I o ),o ) -zzzo /

LJ P Ur.sl -\1YVYA
";-f-,.** i | ;f, ;tbL U:L : 7=) ,>7

,/

Jt|
o. t

ozl

O/

'ed /

O/
a+g $r-c^r,

120



AlUmm

2728m/1. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami,

dari lbnu Juraij, dia berkata' Aku bertanya kepada Atha' tentang

alis yang diiris atau dirobek. Dia menjawab, "Aku tidak pemah

mendengar denda apapLln dalam kasus ini'"33

Dalam perkara alis yang diiris dan dirobek ini dikenakan

hukumah sesuai besaran pengirisan dan perobekan serta rasa sakit

yang diderita.
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2728m/2. Muslim mengabarkan kepada kami, dari hnu

Juraij, dia berkata: Aku bertanya pada Atha', "Apakah mencukur

rambut memiliki denda yang telah ditentukan?" Dia menjawab,

"Aku tidak tahu."&

Tidak ada denda yang telah ditenhrkan dalam perkara

rambut- Dan dalam perkara rambut ini jika tidak tumbuh kembali

atau fumbuh dalam kondisi cacat, dikenakan hukumah sesuai

dengan kadar rasa sakit yang diderita, atau rasa sakit yang diderita

dan keburukan.

3s Atsar ini terdapat ddam Mushannaf Abdurmzaq (9/231, pembahasan: Diyat,

bab: Alis, no. 17378) dari lbnu Juraij dengan redaksi yang sama.
s4 lbid, (9/319, pembahasan' Diyat, bab: Mencukur Rambut, no. 173721 dan

Ibnu Juraij dengan redaksi yang sama.
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33- Diyat Sepasang Telinga

Dalam perkara sepasang telinga jika dipotong habis, maka
dalam sepasang telinga tersebut dikenakan sebuah diyat, sesuai

dengan hasil keputusan Nabi # yung bersangkutan dengan diyat

organ tubuh yang berpasangan yang ada pada manusia. Muslim
bin I(halid mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dia
berkata: Atha' berkata, "Dalam kasus sebuah telinga jika dipotong
habis, diyatnya seperdua diyat." Sepasang telinga ketika dipenggal
habis, maka dalam perkara sepasang telinga tersebut dikenakan
diyat, setiap telinga dari sepasang telinga tersebut dikenakan
seperdua diyat telinga.

Apabila fungsi pendengaran sepasang telinga tersebut
hilang, dan sepasang telinga tersebut tidak dipenggal habis, maka
dalam perkara fungsi pendengaran tersebut dikenakan diyat
telinga. Apabila sepasang telinga tersebut dipukul lalu dipenggal
habis, dan fungsi pendengaran tersebut hilang, maka dalam
perkara sepasang telinga tersebut dikenakan diyat, dalam perkara
pendengaran dikenakan diyat yang lain, karena sepasang telinga
tersebut berbeda dengan fungsi pendengaran.

Apabila sepasang telinga itu tidak dapat bergerak secara

normal, yang terkena cacat seperti cacat yang menimpa tangan,
yaitu kelumpuhan. Konkritnya ketika sepasang telinga tersebut
ingin digerakkan, maka sepasang telinga tidak mau bergerak
karena tidak berdaya (Yubct atau sepasang telinga tersebut difusuk
dengan alat penusuk yang menyakitkan, maka sepasang telinga
tidak pemah merasakan sakit, lalu seseorang memotong sepasang
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telinga yang seperti ifu, maka dalam perkara sepasang telinga

seperti ini dikenakan hukumah bukan diyat secara ufuh'

Apabila seseorang memukul sepasang telinga yang kedua

normal, lalu berubah ke kondisi seperti ini (abnormal), maka dalam

kasus ini ada dua pendapat:

Pertama, diyat sepasang telinga tersebut dibayar secara

sempuma, sebagaimana diyat tangan dibayar secara sempuma

ketika tangan berubah menjadi abnormal.

Kedua, dalam perkara sepasang telinga tersebut dikenakan

hukumah, karena tidak ada manfaat apapun yang terkandung

dalam sepasang telinga tersebut dalam gerakan sepasang telinga

tersebut, sebagaimana manfaat yang terkandung dalam gerakan

tangan, tetapi keberadaan sepasang telinga itu hanya untuk

keindahan, keindahan itu masih tetap ada.

Apabila bagian dari sebuah telinga dipotong, maka dalam

perkara bagian telinga yang dipotong dikenakan dryat sesuai

dengan ukurannya dari bagian atas atau bagian bawah telinga

tersebut, serta sesuai dengan ukr'ran telinga dari hasil

perbandingan panjang dan lebar daun telinga, bukan perbandingan

salah sahl dari sepasang telinga dengan telinga yang lain-

Apabila pemotongan sebagian telinga itu lebih buruk

daripada sebagian yang lain, maka kami tidak menambah denda

dalam perkara tersebut karena keburukan tersebut, dan saya tidak

akan menambahkan denda karena keburukan dalam perkara yang

mana saya telah menetapkan dalam perkara yang bersangkutan

denda pengganti yang telah ditenhrkan besarannya, baik

bersangkutan dengan budak maupun orang merdeka-
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Apakah Anda tidak tahu, jika dikatakan dalam kasus

mudhihah. "Lima ekor unta", maka jika orang merdeka tidak
menderita cacat yang buruk akibat mudhihah tersebut, dan harga

budak tidak menun-ln, maka saya tetap memberikan orang

merdeka ifu lima ekor unta, dan budak mendapatkan seperdua

dari sepersepuluh harganya tanpa disertai kecacatan yang buruk.

Saya hanya menetapkan memberikan kepada orang

merdeka sesuatu yang telah ditenfukan menjadi haknya dari

sebutan mudhihah yang bersangkutan dengan tindak pidana yang

menimpa dirinya. Budak fiuga demikian), karena dia dalam perkara

ini memiliki pengertian yang seperti orang merdeka.

Jika saya menetapkan kepadanya (orang merdeka dan

budak) memberikan denda berdasarkan tindak pidana yang tidak
mendatangkan keburukan dan tidak menumnkan harga, maka jika

tindak pidana mendatangkan keburukan dan menumnkan harga,

maka tidak dapat dibenarkan bagi saya menambahkan perolehan

mereka berdua, sehingga sekali tempo saya menetapkan

memberikan kepada mereka diyat berdasarkan tindak pidana yang

telah ditentukan yang mana mereka diberi kekuasaan menunfut,

dan pada tempo yang lain berdasarkan kecacatan yang buruk,

sehingga kesimpulan hukum ini adalah kesimpulan hukum yang

berbeda landasan pertimbangannya.
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34. Diyat Sepasang Bibir

Pada sepasang bibir ada sebuah diyat, baik bagian atas dari

sepasang bibir tersebut maupun bibir bagian bawah. Demikian juga

setiap organ fubuh yang mana saya telah menetapkan sebuah

diyat yang bersangkutan dengannya, yaihl organ hrbuh yang

berpasangan, lebih banyak atau lebih sedikit, maka diyat yang

bersangkutan dengan perkara ini ditetapkan berdasarkan jumlah-

Bagian kanan dari organ tubuh tersebut tidak lebih istimewa

dibanding bagian kiri. Bagian atas dari organ tubuh tersebut tidak

lebih istimewa dibanding bagian bawah. Dan bagian bawah tidak

lebih istimewa dibanding bagian atas. Tidak mempertimbangkan

beragam fungsi maupun nilai keindahannya, tetapi yang menjadi

bahan pertimbangan adalah iumlahnya, apabila ada sesuafu yang

dipotong, yaitu sepasang bibir tersebut, maka diyat dengan bibir

yang dipotong tersebut.

Demikian juga, apabila bagian dari sepasang bibir tersebut

dipotong, kemudian sesudah bagian tersebut dipotong bagian lain,

maka dia dikenakan membayar diyat yang bersangkutan dengan

bibir yang dipotong sesuai dengan ukuran bagian yang dipotong.

Dalam perkara sepasang bibir dikenakan pidana qishash itka

sepasang bibir tersebut dipotong dengan disengaja. Baik sepasang

bibir tersebut bentuknya sama-sama tebal maupun tipis, sama-

sama panjang maupun pendek jika kependekan sepasang bibir

tersebut adalah bawaan lahir.

Apabila seseorang menyerang sepasang bibir, lalu sepasang

bibir tersebut kehilangan kekuatannya sehingga sepasang bibir

tersebut berubah menjadi men5rusut (mengerut menjadi kecil),
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yang tidak dapat menufup gigigiginya, atau sepasang bibir
tersebut terganfung, lalu tidak mempunyai daya sehingga sepasang
bibir tersebut tidak dapat beranjak dari gigi-giginya, ketika dia
tersen5mm menyeringai, tertawa atau sengaja membukanya, maka
dalam perkara sepasang bibir tersebut dikenakan diyat secara
sempuma.

Apabila seorang pelaku menyerang sepasang bibir, laru
sepasang bibir tersebut menyusut sebagian, yang tidak dapat
menufup gigi-giginya seluruhnya, dan sepasang bibir tersebut
terangkat ke atas; atau sepasang bibir tersebut sama-sama
tergantung, yang menufup gigi-gigi tersebut, namun sepasang bibir
tersebut tidak terkatup ke atas, sebagaimana terkafupnya sepasang
bibir yang normal, maka dalam perkara sepasang bibir ini
dikenakan diyat sesuai dengan ukuran yang mana sepasang bibir
mengalami penSmsutan fungsi, yaifu fungsi yang dapat dilakukan
oleh sepasang bibir yang normal. para ahli dapat dimintai
pertimbangan menyarlgkut hal tersebut, baru kemudian mereka
membuat pufusan hukum menyangkut penyusutan tersebut, jika
pen5rusutannya sebanyak seperdua, lebih sedikit atau lebih banyak
(maka diyatnya disesuaikan dengan pen5rusutan tersebut).

Apabila seseorang membelah sepasang bibir dengan
tindakan pembelahan, kemudian luka belah tersebut rapat kembali
atau tidak rapat kembali, dan pemberahan tersebut tidak
memperlihatkan gigi-giginya tersebut, maka dalam perkara
perobekan bibir ini dikenakan hukumah.

Apabila terbelahnya bibir tersebut memperlihatkan sesuatu
dari gigi-gigi tersebut, sehingga sesuafu tersebut seperti bagian
yang terpotong dari sepasang bibir tersebut, maka jika bagian yang
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dirobek itu ketika ditarik, maka rapat kembali, dan ketika

dilepaskan, maka kembali seperti semula, maka ini adalah gerakan

fufup buka karena perbedaan bibir, bukan akibat sesuatu yang

dipotongnya, lalu dia memenggalnya dari bibir tersebut, jadi dalam

perkara ini tidak ada diyat yang telah ditentukan- Tetapi dalam

perkara ini dikenakan hukumai sesuai dengan intensitas kecacatan

dan rasa sakit. Apabila sebagian dari sebuah bibir dipotong, maka

dalam perkara bibir ini dikenakan diyat sesuai dengan ukuran

bagian yang diPotong.

Bibir adalah seluruh tepi mulut yang menyatu dengan kulit

dagu dan sepasang pipi dari bagian atas dan bawah, yang meliputi

bagian mulut seluruhnya, yaifu bagian mulut yang terpisah dari

gigi-gigi dan gusi. Jadi, apabila bagian dari itu semua dipotong dari

segi panjangnVd, maka paniang dan lebar bagian yang dipotong

tersebut diukur, dan (diukur pula) panjang bibir yang mana bagian

tersebut dipotong dari bibir tersebut, baik bibir sebelah atas atau

bibir sebelah bawah. Kemudian dalam perkara bagian bibir yang

dipotong ini dikenakan diyat sesuai dengan ukuran bibir yang

mana bagian bibir tersebut dipotong darinya'

35. Diyat Sepasang Tulang Dagu (Rahang)

Gigi atas bertempat di rahang atas, dan gigi bawah hrmbuh

di sepasang rahang bawah yang menyatu (dapat bergerak). Apabila

Sepasang rahang dari bagian bawah dicabut Secara bersamaan,

maka dalam perkara sepasang rahang dikenakan diyat secara
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sempuma- Apabira sarah safunya dipotong, dan rahang yang lain
tetap pada posisinya, maka daram perkara rahang yang dicabut
tersebut dikenakan seperdua dryat. Apabila rahang yang lain tidak
tetap pada posisinya, dan rahang yang rain furut tercabut dengan
rahang tersebut, maka dalam perkara sepasang rahang dikenakan
sebuah diyat sekaligus.

Sedangkan menyangkut grgi yang fumbuh di sepasang
rahang tersebut, setiap sebuah gigi dikenakan rima ekor unta
ditambah dengan diyat sepasang rahang. Gigi berbeda dengan
tangan yang terdapat jari-jari pada pergerangan tangannya, karena
manfaat pergelangan tangan dan tangan terganfung dengan jari-
jari tersebut. Jadi, jika jari-jari tersebut hilang, maka manfaat yang
terbesar yang ada pada tangan tersebut tidak ditemukan ragi.

Sementara sepasang rahang jika hilang, maka hilanglah
gigi-gigi tersebut- sepasang rahang berfungsi sebagai pelindung
lidah' sepasang rahang mencegah sesuafu masuk ke daram rongga
mulut, dan menelan bahan makanan hingga sampai ke rongga
mulut. Jadi, dalam perkara sepasang rahang dikenakan diyat tanpa
menyertakan gigi. ,

Apabila tidak ada satupun gigi tumbuh di sepasang rahang
tersebut, lalu sepasang rahang dihilangkan secara paksa, maka
dalam perkara sepasang rahang dikenakan diyat sesuai dengan
alasan yang telah saya terangkan. Apabira sepasang rahang
dipukul, lalu kehilangan kekuatannya sehingga sepasang rahang
tidak dapat bergerak membuka dan tidak pula menufup, maka
dalam perkara sepasang rahang dikenakan diyat. Demikian juga,
jika sepasang rahang dapat membuka tetapi tidak dapat menufup,
atau dapat menutup tetapi tidak dapat membuka, maka daram
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perkara sepasang rahang dikenakan diyat' Tidak ada diyat apapun

yang bersangkutan dengan gigi-gigi tersebut, karena dia tidak

pemah melakukan tindak pidana terhadap gigi dengan perbuatan

apapun, tetapi dia hanya melakukan tindak pidana terhadap

sepasang rahang tersebut. Sekalipun manfaat gigi itu hilang jika

sepasang rahang tidak bergerak'

Apabila sepasang rahang dipukul, lalu pukulan tersebut

menimbulkan sepasang rahang cacat yang buruk' namun sepasang

rahang dapat bergerak menufup dan membuka' maka dalam

perkara sepasang rahang dikenakan hukumah sesuai dengan

intensitas keburukan, yang jumlahnya tidak boleh melebihi sebuah

diyat.

36. Diyat Gigi
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ayahnya, bahwa isi surat yang ditulis oleh Rasulullah S untuk Amr
bin Hazm adalah, 'Dalam kasus sebuah gisi (diyab,ya) lima (ekor
unta)."35

7P--?, ,f d,o tP
*i"* a':v;.1 ,f/1./

2730- Muslim mengabarkan kepada kami, dari hnu Juraii,
dari Ibnu Thawus, dari ayahnya.36

2731. Asy-Syafi'i *S berkata: Sepengetahuan saya tidak ada
perbedaan pendapat di antara para ulama menyangkut kesimpulan
hukum bahwa Rasulullah S memutuskan dalam kasus sebuah gigi
dengan membayar diyat lima ekor unta. Hadits ini lebih banyak
daripada hadits dari orang tertenfu. Berdasarkan keterangan ini
pula saya mengambil kesimpulan hukum.37
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35 Uh. no- 127261, dan penilaian shahiholeh sebagian ulama ahli hadits terhadap
sumt Amr bin Hazm berikut pada no. (tga8, 2OOS1).s Terdapat dalam Mushannif Abdumaq (g/g4, pembahasan: Dyrat, bab:
Gigi, no- 17490) dari Ma'mar, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, bahwa Nabi $memutuskan dalam kasrc sebuah gigi dengan membayar diyairima ekor unta.

Mushannaf lbnu Abi SWibah (9/7g5, pembahasan: Oiyut, UuU, Diyat Setiap Gigi)
dari Ibnu Uyainah, dari hnu Thawus, d*S; redalsi yang sama. 

-'

s7 Hadits tni mutawatir. Dalam .rit A-, uir., u"i, dan luinnya seperti haditsAmr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, berupa hadts marfitl,l.outu* semuagisi (dilratnya) lima ekor, lima ekor", dalam riwayat l'uir,, "Dulu- ;.L- sebuah gigi
dikenakan diyat lima ekor, lima ekor.',.

Ibnu Abi syaibah. 
-terah 

meriwayatkannya (9/rg6, pembahasan: Diyat, Diyratdalam Setiap Gigi, no. ZO74,TOlSl.
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Gigi seri, gigi yang berada di antara gigi seri dan gigi taring'

gigi taring, dan gigi geraham (molar; gigi pengunyah) selunrhnya'

baik gigi milik orang yang sudah baligh maupun milik selain orang

yang sudah baligh, adalah hrlang-tulang gigi'

Dalamsetiapbuahgigidarisemuajenisgigijikadicabut
paksa, dikenakan diyat lima ekor unta' Sebuah Gigi di antara

semua gigi tidak lebih istmewa dibanding gigi yang lain'

ol IL

O:e'-lt f W, \1?i -\vYY)

9

I

Iu;"4

;
t
Jti

6

L5

,t6)

oG; d ;r *.p ; owb
I

(5.,l f
O/

/O

J.

G ri6 'JILI u,tb i;ur * iY k ,{';r
Jlr'uW *,{&, i' ib'Jt-,/"ht

i jt ?*'JXt |Jwlr;r *y d'i-) ilu
;/

/O
/O
'u4

U
.62

erv LJ I JUi u"l-e
.lc

I
!

'_)

I

.it?,ik;yg.
2732. Malik mengabarkan kepada kami, dari Daud bin Al

Hushain, dari Abi Ghathafan bin Tharif Al Murri, bahwa Marwan

bin Al Hakam mengutusnya kepada Abdullah bin Abbas untuk

bertanya, "Berapa diyat bersangkutan dengan gigi pengunyah?"

Abdullah bin Abbas menjawab, "Dalam kasus gigi pengunyah
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dikenakan diyat lima ekor unta." Abi Ghathafan berkata: Marwan
kembali men5rumhku untuk menemuinya (Abdullah bin Abbas. Lalu
dia bertanya), "Apakah engkau menetapkan bagian depan mulut
seperti gigi pengunyah?" hnu Abbas menjawab, "Jika kamu tidak
mempertimbangkan hal itu kecuali dengan jari-jari, maka diyatnya
sama."38

Diyat gigi ini sebagaimana pendapat hnu Abbas. Diyat
ditentukan berdasarkan jumlah bukan berdasarkan berbagai
kemanfaatannya- Dalam sebuah gigi milik seseorang gigi susunya
sudah tanggal dan sudah berevolusi gigi lain sesudah tanggalnya
beberapa gigi susu, maka dalam kasus gigi dikenakan lima ekor
unta. Apabila gigi tumbuh kembali sesudah tanggal, maka diyat
yang telah dia terima dikembarikan. Menurut sebuah riwayat: Dia
tidak perlu mengembalikan apapun kecuali gigi yang tanggar
tersebut adalah gigi susu, maka jika gigi berevolusi, maka dia tidak
berhak mendapatkan apapun.

Apabila gigi susunya sudah tanggal, dan sudah berevorusi
gigi-gigi yang baru, (kemudian dicabut), maka gigi yang besar, gigi
yang buruk, kecil , sempuma, putih, maupun gigi yang bagus,
dalam hal diyatnya semuanya sama. sebagaimana kesamaan
dalam hal diyat itu diberlakukan daram organ tubuh yang tercipta
yaitu sepasang mata dan jari-jari yang beragam ada yang bagus
dan ada yang buruk bentuknya.

Jika gigi-gigi tersebut tumbuh dengan beragam bentuk,
(misalnya) sebagian gigi kurang dari sebagian yang lain dengan

38 Atsar ini diriwayatkan oleh Ath-Thabarani(2/g22, pembahasan: Diyat, bab:Amalan dalam Diyat Gigi, no. 8).
Mushatnaf Abdutraaq (9/34s, pembahasan yang sama, no. rz49bl dari Marikdengan redaksi yang sama.
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kekurangan yang sangat jelas, maka denda gigi yang kurang (tidak

ufuh) dikurangi sesuai dengan ukuran yang mana gigi berkurang

dari gigi yang sejajar dengannya' Contoh gigi seri berkurang dari

gigi seri yang sejajar dengannya, misalnya gigi seri tersebut

seperduanya, dua pertiga atau lebih banyak dibanding gigi seri

yang sejajar dengannYa.

Apabila kekurangan di antara keduanya sangat mencolok'

lalu gigi yang kurang dari kedua gigi dicabut, maka dalam kasus

gigi yang kurang tersebut dikenakan diyat sesuai dengan besaran

kekurangannya dari gigi yang sejajar dengannya'

Apabila kekurangannya dari gigi yang sejajar dengannya

tidak terlalu mencolok, sebagaimana kebanyakan orang'

perbedaan dalam hal ketajaman gigi dan di bawah ketajaman gigi,

lalu gigi dicabut, maka dalam kasus gigi seperti ini dikenakan diyat

lima ekor unta- Demikian setemsnya ahran ini berlaku dalam

setiap gigi yang berkurang bentuknya dari gigi lain yang

menyempainya. Seperti dua buah gigi yang terletak di antara gigi

seri dan gigi taring (Ruba'iyahl, yang salah sahrnya kurang dari

benfukgigiyanglain,gigiRuba,ightersebuttidakdapat
disamakan dengan gigi seri, karena umumnya $gi Ruba'iyah it-t

lebih pendek daripada gigi seri, tidak pula dapat disamakan gigi

atasmulutyaitugigiserimaupungigiyanglaindengangigibawah
mulut,karenagigiseriatasmulutberbedadengangigiseribawah
mulut.Gigiatasdapatdisamakandengangigiatas,dangigibawah
dapat disamakan dengan gigi bawah, sesuai dengan alasan yang

telah saya terangkan.

Jika seseorang mempunyai dua buah gigi seri, salah satunya

tercipta seperti gigi seri yang dimiliki oleh semua orang pada
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umumnya, yang melebihi gigi Rubaiyah dalam segi panjangnya
dengan selisih yang lebih banyak daripada selisih antara gigi seri
dan gigi Rubaiyah, sedangkan gigi seri yang lain berbeda dengan
gigi Rubaiyah dengan selisih di bawah gigi seri yang pertama, lalu
gigi seri yang terpanjang dicabut, maka dalam kasus gigi seri yang
terpanjang tersebut dikenakan diyat yang sempuma, sedangkan
selisihnya dengan gigi seri yang lain yang sempuma dianggap
sebagai kecacatan pada gigi seri tersebut atau bukanlah suafu
kelebihan. Baik gigi seri itu bertambah panjang itu akibat
pemukulan atau gigi yang berdampingan dengannya terkena
penyakit, sehingga gigi seri tersebut semakin panjang atau tumbuh
seperti ifu- Jadi, apabila gigi seri yang panjang ini atau gigi seri
yang berjejer dengannya gigi yang lain diserang (hingga tanggal),
maka dalam setiap gigi dari kedua gigi dikenakan lima ekor unta.

Apabila suafu tindak pidana menimpa safu dari kedua jenis
gigi seri ini, maka dalam perkara sebuah gigi ini dikenakan diyat
sesuai dengan ukuran gigi, dan gigi diukur dari bagian yang terlihat
yaitu gusi dari gigi.

Apabila gusinya terkena sakit, laru gusi tersebut mengangkat
sebagian gigi lebih tinggi daripada gusi mengangkat sebagian gigi
yang lain. I alu gigi yang mana gusinya tersebut telah
mengangkatnya terkena tindak pidana talu gigi menanggal di
bagian gusi tersebut sebelum gigi terangkat, maka jika keadaan
tersebut tidak diketahui, maka pemyataan yang dapat diterima
adalah pemyataan pelaku dalam hal yang terjadi antara dirinya dan
perkara sejenis terangkatnya gigi dari akamya yang mungkin
terjadi. Apabila dia berkata, "sakit gusi sejenis ini tidak mungkin
terjadi", maka pemyataan yang diterima bukan pemyataannya.
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Dan korban diberikan sesuai dengan kadar gigi yang tersisa dari

gusinya, yang tidak mengangkat sesuatu yang tersisa yaitu gigi-

giginya.

Apabila gusi tersebut mengangkat semua gigi' maka

aturannya juga demikian, jika diketahui bahwa gusi tersebut

terkena sakit, yang mana sejenis gusi tersebut akan terangkat

sebab sejenis sakit tersebut, maka apabila kondisi tersebut tidak

diketahui, lalu terjadi perselisihan antara pelaku dan korban tindak

pidana, ,,Seperti ini gusi tercipta." Pelaku tindak pidana berkata,

"Justru keadaan seperti ini timbul akibat sakit." Maka pemyataan

yang dapat diterima adalah pemyataan korban yang ditambah

dengan sumpahnya, jika keadaan gusi tersebut termasuk ke dalam

bentuk bawaan lahir manusia. Apabila bukan termasuk benhrk

bawaan lahir manusia, maka pemyataan yang dapat diterima

adalah pemyataan pelaku sehingga korban menyatakan sesuafu

yang mungkin termasuk ke dalam benhrk bawaan lahir manusia-

ApabilaSeseorangterciptamemilikibeberapabuahgrE
yang pendek-pendek seluruhnya yaihr gigi atas, sedangkan gigi

bawah paniang-panjang, atau (dia tercipta memiliki) gigi bawah

pendek-pendek, sedangkan gigi atas panjang-paniang atau

pendek-pendek, maka semuanya sama' Gigi atas tidak

mempertimbangkanbentukgigibawah,dalamperkarasetiapgigi
yang dicabut dari semua gigi dikenakan diyat lima ekor unta-

Demikian juga, jika gigi depan, yaihr gigi atas itu bentuknya

panjang, sementara gigi pengunyah pendek-pendek' atau gigi

depan bentuknya pendek (kecil), sementara gigi-gigi pengunyah

paniang-panjang, maka dalam perkara setiap gigi yang menjadi
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sasaran penyerangan tindak pidana dikenakan lima ekor unta. Gigi
depan dapat dipertimbangkan sesuai dengan gigi depannya.

Jika beberapa gigi seri seseorang berkurang dari gigi
ruba'iyah miliknya, dengan pengurangan yang mencolok,
sebagaimana telah saya terangkan, maka diyat gigi yang berkurang
dari gigi seri tersebut dikurangi sesuai dengan besaran
pengurangan tersebut; atau gigi serinya berkurang dari gigi
ruba'iyah kepunyaannya dengan pengurangan yang sangat
mencolok, lalu salah safunya menjadi sasaran tindak pidana, maka
dalam perkara salah safu dari kedua gigi dikenakan diyat sesuai
dengan besaran gigi yang berkurang dari gigi seri tersebut, atau
gigi ruba'iyah miliknya berkurang dari gigi serinya dengan
pengurangan yang tidak nampak terlihat pada beberapa gigi
ruba'i5ah tersebut, maka menyangkut kedua gigi dilakukan
perbandingan seperti ifu. Demikian juga, pertandingan seperti ifu
dapat dilakukan menyangkut gigi-gigi pengunyah, yang mana
sebagiannya berkurang dari sebagian yang lain-

Saya menyampikan kesimpulan hukum yang menyangkut
beberapa gigi ini selama gigi-gigi tersebut benfuknya beragam, dan
saya tidak pemah memberikan kesimpulan hukum seperti ifu jika
gigi seluruhnya tercipta dalam keadaan pendek-pendek, karena
secara fakfual keragaman gigi seperti ini tiada lain kecuali akibat
sakit yang timbul set,r,rakfu evolusi gigi yang tumbuh kembali setelah
dicabut, atau tindak pidana terhadap gigr yang menimbulkan
kecacatan pada gigi.

Apabila gigi gigi tersebut benfuknya memta serta hampir
sama, maka umurnnya keragaman benfuk gigi secara fakfual
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timbul sebagai bawaan lahir bukan akibat sakit, sebagaimana

bawaan lahir gigi memang Pendek'

Apabila gigi-gigi tersebut tercipta dalam keadaan panjang-

panjang, lalu seorang pelaku melakukan tindak pidana terhadap

gigi gigi tersebut, (misalnya) dia memecahkan ujung-ujungnya'

sehingga gigi menjadi cacat sampai menyisakan gigi-gigi milik

seseorang yang jika fumbuh, pasti fumbuh sempuma' lalu

seseorang melakukan tindak pidana pada gigi-gigi tersebut sesudah

fumbuh tersebut, maka dia dikenakan kewajiban menanggung

denda setiap gigi dari semua gigi sesuai dengan gigi yang tersisa

dari gigi, dan membuang ukuran gigi yang sudah hilang'

Apabila perselisihan terjadi antara pelaku dan korban

menyangkut bagian yang hilang dari gigi sebelum tindak pidana

terjadi, maka pemyataan yang diterima adalah pemyataan korban

yang ditambah dengan sumpahnya, selama pemyataan dapat

dibenarkan.

37. Kekurangan Yang Ada Pada Gigi

Apabila ketajaman gigi atau beberapa gigi sudah hilans

akibat lemah, yang mana glgi tidak lagi memiliki kekuatan

memecahkan, kemudian seseorang melakukan tindak pidana pada

gigi, maka dalam kasus gigi seperti ini dikenakan denda pengganti

gigi secara utuh. Hilangnya ujung-uiung gigi adalah kelemahan

yang tidak mengurangi diYat gigi'
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Apabila sebagian dari ujung-ujung gigi hilang, yang
melampaui batas gigi yang tajam, atau dari sebuah ujung dari gigi,
maka diyat yang harus ditanggung oreh pelaku terhadap gigi
dikurangi sesuai dengan bagian yang hilang dari Egi. Apabila ada
seseorang memahat gigi orang rain atau memukurnya, sehingga
menimbulkan hilangnya ketajaman gigi atau sebagian dari gigi,
maka pelaku dapat dikenakan diyat gigi sesuai dengan ukuran
bagian yang hilang dari gigi.

Apabila korban telah menerima sesuafu sebagai denda
akibat penghilangan ketajaman gigi, kemudian seorang pelaku
melakukan tindak pidana terhadap gigi sesudah dia menerima
denda pengganti tersebut, maka denda penggantinya dikurangi
dari pelaku sesuai dengan ukuran bagian yang berkurang dari gigi.
Demikian juga, jika seseorang merakukan tindak pidana terhadap
gigi, lalu dia menerima penghapusan denda pengganti tindak
pidana.

Apabila mulut seseorang lemah karena sakit atau sudah
usia lanjut, sehingga gigi-giginya atau sebagian giginya kacau, laru
dia menyulamnya (memakai kawat gigi) dengan emas atau tidak
menyulamnya dengan emas, lalu seseorang mencabut sebuah gigi
yang kacau dari gigi, maka menurut sebuah riwayat, dalam kasus
gigi yang kacau tersebut tetap dikenakan diyat gigi secara
sempuma. sedang menurut riwayat yang lain, dalam kasus gigi
yang kacau tersebut tetap dikenakan hukumahyang lebih banyak
daripada hukumah gigr yang jika seseorang memukurnya lalu gigi
kacau, kemudian orang lain memukulnya raru mencabutnya.

Apabila seseorang memukulnya, lalu gigi kacau dan
bergoyang, kemudian saya menunggunya hingga waktu yang
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direkomendasikan oleh para ahli gigi bahwa gigi ketika dibiarkan

selama jangka wakhr tersebut, maka gigi tidak akan tanggal' maka

dia dapat dikenakan denda pengganti gigi secara sempuma' dan

apabila gigi tidak gugur maka dia dikenakan hukumah, dan diyat

gigi tidak dibayar secara sempuma sampai gigi tanggal'

Apabila ada seseorang giginya kacau dan bergoyang'

kemudian dia mengukuhkannya, lalu gigi menjadi kukuh sehingga

daya lekat dan kekuatannya tidak dapat diingkari, maka pelaku

terhadap gigi tidak dapat dituntut pertanggungjawaban apapun'

Apabila gigi dicabut sesudah kukuh kembali, maka dalam kasus

gigi dikenakan denda penggantinya secara sempuma'

Apabilakorbanberkata,..Dayalekatnyatidakseperti
keadaan selama ini", maka pemyataan yang dapat diterima adalah

pemyataannya, dan dia menyangkut gigi berhak menunfut

hukumahkepada orang yang telah melakukan tindak pidana yang

mengakibatkan giginya kacau dan bergoyang' Dan hukumah

dipertanggungjawabkan kepada pelaku pencabutan gigi' Menurut

sebuah riwayat, denda pengganti gigi secara sempurna'

Apabilagigiseseorangbergeser(daritempattumbuhnya)
sehingga dia mengeluarkan akamya, sehingga tidak tergantung

dengan apapun, kemudian dia mengembalikannya lalu gigi melekat

kembali, kemudian seseorang mencabutnya, maka pelaku yang

lain tidak dikenai diyat dan tidak pula hukumah' Dan orang yang

mengembalikannya tidak dapat dibenarkan mengembalikannya,

karena gigi adalah bangkai- Demikian juga, jika dia memasang gigi

kambing atau hewan temak lainnya yakin hewan yang halal

disembelih atau gigi milik orang lain sebagai pengganti giginya

yang tanggal, tiba-tiba seseorang mencabutlya' maka tidak ada
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keterangan yang menyatakan bahwa dia harus membayar
hukumah. Menumt sebuah riwayat, dalam kasus gigi seperti ini
dikenakan hukumah. Demikian juga, jika dia memasang gigi dari
emas atau gigi apapun bahannya menggantikan tempat gigi yang
tanggal.

Apabila gigi seseorang dicabut sesudah gigi tumbuh kembali
setelah dicabut, maka dalam kasus gigi dikenakan diyat gigi secara
sempuma. Apabila gigi fumbuh kembali sesudah dia menerima
diyat, maka dia tidak didakwa mengembalikan apapun. Apabila
pelaku lain melakukan tindak pidana pada gigi, lalu dia
mencabutnya, padahal gigi benar-benar fumbuh secara ufuh,
kekuatan maupun wamanya tidak dapat diingkari, maka dalam
kasus gigi dikenakan diyat gigi secara sempuma. Demikian juga,
jika lidah seseorang atau sebagian lidahnya dipotong, lalu dia
sudah menerima diyatnya, kemudian fumbuh kembali, maka dia
tidak didalwa mengembalikan diyat walaupun sedikit.

Apabila lidah tersebut tumbuh secara utuh (normal) seperti
keadaan lidah sebelum pemotongan, raru seorang peraku
melakukan tindak pidana pada ridah, maka dalam perkara lidah ini
juga dikenakan diyat yang sempuma. Apabila gigi dan ridah
berubah dari keadaan semula, yaihr lidah yang fasih berbicara atau
gigi yang kuat, atau wamanya, kemudian gigi dicabut, maka daram
kasus gigi ini dikenakan hukumah.
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38. Aib pada Warna Gigi

Apabila gigi-gigi seseorang tumbuh berwama hitam

seluruhnya, atau gigi setelah tanggal tumbuh berwama hitam atau

wama di bawah hitam seperti merah atau hijau, atau wama yang

mendekati merah atau hijau, dan keadaan gigi kokoh melekat,

tidak mengurangi (fungsinya), dia menggigit menggunakan gigi

depannya, dan mengunyah dengan gigi belakangnya' tanpa

disertai rasa sakit yang menimpanya, baik pada bagian yang

digunakan unhrk menggigit atau mengunyah makanan' [-alu

seseorang melakukan tindak pidana pada sebuah gigi dari sekian

banyakglgi,makadalamkasusgigidikenakandiyatyang
sempuma.

Apabila gigi gigi tersebut tumbuh berwama putih semua'

kemudian gigi ditanggalkan lalu tumbuh kembali berwama hitam

semuanya, merah atau hilau, maka para ahli gigi dimintai

pendapat. Apabila mereka berpendapat, "lni tidak akan pemah

terjadi kecuali akibat sakit pada bagian akar-akar gigr-" lalu

seorang pelaku melakukan tindak pidana pada sebuah gigi dari

sekian gigi, maka dalam kasus gigi dikenakan hukumah, yang

besarannya tidak boleh melebihi diyat gigi'

Apabilamerekakesulitanmemberikanjawaban,atau
mereka berpendapat, "Gigi itu dapat berubah menjadi wama

hitam tanpa dilatarbelakangi sakit." lalu seseorang melakukan

tindak pidana pada gigi, maka dalam kasus gigi ini dikenakan diyat

gigi secara sempuma. Demikian setemsnya jika gigi-gigi tersebut

tumbuh berwama putih, lalu berubah menjadi hitam bukan akibat

tindak pidana. Apabila gigi gigi tersebut tumbuh berwama putih,
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tiba-tiba seseorang melakukan tindak pidana pada gigi sehingga
gigi berubah menjadi wama hitam, namun kekuatannya tidak
berkurang, maka dia dikenakan hukumah. Demikian juga apabila
gigi berubah wama menjadi hijau atau merah, dan setiap hukumah
yang menyangkut gigi mengalami penumnan jumlah dari gigi
berwama hitam, karena gigi berwama hitam ifu hampir dipastikan
cacat.

Apabila gigi menguning akibat suatu tindak pidana, maka
dalam kasus gigi ditetapkan hukumah yang jumlahnya lebih kecil
daripada setiap hukumah yang ditetapkan pada gigi yang lain
selain gigi yang berubah menguning akibat tindak pidana. Apabila
kekuatannya berkurang ditambah wamanya berubah, maka
hukumah gigi nilainya ditambah. Apabila ada seseorang yang gigi-
giginya fumbuh berwama putih, kemudian dia mengonsumsi
sesuatu yang berakitab giginya memerah, menghitam atau
menghijau, kemudian seseorang melakukan tindak pidana pada
gigi, misalnya dia rnemotong sebuah gigi dari sekian gigi yang
telah berubah wama tersebut, maka dalam perkara sebuah gigi
tetap dikenakan diyat secara sempurna, karena terbukti bahwa
perubahan wama ini bukan akibat sakit.

Apabila seseorang melakukan findak pidana pada sebuah
gigi seseorang, lalu gigi yang tumbuh menggantikan posisi gigi
yang tanggal itu berwama hitam, maka dia dikenakan hukumah.
Demikian juga bila dia menimbulkan rasa sakit pada gigi,
kemudian gigi berubah menjadi hitam sesudah rasa sakit tersebut,
atau berdarah, kemudian sesudah berdarah wamanya berubah
hitam, dan apabila gigi didiamkan beberapa waktu lamanya, maka
gigi belum menghitam, kemudian sesudah lewat masa tersebut
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baru gigi berubah hitam, maka para ahli gigi dimintai pendapat.

Apabila mereka menjawab, "Penrbahan wama gigi ini tiada lain

kecuali akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelalar", maka dia

dikenakan hukumah jika korban menunhrt hal tersebut, dan dia

bersumpah. Apabila mereka berkata, "Perubahan wama gigi ihr

terkadang timbul (bukan karena faktor tindak pidana)", maka

pemyataan yang dapat diterima adalah pemyataan pelaku yang

ditambah dengan sumpahnya, dan hukumah fidak dapat

dipertanggungjawabkan kepada pelaku tersebut'

Tulang gigi dan gigi pengunyah mengandung manfaat

seperti mengunyah makanan, menahan bahan makanan, air liur

0udah), lidah dan nilai estetis. Dengan demikian, tidak dapat

dibenarkan bagi seseorang melakukan tindak pidana terhadap

seseorang, sehingga dia mengubah wama gigtya menjadi hitam,

dan membiarkan tidak hilang sedikitpun dari gigi kecuali keindahan

wamanya, sehingga saya menetapkan diyat yang sempuma

menyangkut gigi, karena manfaat gigi itu lebih dari sekedar nilai

estetis, dan terkadang nilai estetisnya juga dapat digantikan oleh

yang lain. Gigi tidak seperti tangan yang abnormal, sehingga

manfaat tangan tersebut hilang secara total, dan tidak seperti mata

yang dihilangkan fungsi penglihatannya, maka manfaat mata

tersebut hilang secara total. Tahukah kamu bahwa tangan ketika

abnormal kemudian dipotong, atau mata ketika penglihatannya

hilang, lalu dicongkel, maka dalam satu dari kedua organ tubuh

tersebut tidak dikenakan kecuali hukumah'

Saya meyakini bahwa perubahan wama hitam itu jika tidak

diketahui secara pasti apakah akibat sakit yang menimpa gigi yang

mencederai glgl, diyafo.rya Udak berkurang sedikitpun. Saya
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meletakkan perubahan warna ifu seperti Zarafg, Syuhkhao,
Amas/l, dan kecacatan lain pada mata, yang tidak mengurangi
diyat mata tersebut, karena manfaat yang terkandung dalam setiap
organ fubuh ifu mengandung diyat dan nilai estetis, dan manfaat
tersebut lebih banyak daripada nilai estetis.

Apabila seseorang melakukan tindak pidana pada gigi yang
berwama hitam, yang mana hitamnya gigi timbul karena sakit yang
diketahui secara meyakinkan, maka diyahrya dikurangi dari pelaku
sesuai dengan kadar perubahan gigi, seperti yang telah saya

terangkan

39. Gigi Anak Kecil

Apabila gigi seorang yang belum pemah tanggal dan
tumbuh kembali itu dicabut, maka giginya ditunggu, apabila rongga
mulutnya seluruhnya tumbuh kembali gigi setelah tanggal,
sementara gigi yang dicabut tidak pemah tumbuh kembali gigi,

maka dalam kasus gigi dikenakan lima ekor unta. Apabila gigi
tumbuh kembali dengan panjang yang seperti gigi yang dicabut,
atau hampir seperti gigi yang dicabut, maka dalam kasus gigi yang
dicabut tersebut dikenakan hukumah.

39 hraq adalah wama hijau di bagian hitam bola mata. Ada yang mengatakan,
araqadalah hitam mata yang tertutup dengan r,mma putih (katarak).a sythlah adalah lebih sedikit daripada hraq pada bagian bola mata, dan lebih
indah daripada hraq. (Al Mishbah).

4l Anasyadarlah lemah penglihatannya ditambah banyak mengeluarlen air mata.
ls4l Ma'jam Al Wasithl.
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Apabila gigi tumbuh kembali dengan panjang kurang dari

gigi yang hampir serupa dengan kekurangan yang mencolok,

seperti yang telah saya terangkan, maka dia diberikan hak

menuntut diyat gigi sesuai dengan kadar kekurangan gigi. Apabila

gigi yang dicabut itu telah hrmbuh kembali gigi yang tidak sama

kondisi tumbuhnya, misalnya benfukn5n miring ke dalam rongga

mulut atau keluar rongga mulut, atau ke sisi manapun, maka

dalam kasus gigi dikenakan hukumah.

Apabila gigi yang dicabut itu telah tumbuh kembali gigi

berwamh hitam, merah atau kuning, maka dalam kasus gigi

dikenakan hukumah. Masing-masing dari perubahan wama ini

yang bersangkutan dengan hukumah disesuaikan dengan intensitas

banyak keburukan akibat perubahan wama hitam dibanding wama

merah, dan wama merah dibanding wama kuning. Apabila gigi

yang dicabut itu telah tumbuh kembali dengan bentuk lebih pendek

dari gigi yang sejajar dengannya, yang mengakibatkan gigi yang

sejajar dengannya dan gigi yang baru fumbuh itu ukurannya

berbeda, maka dalam kasus gigi dikenakan denda sesuai dengan

kadar ukuran yang mencederai gigi. Baik kecacatan itu (perubahan

wama) menimpa semua gigi atau sebagian gigi tidak sebagian yang

lain.

Apabila gigr yang dicabut itu telah tumbuh kembali gigi

dengan kedua ujung yang terpisah (renggang), maka dalam kasus

gigi (dendanya) disesuaikan dengan uhran gigi yang berkurang,

yaifu kerenggangan antara kedua ujung tersebut. Demikian juga

bila gigi yang baru tumbuh tersebut adalah gigi yang berkurang

salah safu dari kedua ujungnya, dan menyangkut kecacatannya

tidak dikenakan apapun dalam kasus ini. Apabila gigi anak
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tersebut tumbuh kembali, dan turut pula fumbuh gigi tambahan
(tulang yang bentuknya menyerupai gigi yang asli), maka pelaku

tidak dikenakan apapun terkait tumbuhnya gigi yang tambahan

tersebut.

Apabila orang yang dicabut giginya adalah gigi mati (tidak

tumbuh gigi kembali), dan belum ada sesuatu dari rongga mulutnya

berevolusi (tumbuh gigi baru), maka dalam hal ini ada dua
pendapat:

Pertama, dalam kasus giginya dikenakan hukumah, karena

umurnnya jika ia tetap hidup, tentu gigi tumbuh kembali.

Kdua, dalam kasus gigi yang dicabut dikenakan diyat lima
ekor unta. Afuran diyat lima ekor unta ini tetap diberlakukan
dalam kasus gigi ini sehingga gigi berer.rolusi.

Apabila sesuafu dari rongga mulutnya telah berevolusi ke
sisi giginya yang sudah dicabut, kemudian anak tersebut mati,
maka perlu ditinjau kembali. Jika gigi yang berada di sampingnya
itu berevolusi, dan anak yang dicabut S$nya tersebut tetap
bertahan hidup hingga masa tertentu, yang mema gigi yang dicabut
tidak akan terlambat fumbuh kembali gigi yang sejenis dengannya,
maka dalam kasus gigi dikenakan diyat gigi secara sempurna
menurut kedua pendapat tersebut.

Apabila orang yang dicabut giginya mati pada waktu gigi
yang dicabut terlambat tumbuh, atau salah safu dari kedua gigi

mendahului gigi yang lain, misalnya salah safu gigi tumbuh kembali
sesudah tanggal sebelum tumbuhnya gigr yang lain, maka dalam
kasus gigi dikenakan hukumah menurut pendapat orang yang
menyatakan, dalam kasus gigi anak di bawah urnur, jika ia mati
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sebelum giginya fumbuh dengan sempuma, dikenakan hukumah.

Dan diyat menurut pendapat yang lain.

Apabila gigi telah hrmbuh kembali sesudah tanggal, lalu gigi

mulai muncul, namun belum sempuma keluamya sehingga

sebanding dengan gigi yang menyerupainya, sehingga seorang

pelaku yang lain mencabutnya, maka gigi ditunggu, maka jika gigi

tumbuh kembali, maka dalam kasus gigi yang belum keluar dengan

sempuma tersebut dikenakan hukumah yang lebih banyak

daripada hukumah gigi jika dicabut sebelum gigi tumbuh sesudah

tanggal. Apabila gigi tidak pemah tumbuh kembali, maka dalam

kasus gigi dikenakan diyat gigi secara sempuma. Menurut sebuah

riwayat: Dalam kasus gigi dikenakan diyat sesuai dengan besaran

bagian yang menjadi sasaran tindak pidana dari gigi.

Apabila gigi anak di bawah umur dicabut, dan rongga gigr

sudah berevolusi maupun belum berevolusi, lalu dia sudah

menerima diyat gigi. Kemudian gigi hrmbuh kembali, maka diyat

harus dikembalikan. Apabila gigi anak di bawah ulnur dicabut, lalu

sebagian gigi hilang, kemudian anak tersebut meninggal sebelum

giginya keluar dengan sempuma, maka pelaku ditunfut

menanggung bagian yang berkumng dari gigi, menurut pendapat

orang yang mengatakan, pelaku terikat kewajiban membayar diyat

gigi jika dia meninggal sebelum giginya tumbuh dengan sempuma'

Dan hukumarS menurut pendapat orang yang menyatakan pelaku

dalam kasus gigi tidak terikat kecuali membayar hukumah-
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40. Gigi Tambahan

Apabila gigi tambahan (gigi yang bentuknya menyerupai
gigi yang asli) dicabut, maka dalam kasus gigi tambahan ini
dikenakan hukumah, yang jumlahnya lebih kecil daripada
hukumah yang bersangkutan dengan pencabutan gigi.

41. Mencabut dan Memecahkan Gigi

Apabila gigi dipecahkan dari tempat tumbuhnya grgr, maka
diyatnya dibayar secara sempuma, kemudian seseorang mencabut
akar giginya, maka dalam perkara (akar) Snng dicabut dari gigi
dikenakan hukumah. Apabila seseorang memecahkan seperdua
gigi seseoftulg, kurang atau lebih dari seperdua, kemudian orang
lain mencabut Egi mulai dari akar giginya, maka daram kasus gigi
dikenakan digrat sesuai dengan ukuran gigi yang masih tersisa, dan
sekaligus hukumahyang bersangkutan dengan akar grE. Hukumah
yang bersangkutan dengan akar gigi hanya gugur bila diyat gigi
dibayar secara sempuma, dan tindak pidana adalah tindak pidana
tungsal.Jadi, akibat tindak pidana gigi tercabut mulai dari akamya.

Apabila seseorang memukul sebuah gigi, lalu dia
memecahkannya, maka dalam kasus gigi dikenakan hukumah
sesuai intensitas keburukan dan kecacatan pada gigi. Apabila
seseorang memsak bagian dari gigi seseorang, baik bagian luar gigi
atau bagian dalam gigi, atau dari keduaduanya, maka dalam
perkara perusakan gigi dikenakan diyat sesuai dengan besaran
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bagian yang berkurang dari gigi, seolah-olah pelaku membelahnya

dari bagian luar atau dalam, namun pelaku tidak sampai merusak

bagian yang mana pelaku membelah gigi dari bagian tersebut,

maka diukur panjang dan lebamya bagian yang mana pelaku telah

membelah dari gigi, maka hasilnya seperempat gigi dalam segi

panjang dan lebamya, kemudian diukur dengan gigi yang sejajar

dengannya, maka hasilnya seperdua dari bagian luar gigi, dan

dalam kasus gigi ini nilainya seperti diyat yang bersangkutan

dengan gigi, dan berdasarkan cara perhitungan inilah objek tindak

pidana yang bersangkutan dengan gigi diselesaikan. Apabila

pelaku membelah gigi sampai rongga tempat tumbuhnya gigi

rusak, maka bagian yang melekat dari gigi diukur dengan panjang

dan lebamya, dan tidak mempertimbangkan apakah bagian yang

melekat yang mana pelaku merusaknya, dari gigi atau

membelahnya lebih tipis daripada belahan gigi lainnya, dan tidak

pula mempertimbangkan ketebalannya'

42- Sepasang Putting Pagrudara

Setiap kasus yang telah saya sampaikan, diyatnya adalah

seperdua atau seperempat jika seorang laki-laki menjadi korban

tindak pidana, lalu seorang wanita menjadi korban tindak pidana,

maka dalam perkara tindak pidana dikenakan diyat seorang wanita

sesuai dengan ukurannya yang diambil dari diyat seorang laki-laki.

Seorang wanita dalam tindak pidana yang bersangkutan

dengannya tidak boleh kadar perolehan diyatnya lebih besar

dibanding lakilaki, dan tidak pula seorang laki-laki lebih besar
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dibanding seorang wanita jika kedua tindak pidana sama dalam hal
laki-laki dan wanita. Lakilaki dan perempuan tidak ada perbedaan

sedikitpun kecuali dalam masalah sepasang payudara.

Apabila sepasang putting dari kedua payudara seorang laki-
laki menjadi korban tindak pidana, atau sepasang papdaranya,
maka dalam perkara sepasang putting susu atau sepasang
payndara tersebut dikenakan hukumah. Apabila sepasang putting
payrdara wanita menjadi sasaran tindak pidana atau sepasang
payudaranya dipotong habis, maka dalam sepasang putting dan
sepasangan payudara tersebut dikenakan diyat secara sempuma,
karena sepasang payudara mengandung manfaat yaifu unfuk
sarana men5rusui. Manfaat tersebut tidak ditemukan dalam
sepasang susu seorang lakilaki- Sepasang payudara seorang
wanita mempunyai nilai estetis. Sepasang payudara mengandung
manfaat bagi anaknya. Seorang wanita dapat menderita kecacatan
yang bersangkutan dengan sepasang payrdaranya, yang mana
kondisi tersebut tidak akan terjadi menimpa seorang laki-laki dalam
hal nilai estetisnya, dan tidak ada kecacatan yang menimpa
seorang laki-laki seperti yang diderita seorang wanita.

Apabila seseorang memukul sepasang payudara seorang
wanita sebelum dia menjadi wanita menyusui, lalu dia melahirkan
seorang m*, temyata air susunya tidak pemah mengendap di
sepasang palrudaranya yang pemah dipukul, baik air susunya
tersebut mengendap di payudara yang dipukul atau tidak
mengendap di sepasang payudaranya secara bersamaan, maka si
pemukul tidak terikat kewajiban akibat air susu tidak mengendap di
sepasang pa5rudaranya, kecuali para ahli berpendapat: Tidak
terjadinya pengendapan air susu ini tiada lain akibat tindak
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pidanya, maka dalam perkara hilangnya air susu ini ditetapkan

denda hukumah.

Apabila sepasang payudaranya dipukul, lalu air susu

tersebut hilang, sehingga tidak pemah muncul (mengendap)

kembali sesudah pemukulan terjadi, maka dalam perkara sepasang

payudara tersebut dikenakan hukumah lebih banyak daripada

hukumah yang bersangkutan dengan masalah sebelumnya, bukan

diyat secara sempuma. Apabila sepasang palnrdaranya dipukul,

lalu sepasang payudaranya cacat, namun tidak sampai meninggal

(hilang air susunya), dalam perkara sepasang payrdara tersebut

dikenakan hukumah.

Apabila sepasang payudara tersebut dipulml, lalu keduanya

meninggal (tidak berair), nalnun kematian sepasang payudara

tersebut fidak diketahui kecuali misalnya sepasang paytrdara

merasakan sakit ketika ada sesuafu yang menyakitkan fubuh

menimpa keduanya, maka dalam perkara sepasang payudara

tersebut dikenakan diyatnya secara sempulna- Dan dalam perkara

salah satu dari sepasang payudara ketika hal ih] menimpanya,

dikenakan seperdua diyatnya.

Apabila sepasang payudara tersebut tergantung, lalu tatkala

kedua ujung sepasang payudara ditarik ke yang lain di antara

sepasang payqdara tersebut, maka sepasang pa5nrdara tersebut

tetap mulur (tidak mengkerut), maka dalam perkara ini dikenakan

hukumah yang jumlahnya lebih banyak daripada hukumah dalam

perkara selain ini, karena jika tergantungnya sepasang payudara

berkumpul dengan perkara dimana sepasang pay.rdara tidak

merasakan sakit ketika sesuatu yang dapat menyakitkan fubuh

menimpanya, maka hal itu adalah bukti kematian dan kecacatan.

151



Al llmm

Apabila sepasang payudara seorang wanita dipotong, lalu
menimbulkan luka ja'ifah, maka dalam perkara pemotongan
tersebut dikenakan seperdua diyat sepasang payudara dan diyat
ja'ifah. Apabila sepasang pay.rdara seorang wanita dipotong, lalu
dia melakukan tindak pidana dengan jenis luka ja'ifah terhadap
seorang wanita tersebut, maka dalam perkara pemotongan
sepasang payudara tersebut dikenakan seperdua diyat wanita dan
diyat ja'ifah.

Apabila sepasang payudara seorang wanita dipotong, lalu
dia melakukan tindak pidana dengan jenis luka ja'ifah terhadap
sepasang palrudaranya, maka dalam perkara sepasang payudara
tersebut dikenakan seperdua diyat sepasang payudaranya dan diyat
ja'ihlz sepasang paSrudara tersebut. Menurut sebuah riwayat dalam
perkara s€pasang payrdara seorang laki-laki dikenakan diyat.

43- Pernikahan dengan Mahar Denda Tindak
Pidana

Apabila seorang wanita melukai kepala korban seorang laki-
laki dengan htka mudhihah. atau seorang wanita melakukan tindak
pidana terhadap seorang laki-laki dengan jenis pidana selain
mudhihah, dengan disengaja atau dengan tidak disengaja, lalu dia
mengawininya dengan (mahar) tindak pidana, maka pemikahan
tersebut tetap sah sementara mahar tersebut batal, dan seorang
wanita berhak mendapatkan mahar mitsiltya, dan aqitah seorang
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wanita tetap harus menanggung pembayaran diyat tindak pidana

yang dilakukan dengan tidak disengaja.

Mahar tidak dapat dibenarkan diambil dari tindak pidana

yang dilakukan dengan tidak disengaja maupLril dengan disengaja,

pertimbangannya adalah bahwa tindak pidana timbul dari unsur

ketidaksengajaan itu mengikat aqilah (ahli waris ashabah dan

kerabat dari jalur ayah), unta mereka dapat diterima unfuk

membayar denda tindak pidana, walaupun unta mereka beragam

jenisnya. unta yang diambil dari mereka hanya unfuk dengan umur

yang telah ditenhrkan.

Apabila mereka membayar unta yang lebih fua umumya

dari sekian unta diyat, dan sesuatu (unta) yang pafut untuk

membayar sesuafu yang pafut ditanggung mereka, maka dapat

diterima dari mereka. Afuran ini seluruhnya tidak dapat dibenarkan

dalam jual beli, dan mahar tidak pattrt kecuali harus sesuai dengan

kriteria yang dibolehkan dalam jual beli tersebut. Demikian juga,

apabila tindak pidana timbul dari unsur kesengajaan, lalu lelaki

yang menjadi korban menikahinya dengan mahar tindak pidana,

maka pemikahan tersebut dinyatakan sah dan mahamya batal.

Karena akibat tindak pidana seorang wanita terikat kewajiban

membayar unta, sebab apapun jenis unta yang dibayarkannya yaihr

unta yang ditemukan di wilayah tempat tinggalnya dengan umur

yang telah ditenfukan, maka unta tersebut dapat diterima, dan

aturan ini tidak dapat dibenarkan dalam berbagai jenis jual beli

tersebut.

Apabila seorang wanita yang menjadi pelaku dinikahi

dengan mahar tindak pidana yang timbul karena unsur

ketidaksengajaan maupun timbul karena kesengajaan, maka
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pemikahan tersebut tetap sah, dan seorang wanita berhak
mendapatkan mahar mitsikrya, baik suaminya menceraikannya
sebelum berhubungan intim dengannya atau dia tidak pemah
menceraikannya-

Apabila dia menikahinya dengan mahar tindak pidana yang
timbul dari unsur kesengajaan, maka qishash tindak pidana batal,

karena pemikahan dengan mahar tindak pidana merupakan
benhrk pemaafan qishash, sehingga tidak ada kekuasaan unhrk
membunuh perempuan tersebut. walaupun tindak pidana berubah
menjadi tindak pidana pembunuhan. Dan tidak ada kekuasaan
unfuk menunfut qishash terhadap wanita yang bersangkutan
dengan suahr findak pidana.

Dipt yang bersangkutan dengan Undak pidana yang timbul
dari unsur kesengajaan dapat dipertanggungjawabkan terhadap
seorcng wanita pelaku secara tunai, dan terhadap aqilahrrya ketika
findak pidana timbul dari unsur ketidal<sengajaan, dan seorang
wanita berhak merrdapatkan mahar mistilnya yang dipertanggung
jawabkan pada harta lelaki yang menjadi korban findak pidana.
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#tffi'U
PEMBAHASAN HUDUD DAN SIFAT

PENGASINGAN

1. Bab

fu-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia

berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Allah & b"rfir-ar,, (Kra fG Ci'-; 1ti6 friA6'qt6$

;t';r<t " Laki-laki yang mencui dan perempuan Jnng mena)ri,

potonglah tangan kduanya (sebagai) pembalasan bagi apa Wng

mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah-" (Qs' Al

Maa'idah [5]: 38).
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Ada beberapa ulama yang mengatakan, setiap yang berlaku
padanya sebutan sariqah (pencurian) maka perakunya dipotong
tangan berdasarkan hukum Allah &, dan tidak perlu melihat
hadits.

Saya katakan kepada salah seorang ulama, ,,Mereka

berdalih dengan apa yang tampak dari zhahir AI eur'an, lalu apa
hujjah terhadap mereka?" Dia berkata, "Jika kamu menemukan
Sunnah dari Rasulullah S, maka sunnah Rasulullah # it" sebagai
dalil atas makna yang dikehendaki Allah ra'ala." Kami berkata,
"lni sebagaimana yang kamu sebutkan, dan sunnah yarry tsabit
dari Rasulullah S adalah hukuman potong tangan berlaku dalam
pencurian sebesar seperempat dinar atau lebih."

"# qte ;, ; *\er6?i-yvrr
I

z.\/

Jui;ut ,-a:, L4G ,f G')t * >-.

,t

ct4

0

g,ir :Jt" *3 ioiir * *t J;, oi W

/o

-p

.t+6 )6-)
2733. Sufuan mengabarkan kepada kami, dari hnu Syihab,

dari Amrah binti Abdurrahman, dari Aisyah 6,, bahwa
Rasulullah S bersabda, "Potong tangan berlaku daram (pencuian)
seperempat dinar atau lebih."Az

42 HR. Al Bukhari (4/249, pembahasan: Hudud, bab: Firman Allah Ta,ala,
"LakiJaki lang mencwi dan perempuan 5ang mencuri, potonglah hngan kduan5rl)i,
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2734. Malik mengabarkan kepada kami, daii Nafi', dari

hnu Umar, bahwa Rasulullah $ memotong tangan pencuri

karena mencuri perisai yang senilai tiga dirham.a3

Kedua hadits ini disepakati ke-shahihannya, karena tiga

dirham di masa Nabi $ adalah seperempat dinar. Demikian ihr,

karena penukaran di masa Rasulullah s adalah dua belas dirham

dad Abdullah bin Maslamah, dari hmhim bin sa'd, dari Ibnu Syihab, dari Amrah,

dengan sanad ini.
Al Bukhari berkata, "Hadits in &-mubb'ah oleh Abdurmhman bin Khalid, Ibnu

akhir Az-Zuhri, dan Ma'mar, dari Az-Athn." lno- 67891'

Juga dari Isma'il bin Abu urrnis, dari Ibnu wahb, dari Yunus, dari hnu syihab,

dari urwah bin Az-Zubair dan Amrah, dari Aisyah, menyempainya. (no. 6790).

sedangkan dari jalur Yahya bin Abu Katsir, dari Muhamrnad bin AMurrahman Al

Anshari, aarl emmn binti AMurrahman, dengan redaksi yang serupa. (no- L/6791L

Mtrslim lg/1g12, pembahasan: Hudud, bab: Had Mencuri dan Nshabnya), dari

Sutan bin Uyainah, dengan sanad ini- (no- l/16841.
Dari jalur sulaiman bin Katsir dan hrahim bin sa'd, dari hnu Syihab, dengan

sanad ini.
Dari lalur Yueus, dari hnu Syihab, dari Urwah dan funmh'

Dan dari j,rlr.iul* lainnp, dari Aisyah, (14/1684}
4s HR. Ath Thabrani (2/831, pembahasan: Hudud, bab' yang diwaiibkan potong

tangan, no. 21).- 
Al Bukhari (4/249, pernbahasan: dan bab yang sama), dari Isma'il, dari Malik,

dengan sanad ini. (no. 5795).
Dan dari ialur lainnya, dari Nafi', dengan sanad ini' (no' 6796-67981'

Muslim dZfSf+fSf4, pernbahasan: dan bab yang sama), dari Yahya bin Yahya,

dad Malik, dengan sanad ini. (no- 6/16861-
Dan dari jalur lainngra, dari Nafi', dengan sanad ini'

zz J
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untuk safu dinar.4 Demikian juga setelahnya, Umar menetapkan
diyat sebesar dua belas ribu dirham atas pemilik perak, dan seribu
dinar atas pemilik emas.4s

2735. Aisyah, Abu Hurairah dan Ibnu Abbas berkata,
"Yang terkena diyat adalah pencurian senilai dua belas ribu
dirham."6

Jc6t
oo/,

LJ;\

:Jto
/
I

r('^ -vF C a3t 5?i -\ vrl
6?f :JbG'ti "Lr *f W1

a/,

M Musharunf Affinaq (9/296, pernbalnsan: tebusan, bab bagaimana
perkara diyat), dari Ibnu Uyainah, dari Arnr bin Dular, dari lkrimah, dia bertata,
"seorang maula milik Bani Adi bin Ka'b mernhrruh seorang lelaki dari golongan
Anshar, lalu Nabi $ mernutrskan dirtrya dua beras ribu dirtnm." Dia berkata, "Dan
Dialah yang berftrman, 'Dan mqd<a tidak man& (Arah dan Rasut-N5a), kqtati
karan Allah dan Rasut-tula telah mdimphtan kannia-rt$a kepda -nJ*-'(es. At-
Taubah l9l:741."

AI Baihaqi berkomentar cabm Al Maritah (6/208l, "Aku dapati hadits Ilgimah
diriwagratkan oleh Muhammad bin Muslim, dari Amr bin Dinar, dari lkrjmah, dari hnu
Abbas, secara maushuL

Kemudian dia mengernukakannya dengan sanadnln, dan dia b€rkata,
"Diriwayatkan juga oleh $t/an bin ulrainah dari Anr bin Murmh se*ara maushul.,,

4s Tehh disebutkan pada nomoi (2ToT,27lo, z7Lgl.6 Diriuray-atkan di dalam Mushannaf lbni Abi sgibah (g/l2g-12g, pembahasan:
diyat, di permulaan pernbahasan), dari Isma'il bin hrahim, dari l(halid, dari lrrimah,
dari Abu Huraimh, din berkata, 'sesungguhnya aku hsbih setiap hari sebanymk
dua bdas ribu kali tasbih sekadar dengan diyatku -atau: kadar diyakrya- "

Adapun dari lbnu Abbas dan Abu Humimh, saya tidak menemukan itu dari
perkataan mereka.

hnu Abbas tdah meriuny"atkan itu secara mar{u'-
Lih. hadis no-274.

ls8



Allhttnt
4

d

,

9

I 0-ff An
I

I r ;* J.
0 o

.J*

'Jti

C/ o 6.,
J^>=r.

Jzo ,9

/c / c /

I
a

)

L* u ;GlkL w,t
.l / o / /. / o o

LQA_,) P il /"k a e -,1)
frifr t>..P

*;i o? GrG

to,lz z ./ t
oJ.r- dt *19

to
';:t) e) :U6 |& )6-*\-l/

a>
nt

.o6t,$U C
27g6.Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, aiu Ut'tlutu'

As5rSyafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik

mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Abu Bakar bin

Muhammad bin Amr bin Hazm, dari ayahnya, dari Amrah, bahwa

seorang pencuri mencuri utntiiah (brah yang rasan!/a agak masam)

di masa utsman, lalu utsman memerintahkan (trnfuk menaksir

harganya), lantas uturujiah ihr pun ditaksir seharga tiga dirham dari

standar penukaran dua belas dirham unfuk safu dinar. Utsman pun

memotong tangannya. Malik berkata, "Yaitu utuiiah yang biasa

dimakan oleh orang-orang manusia-"47

47 Ath-Thabrani (2/832, pembahasan: Hudud, bab' apa yang diu,ajibkan potong

tangan padan5n, no. 23), di dalamnya tidak terdapat penafsiran lvlafik tentang ubuiiah.
- 

Mushamaf Abdumaq (t/237, pembahasan' Hudud, bab: Jurnlarh curian yang

terkena hukum diyat), dari hnu Uyainah, dari Yahya bin Sa'id, dari hnu Al Musagrab,

bahwa seorang pe.ncgri mencuri ubuiiah yang senilai tiga dirtnm. [-alu Utsman

memotong tangannya, (no. 189721.
Dia berkata, " uaujiah adalah manik-manik yang terbuat dari emas, biasanya

dikalungkan di leher anak kecil."
Juga dari jalur Ma'mar, dari Ayanrb, dengan redaksi !'ang sama' (no' 18973)'
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2737. hnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari

Humaid Ath-Thawil, dia berkata: Aku mendengar eatadah
menanyakan kepada Anas bin Malik mengenai potong tangan, dia
pun menjawab, "Aku menyaksikan Abu Bakar Ash-shiddiq
memotong tangan seorang pencuri karena mencuri sesuafu yang
senilai tiga dirham." Atau dia berkata, "Menurutku adalah senilai
tiga dirham."4S

Saya berkata kepada sebagian orcrng, ,,lni 
Sunnah

Rasulullah yang menetapkan hukumah, bahwa potong tangan
berlaku dalam (pencurian senilai) seperempat dinar atau lebih.

4a Diriwaya&an dalam Mushatnaf AMunaz;aq (ro/2s6-23Z pembahasan, dan
bab png sama), dari Ats-Tsauri, dari Humaid, dengan sanad ini, menyerupaingra. (no.
L897Ol.

Juga dari Ats-Tsauri, Sgr'bah mengabarkan kepadaku, dari eatadah, dari Anas,
dia berkata, "Uma dtham." (no. 18971).

Mushannaf lbni Abi swibah (9/420, pernbahasan: Hudud, bab: pencuri,
pendapat Srang mengatakan, 'Tidak dipotong tangan dalam pencurian 5rang kurang
dari sepuluh dLham"), dari jalur Marwan bin Mu'awiya, dari Humaid, dia berkata,
'Anas ditanya mengenai, berapa (nishab) dipotongnya tangan pencuri?' Dia pun
berkata, "Abu Bakar telah memotong dalam kasus pencurian !,ang menurutku senilai
lima di*nm atau tiga dirham."

c
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Maka bagaimana bisa engkau mengatakan, 'Tangan tidak

dipotong kecuali karena (mencuri) sepuluh dirham atau lebih?'."

Saya juga tanyakan kepadanya, "Apa hujjahmu dalam hal itu?"

2738. Diriwayatkan kepada kami dari Syarik, dari Manshur,

dari Mujahid, dari Aiman, dari Nabi $, menyerupai pendapat

kami.49

49 Kedua riwayat ini dan yang setelahnya adalah riwayat seomng ulama yang

berseberangan dengan AqrSyaf i, bukan riwayat AsfrSyafi'i'

An-Nasa'i (8/82-89, pernbahasan, Potongan Tangan Penorri, bab: kadar yang

bila dicrrri oleh pencuri maka tangannya dipotong karenanya), dari jalur Sufuan, dari

Manshur, dari Mujahid, dari Atha" dari Aiman, dia berkata, "Nabi $ tidak memotong

tangan penorri keruali ynng senilai Perisi. Harga perisai saat ihr adalah safu dinar'"

(no.4943).
Dari jalur sufuan, dari Manshur, dari Mujahid, dari Aiman, dengan redaksi yang

senrpa. (no.49M\.' 
Dari jalur sufuan, dari Manshur, dari Al Hakam, dari Mujahid, dari Aimandengan

redaksi lrang serupa. (no. 4945).
Dari jalur Ali bin shalih, dari Manshur, dad Al Hakam, dari Mujahid dan Atha"

dari Aiman, dengan redaksi yang serupa. (no. 49461'

Darl jaluiAl Hasan bin Hai, dari Manshur, dati Al Hakam, dari Atha' dan

Mujahid, dari Aiman, dengan redaksi !,ang serupa. Di dalamnya disebutkan, "saht

dinar atau sepuluh dirham." (no- 49471.

Dari jalur syarik, dari Manshur, dari Atha' dan Mujahid, dari Aiman Ibnu ummi

Aiman, dia memarfu:kannya, dia berkata, "Tangan pencuri tidak dipotong kecuali

mencuri senilai perisai." Harganya saat ihr adalah sahr dinar. (no. 4948!,.

Dari jalur i*i., a.i Manshur, dari 'Atha' dan Mujahid, dari Aiman, dia berkata,

"Tangan pencuri tidak dipotong dalam pencurian yang kurang dari nilai perisai." (no'

49491.
An-Nasa'i berkata, "Aiman yang telah kami kernukakan haditsnya ini, saya tidak

mmduganya pemah bersama Nabi s. Telah diriwa5ratkan darinya hadits lainnya yang

menunjukkan apa yang kami katakan."

Kemudian dia meriwayatkan dari jalur Atha', dari Aiman maulalbnu Az-Zubatr,

dari Tubai" dari Ka'b, dia berkata, "Bamngsiapa berwudhu lalu membaguskan

wudhunya, kemudian shalat..." Di dalam riwayat lainnya disebutkan, "lalu shalat Isya'

,u'S ihir, lalu menyernpumakan ruku dan sujudnya, serta mengetahui apa yang

aiUa* a dalamn5ra, maka hal itu seperti dia mendapatkan lailatttl qadar."
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Kami berkata, "Apakah kamu tahu Aiman? Atha.
meriwayatkan darinya, dan dia adalah seorang remaja yang
kemungkinan lebih muda daripada Atha'. Atha' meriwayatkan
darinya sebuah hadits dari Tubai' anak istri Ka'b dari Ka'b, namun
sanadnya munqati', sedangkan hadits munqati, tidak dapat
dijadikan hujjah."

2739- Diriwayatkan kepada kami dari syarik bin Abdullah,
dari Mujahid, dari Aiman bin ummu Aiman, saudara seibu
Usamah.s

Kami berkata, "Kamu tidak mengetahui para sahabat kami,
Aiman saudara usamah telah gugur ketika berperang bersama
Rasulullah $ dalam perang Hunain sebelum Mujahid terlahir. Jadi,
dia sudah fidak ada l"gi setelah Nabi $, maka dia fidak
menceritakan dari beliau."

2740. Diriwayatkan juga kepada kami dari Amr bin
S1ru'aib, dari Abdullah bin Amr, bahwa Nabi $ memotong (tangan

pencuri) karena (mencuri) barang yang seharga perisai. Abdullah
bin Amr berkata, "Harga perisai di masa Rasulullah S adalah safu
dinar."51

Dari jafu lbnu Jtraii, dari AtlE', dari Aiman maulalbnu umar, dari Tubai,,
dengan redaksi yang serupa, dan dia berkata, "Dan turut shalat Atamah(lsya.) secara
berlama'ah-"

Inilah hadits yang diiq/aratkan oleh Imam Asy-Syafi'i di sini.
so lbid.
51 AFNasa'i (8/84, di ternpat yang sama dengan Snng sebelumnyra), dari

Muhammad bin Islraq, dari Amr bin syu'aib, dari ayahnya, a*i ut .t 
"!la, 

dia berkata,
"Harga perisai di masa Rasululhh $ adalah sepuluh dirham." (no. 4956).
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Ini pendapat dari Abdullah bin Amr. Sedangkan di dalam

riwayat Amr bin Syu'aib disebutkan bahwa perisai dulu dan

sekarang adalah barang-barang yang harganya mencapai sepuluh,

seratus dan dua dirham." Apabila Rasulullah s memotong dalam

pencurian seperempat dinar, maka dipotong juga yang lebih

banyak dari itu. Kamu menyatakan, bahwa Amr bin syu'aib tidak

termasuk golongan yang riwayatnya diterima, sedangkan kamu

mengemukakan kepada kami Sunnah-sunnah yang diriwayatkan

olehnya yang sesuai dengan pendapat-pendapat kami, namun

kamu mengatakan, dia keliru. Bagaimana bisa kamu terkadang

menolak riwayaturya, dan terkadang menjadikannya sebagai huijah

kepada orang yang hafal dan jujur, padahal dia tidak meriwayatkan

sesuatu pun yang menyelisihi pendapat kami?"

2741. Pendapat kami ini diriwayatkan iuga dari Ali r$'52

Musharunf lbni Abi glaibah (g/47O, pembahasan: Hudud, bab: Perrcuri. Omng

yang mengatakan, dipotong dalam pencurian yang ku.ang dari sepuhrh difham)' dad,

iA.Jru"u ishaq, dari nr"r Ui" gnr'aib, dari aphnya, dari kakeknya, dia berkata: Kami

mendengar tlabi # bersabda, "Potong tangan terdapt dalant (patarbn) seharga

prisai."' 
sz lni juga riwayat orang yang membantah Asy-Srnf i'

ar guihuqi 
^u^unaun 

Ta'ala ]cxl1liclta, "Adapun riwapt Daud Al Audi Az-

7.a'aha dari Amir AqrSya'bi dari Ali d& tentang potong tangan' aku belum

mendapatkannya, tapi yang ada adalah riwayatnya mengenai mahar minimal' natnun

dia diingkari i"n p.- ulama di masanya. Apabila dia iuga meriwayatkan tentang

potong 
-tangan, 

maka itu diingkari juga. Daud, yang seperti dia juga fidak dapat

atuair,u" hujjah. Telah diriwagntkan iuga oleh Muzhlim dari Ali rs,, namun dia dha'if,

V*S r.p""ti dia fidak dapat diiadikan huijah. Kernudian diriwayatkan dari jalur Jarir,

dari Adh-Dhahhah dari An-Nazzal, dari Ali 4p, "Tangan tidak dipotong kecuali dalam

(penafiian) sepuluh dirham. Dan mahar tidak boleh lmmng dari sepuluh difiam."
- 

Kernudian setelahnya dia berkomentar, "Dalam sanad ini ada dua periwa5rat yang

tdak diketahui dan para periwayat yang dha'if"
Uh. As-Sunan Al Kubm(8/2611.
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Kami berkata: Juga diriwayatkan oleh Az-Za'afin dari Asy-
Sya'bi, dari Ali rg.

2742. Para sahabat Ja,far bin Muhammad telah
mengabarkan kepada'kami, dari Ja'far, dari ayahnya, bahwa
Ali,& berkata, "Potong tangan berlaku daram (pencurian)
seperempat dinar atau lebih." Hadits Ali & ini lebih pantas unfuk
dinyatakan valid daripada hadits Az-za'afirt, dari AsySyab'i.S3

2743. Diriwayatkan juga kepada kami dari Ibnu Mas'ud,
bahwa dia berkata, "Tangan udak dipotong kecuali dalam
(pencurian) sepuluh dirham. "fl

Diriwaptkan juga dalam Mushannaf Affiunzaq (ro/233, pernbahasan: Hudud,
bab: Kadar yang karenanSra tangan pencuri dipotong), dari Al Hasan bin Umarah, dari
Al Hakam bin utaibah, dari Yahya bin Ar Jazzar, a-i el,, "(fangan) tidak dipotong
dalam (pencurian) yang kurang dari satu dinar, atau sepuluh dirhaml" (no. lg95i).

Al Maridini berkomentar dahm At Jauhar An-Nagt, "Jalur yang iun anuL t *ryu
saja lebih bagr-rs daripada riunyat yang disebutkan ourr ru guihuqi tu"pa keraguan."
(Catatan l<aki As-Sunan, 8 /2611.

53 As-Sunan Al Kubm, Al Baihaqi (g/260, pembahasan: pencurian, bab:
Riwayat-riwayat dari para sahabat g, mengenai apa yang mengharuskan potong
tangan), dari jalur Al Qa'nabi, dari Sulaiman bin Bilal, dari Ja,far bin Muhammad, dari
aphnya, bahwa AIi rft memotong tangan pencuri lang mmcuri bota besi seharga
seperempat dinar.

sa Ini perkataan dan riwa5nt ulama png mernbantah Aqrsyaf i-
Mushannaf Abduna-O ldi ternpat yang sama dengan png sebelumnSra), dari

Ats-Tsauri, dari Abdurrahman bin Abdullah, dari Al easim hnu-Abdurmhman, dari
Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Tangan tidak dipotong kecuali dalam penorrian satu dinar
atau sepuluh dLham."

Mushannaf lbni Abi lryhh (9/424 pernbahasan: Hudud, bab orang png
menEatakan, "Tangan tidak dipotong dalam peno*ian yang kurang aari ."eur"n
dirham"), dari Ibnu Al Mubarak dan waki', dad Al Ma",udi, aEn er ql.i*, dari Ibnu
Mas'ud, bahwa dia berkata, "Tangan tidak dipotong ke.uali dalam pencurian satu
dinar atau sepuluh dirham."

Ini riwayat yang diisyamtkan oleh Asgr-Syafi'i.
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2744. Kami berkata: Ats-Tsauri meriwayatkan, dari Isa bin

Abu lzzah, dari Asy-Sya'bi, dari Abdullah Ibnu Mas'ud, bahwa

Rasulullah $ memotong tangan pencuri karena mencuri lima

dirham. Ini lebih mendekati shahih dari AMullah daripada hadits

Al Mas'udi, dari Al Qasim, dari Abdullah.ss

Dia berkata, "Lalu mengapa kalian tidak berpedoman

dengan ini?" Kami berkata, "Hadits ini tidak menyelisihi hadits

lain. Karena jika tangan dipotong karena mencuri tiga dirham,

maka tangan juga harus dipotong karena mencuri lima dirham

atau lebih." Dia berkata:

2745. Diriwayatkan juga kepada kami dari Umar, bahwa

dia tidak memotong tangan dalam pencrgian delapan (dirham)-"S5

55 Diriwayatkan oleh An-Nasa'i (8/82, pernbahasan, Potong Tangan Penori,

bab: Kadar png bila dicuri oleh pencuri maka tangannya dipotong karenanp), dari

Muhammad bin Al MuSanna, dari AMurrahman, dari Sufuan, dari Isa 0bnu Abi lzzah),

dari fuySya'bi, dari Abdullah, bahwa Nabi $ mernotong (hngan pencuri yang

mencuri) senilai lima dirham.
Al Maridini berkomentar dalam .4/ Jauhari An'Nqi, "Ats-Tsauri mudallfs, dan

suka meriwayatkan serara 'an'anah, sementara hnu Abi lzzah dinilai dha'if oleh N

Qaththan, dan dikomentari oleh Azh-Zhahabi di dalam Adh-Dhu'afa '- sedangkan

,iLft Aslrsya'bi dari lbnu Mas'ud adalah riwayat yang terputus sanadnya."
's5 

Iniiu;a dari riwayat ulama grang membantah Asy-Syaf it

U*iu""ut AMurma (70/233, pernbahasan, Hudud, bab: Kadar yang

karenanya tangan pencuri dipotong), dari Yahya bin Yazid dan yang lainnya' dari Ats-

Tsauri, a*i e[-ril,yuf, bin AMurrahman, dari Al Qasim bin Abdurr:ahman, dia berkata,
,,Ada seorang pencuri yang dibawa kepada Umar bin Khaththab. umar lalu berkata

kepada Utsm-an, 'HitunglJ &arang curian)nya.' Utsman pun menghih,rgnya delapan

dirham, maka Umar tidak mernotong tangannya'" (no' 18953)'

Mushamaf tbn Abi sgibh (9/476, pernbahasan' Hudud, bab, orang yang

berpendapat,(tanganpenctrri)tidakdipotongdalamperrcurianyalrgkurangdari
,"prt t, Attu*t, dari Syadk, dari Athi5nTah, dengan sanad ini'
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2746- saya berkata: Dia meriwayatkannya dari umar
dengan hadits yang tidak shahih. Karena Ma'mar
meriwayatkannya dari Atha' Al Khurasani, dari umar, dia berkata,
"Potong tangan dilakukan dalam (pencurian) seperempat dinar
atau lebih."57

Jadi itu tidak bisa dipandang sebagai hujjah, karena tidak
valid.

'ndak seorang pun memiliki hujjah terhadap Rasulullah $,
dan kaum muslimin hams mengikuti beliau. Jadi orang yang
menyelisihi kami itu tidak berpedoman pada hadits shahih, dan
juga tidak pada pendapat orang yang meninggalkan hadits dan
hanya menggunakan Al eur'an secara zhahir.

2. Barang Curian yang Diberikan Kepada
Pencurinya
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s7 Mushannaf Abdunazal (l)/2g5, pembahasan dan bab yang sama), dariMa'mar, dari Atha'Al Khurasani, bahwa Umar bin Khaththab u"rtuta, "Apabila
pencuri mencuri barang yang senilai seperempat dinar, maka dipotong." (no. Ls.i62l.
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2747. Malik mengabarkan kepada kami, dari hnu Syihab,

dari Shafwan bin Abdullah bin Shafirah, ada yang berkata kepada

Shafunn bin Umayyah, "Orang yang tidak hijrah, akan binasa",

maka Shafwan pun datang ke Madinah, lalu tidur di Masjid dengan

berbantalkan selendangnya- l-antas datang seorang pencuri, dia

mengambil selendangnya dari bawah kepalanya. Kemudian

Shafiuan membawa pencuri itu kepada Nabi $' Maka

Rasulullah $ memerintahkan agar tangan pencuri itu dipotong,

shafwan pun berkata, "Aku tidak menginginkan hal ini, wahai

Rasulullah. Selendang itu adalah sedekah unhrknya-" Rasulullah $
bersaMa, "Mengapa ifu (frdak dilakukan) sebelum engkau

membaumnya kePadalni? -" 
58

s8 HR. Ath-Thabrani l2/8w835, pembahasan: Hudud, bab: Tidak boleh

memberi pernbelaan i perkam pencuri telah sampai kepada hakim)'

hnu AMil Bar berkata, 
;O*nit iu" yang diriwayatkan oleh mayoritas ulama fikih

Maliki, secara mwsal."
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2748. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Amr bin
Dinar, dari Thawus, seperti makna hadits Ibnu syihab, dari
Nabi S, mengenai urusan Shafwan."59

Ada yang berkata, "Tangan orang ini tidak boleh dipotong.
Bagaimana mungkin tangannya dipotong, sementara had hdak

Abu Daud (4/553-555, pernbahasan, Hudud, bab: orang yang mencuri dari
tempat penyimpanan), dari jalur Asbath, dari simak bin Harb, dari Humaid hnu Ukhti
Shafi,van, dari Shafuian bin UmaSryah, dengan redaksi yang serupa. (no. 4394).

AMu Daud berkata: Diriwayatkan juga oleh za'idah, dari sirnak, dari Ja,d bin
Hujair, dia berkata, "Shafi,van tidur..." Diriwayatkan juga oleh Mujahid dan Thawus,
bahwa dia seolah-olah udur, Ialu seomng pencuri menyahoninya tau aa mencuri kain
dari bawah kepalanya, maka dia pun bangun ralu meneriiingn. pencuri itu pun
ditangkap.

Al Hafizh hnu Hajar berkomentar mengenai Humaid, "Dia maqbur (riwayahryra
dapat diterima)."

Hadits ini telah di-mutafu'ahsebagaimana yang akan dikemukakan.
An-Nasa'i 18/68-Z0, pembahasan: potong Tangan pencuri, bab: Orang yang

memaafkan pencuri dari pencuriannya, dan bab, Bu-"g curian yang disimpl-dai
yang bukan), dari jalur_ Asbath, dengan redaksi 5.rrg rorpu sebalaimana datam
riwayat Abu Daud. (no. zl883).

Dari jalur sa'id, dari Qatadah, dari Atha', dari Thariq bin Mumrqa', dari shafipah
bin Umayyah, dengan redaksi lnng serupa. (no. ulg79).

Dari jalur zvhatr, dari Abdul Malik bin Abu Basyir, dari Ik,unah, dari shafi,van,
dengan redaksi ini.

Ibnu Al Qaththan berkomentar tentang lkrimah, "Aku tidak tahu bahwa dia
mendengar dari Shafiuah." (no. 4881).

Dari ialur Asy'ats (bin Sawwar), dari lkrimah, dari lbnu Abbas, dia berkata,
"Ketika Shafi,van .--" lalu dia menyebutkan redaksi lrang sempa. (no.4gg2l.

Asy'ats bin Sawwar ofla'if
Dari jalur Hammad bin salamah, dari Amr bin Dinar, dari Thawus, dari Shafr,vah,

dengan redaksi yang serupa. (no. 21884).

Al Mustadnk (4/380, pembahasan: Hudud), dari jalur zalu,rrya bin Ishaq, dari
Amr bin Dinar, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, bahwa Shaf\ ran...

Al Hakim berkomentar, "Sanad hadits ini shahih, narnun Al Bukhari dan Muslim
tidak meriwayatkannya. " Adz-Dzahabi menyepakatinya.

Hadits ini di-shahih*an oleh Al Hakim sebagaimana yang Anda lihat, dan juga
oleh Ibnu Abdul Hadi. Seluruh jalur periwa5ratan iersebut Lisa-menyadikan hadits ini
kuat lagi shahih.

Lih. Tambahan takhit'nyadi dalam At Intta, T/S4S_S4)).
5e lbid.
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berlaku padanya hingga dia memiliki apa yang menyebabkan

dipotong tangannya?" Dikatakan kepada sebagian orang yang

berpendapat dengan pendapatnya, "Kami tidak rela meninggalkan

As-Sunnah, karena meninggalkannya ifu membuat kami salah

dalam melakukan qiyas." Dia berkata, "Apa qiyasnya?" Kami

berkata, "Kapan had diteg-akkan atas orang yang mencuri?

Apakah ketika dia mencuri atau ketika dilaksanakan had atasny*"

Dia menjawab, "Ketika dia mencuri-" Kami berkata, "ltu juga

pendapatku." Lalu kami berkata, "Apabila seorang pencuri

mencuri sesuatu yang tidak mencapai kadar yang dihamskan

potong tangan, lalu Imam menahannya untuk memastikan

pencuriannya, namun tidak ada bukti atasnya, sehingga barang

curian itu mencapai kadar yang diwajibkan potong tangan atau

lebih." Dia berkata, "Dia tidak boleh dipotong, karena hadhanya

diwajibkan pada hari dia beroperasi-" Kami berkata, "Kami dan

kamu berpendapat dengan ini. Apabila seorang budak mencuri

barang majikannya, kemudian Imam menahannya, lalu sang

majikan memerdekakannya, maka dia tidak wajib dipotong.

Apabila dia adalah seorang budak mukatab lalu dia mencuri, lantas

dia melunasi (cicilannya), sehingga dia merdeka, maka dia tidak

wajib dipotong, karena ketika dia mencuri tidak berlaku hukuman

potong padanya. Apabila seorang budak menuduh zina kepada

seorang merdeka, lalu majikannya memerdekakannya setelah dia

melontarkan tuduhan. Kemudian hal itu diadukan kepada Imam

setelah dia menjadi orang merdeka, maka dia dihukum dengan

hukuman budak, karena had tersebut diwajibkan pada hari dia

melontarkan tuduhan. Begitu iuga jika yang dituduh itu seorang

budak, lalu dia merdekakan ketika dia dituduh, maka dia tidak

berhak terhadap had kenka diadukan kepada Imam, karena (saat
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diituduh) dia sebagai budak. Begitu juga jika seorang budak
berzina, lalu dia dimerdekakan oleh majikannya, kemudian
kejadian itu diadukan kepada Imam, maka dia dihukum dengan
had budak, karena had diwajibkan pada hari dia berzina.,, Dia
berkata, "Benar."

Ada yang bertanya, "pencuri barang shafiuan mencuri,
sementara shafiuan sebagai pemilik, sehingga saat itu had telah
wajib atasnya. Kemudian Rasulullah S memutuskan ihr ketika
Shafi,r'ran masih sebagai pemilik barang ifu. lalu bagaimana bisa
kamu menggugurkan had ifu darinya?" Dia menjawab, "shafunn
memberikan had kepadanya." Dikatakan, "Shafiuan memberikan
selendangnya menunrt khabar darinya." Dia berkata, "saya
menyelisihi sahabatku, saya katakan, apabila hakim telah
memufuskan atasnya, kemudian barang curian diberikan kepada si
pencuri, maka dia tetap wajib dipotong. Tapi jika diberikan
kepadanya sebelum hakim memufuskan, maka dia tidak wajib
dipotong. Karena keluamya kepufusan hakim sebelum berlakunya
had seperti berlala'rnya had." Dikatakan, "lni salah juga.,, Dia
berkata, "Dari mana salahnya?" Kami berkata, "Bagaimana
menurufunu jika seorcmg pencuri, atau seorang pezina, atau
seorang peminum khamer mengaku, lalu Imam memutuskan atas
orang-orang yang mengaku unfuk dikenai had,lalu mereka dibawa
dari hadapannya unfuk dilaksanakan had merel<a, kemudian
mereka menarik kembali pengakuan mereka ifu?" Dia menjawab,
"Mereka tidak dikenai hukumart had." Kami berkata, ',Bukankah
Anda telah menyatakan bahwa keluamya keputusan hakim seperti
berlakunya had" Dia menjawab, "rfu tidak demikian." Kami
berkata, "l--alu mengapa Anda menganalogikan dengan masalah
lmr
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3. Riwayat Tentang Orang yang Dipotong Tangan

dan KakinP lalu Dia Mencuri Lagi

2749. Malik mengabarkan kepada kami, dari Abdurrahman

bin Al Qasim, dari ayahnya, bahwa Abu Bakar Ash-shiddiq @

memotong tangan kiri seoftu.rg pencuri, karena tangan dan

kakinya (yang kanan) telah dipotong.6o

2750. Abdullah bin Umar menyebutkan, dari Nafi,, dari

Shafigryah binti Abu Ubaid, dari Abu Bakar, dengan redaksi yang

sama.61

50 Ath-Thabrani meriwayad<anngra (2/835'836, pernbahasan: Hudud, bab'

Himpunan hulnrman potong bngan)'

Di sini AqrSfiali'i meringkas;n5a s€bagai berilart:

Redal$i aa*r, n U,i^Urti.', "Ada seorang lelaki dari 1nng telah

dipotong kaki dan hngarmya, tba dan singgah di ternpat Abu Bakar Ash-Shiddiq, lalu

Jr" **sJrhk"" r."e.a""1., bahura gubernur telah merrzlnliminrla. Saat itu

Abu Bakar akan melaksanakan shalat rrnlam. Abu Bakar bqkata, 'Derni ay'ahmu, apa

b"d""t" rrnlammu dengan malam seorang penoui?' Kernudian mereka kehilangan

cincin Asma' bi.u u#r, ism Abu gd.t A"t-shiddiq, rnaka lelaki ihr pun ikut

mencari bersama-sarna -onL" semya berdoq 'Ya Alhh huhrnbh orang Snng telah

melalokan penarian pada matam ftti i"i terhadap p€rnilik rLtrnah yang shalih ini''

Kernudkrn mereka menernukan perftaan ihl Pada s@rang hrkang ernas, dan hfiang

ernas ifu mengatakan bahun orang !,arg tangannl,a terpotonglah png telah

. iernudian lelaki lEng tangannya telah dipotong itu merrgakuin5ra., atau

dialulranlah-bebempa .akri k"pftrln fr"tut Abu Bakar Ash-Shiddh merrerinbhkan

,ntuk mernotong tangan kiritF. AU" gd-t befkata, 'Demi Allah, sungguh doaqn

mttnnmf Afiumq (1;O/L8n!., Pernt'atnsan: Hudud' bab: Potong tangan

perrcnri), dari Ma'mar, dan Az-afui, dari Urwah, dari AiqBh' seruPa dengan riv"ayat

ini dan panfrrg.
T.pi did"Lr""!" dlsetnrtftan' "lalu kakin5la iuga dipotong'"
6t k-gatan At lfubn,l6rlra Al guihuqi (8/274, pernbahasan: Pencurian, bab:

penc,ri kernbali mencuri untuk kedua ketiga dan keernpat kalinrla), dari jalw Mtrsa bin

Uqbah,daliNafi,,dariShaftyahui"teg"Ubaid,derrganyar'gs€rupa'hanyasaiadi
Ji*r.1" dlsebuti<an, "ta,, aUu Bakar h€rdak mernotong lekinya dan mernbiarkan
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tangannya agar bisa berbuat baik dan bersuci dengannya serta memanfaatkannya,
namun umar berkata, 'Tidak, demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, ..,gkuu
harus memotong tangannya yang lain.' [-alu Abu Bakar & pun memerintahkan ifu,
maka tangan pencuri ifu pun dipotong.',

Al Baihaqi berkata dalam Al Ma'nfah dan madzhab lama, ,,ubaidullah bin Umar,
dari Nafi', dari shafiyryah binti Abu Ubaid, dengan redaksi yang sama.,, (z/412). yaitu
ubaidullah sebagai pengganti Abdullah, dan keduanya uauun aru orang bersaudam.
Abdullah ioi dha'if, sedangkan yarrylarnnya biqah.

Mushannaf Abdurazaq (lO/188, pernbahasan: Hudud, bab: potong tangan
pencuri), dari Ibnu Juraii, dia berkata, "Abdu Rabbih bin Abu Umayyah *".,!ab*[u'
kepadaku, bahwa Al Harits bin AMullah bin Abu Rabfah *n.gubu.ku. ke[adanya,
bahwa ada seorang budak yang mencuri dibarera kepada Nabi $. Budak itu dibawa
kepada beliau sebanyak empat kali, namun beliau membiurkar,rrya, lalu dia dibawa lagi
kepada beliau yang kelima kalinyn, maka beliau memotong tangannya. Kemudian dia
dibawa lag yang keenam kalinya, maka kakinya dipotong, kemudian dia dibawa lagi
yang ketujuh kalinya, maka tangannya (yang kiri) dlpoton!, kernudian dia dibawa laii
yang kedelapan kalinya, maka kakin5ra (vang kiri) dipotong.;,

Al Marasil karya Abu Daud (htm, 206, pembahaian: Hudud), dari jalur hnu
Juraij, dengan sanad ini.

Al Baihaqi berkata, "lni hadits mursal hasandengan sanad shahih.,'
AI Baihaqi menukil dari Asysyaf i dalam eaul eadim,,,orang yang tsiqah dan

kalangan para sahabat karni mengabarkan kepadaku, dari 
"Iriuhammad 

bin
AMurrahman hnu Abi Dzi'b, dari Ar Hadts bin Abdunahman, dari Abu Salamah, dari
Abu Huraimh, bahwa Rasuluilah #r bersabda, "Jika dia mencuri, potongrah
tangannSn, kernudian jika mancuri lagi, potongrah kakinp, kemudian jika mencuri lagi,
potonglah tangannya, kemudian jila mencuri lagi maka potonglah t<ainya"

Al Baihaqi berkata, "Asy-Syafi,i juga menyebutkannya dalam eiaul Jadid, dan
luput dari riwayat Ar-Rabi'. Hal ini sebagaimana 5rang dihrliskan Auu Nu,uirn A
Isfaraini kepadaku, dari Abu Awwanah, aarl al Muzani,-dari Aqrslrafi'i, dia berkata,
'Sebagian sahabat kami mengabarkan kepada kami,...' lalu dia -*y"butkur,rry.."Al Baihaqi berkata, "Di dalam riwayat Harmalah dan Al Muzani dari Asy-$,,afi'i,
dia berkata: Abdullah bin Nafi' mengabar.kan kepada kami, dari Muhammad lbnu Abi
Humaid, dari Muhammad bin AI Munkadir, dari Jabir bin Abdullah, dengan redaksi
yang sama."

Abu Daud (4/565-561 , pembahasan: Hudud, bab: penctrri yang mencuri berkali-
kali), dari jalur Mush'ab bin Tsabit bin AMullah bin Az-Zubair, d# tirhurn ud bin Al
Munkadir, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: seorang pencuri dibawa kepada
Rasulullah #, maka beliau bersabda, "Bmuhlah dia.,, Mereka(para sahabat) berkata,
"wahai Rasulullah, dia hanya mencuri." Beliau bersabda, "iotongtah dia." Mal<a
gencuri ihr pun dipotong. Kemudian dia dibawa lagi kepada bellu untuk kedua
kalinya, beliau bersaMa, "Bunuhrah dia." Mereka blrkata, ..wJJRasulullah, 

dia
hanya mencuri." Beliau bersabda, "potonglah dia-" Maka pencuri itu pun dipotong.
Kemudian dia dibawa lagi kepada beliau untuk ketiga kalinya, beliau pun bersabda,
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,,Bunuhtah dia.- Merd<a berkata, "wahai Rasulullah, dia hanya merrcuri." Bdiau

bersabda, "Potonglah dia." Mal<apencuri itu pun dipotong. Kemudian dia dibawa lagi

f.npoa" faiu, ,ritut keernpat k-alinya, beliau bersaMa, "BunuLilah dia-" Mqd{e

berkata, "Wahai Rasulullah, dia hanya mencuri." Beliau bersaua, "Potonglah dia'"

rr,I"r. p*r*ri itu pun dipotons. Kemudian dia dibawa lagi kepada beliau untuk kelima

kaliryp, Miau bersabda, " Bwuhlah dia."

Jabir berkata: Kami ptrn membawa pencuri ifu, kemudian membunuhnya' ['alu

kami merryeretrya dan melemparkannya ke sebuah sumur' dan kami melernparinya

dengan bahr-
Al Mun&iri berkata, "Hadits ti munlar. Mush'ab bin Tsabit tidak krat dalam

meriwalatkan hadib-"
N Musbdmk (4/4fj2, pembahasan. Hudud), dari jalur Affan bin Muslim, dari

Hammad bin salamah, dari'Yusuf bin Sa'd, dari Al Harits bin Hathib, bahwa ada

seorang lelaki yang mencuri di masa Rasulullah +8, lalu dia dibawa kepada Nabi $'
maka beliau bersabda, "Bunuhtah dia.- Merd<aberkata, "Dia hanya mencuri-" Beliau

bersabda, -potonglah da." Kemudian dia mencuri lagi, maka dia pun dipotong lagi-

Kemudian dia menax.i lagi di masa Abu Bakar, maka dia pun dipotong lagi. Kemudian

dia mencuri lagi, maka dL pun dipotong lagi, hingga semuanlra (k.dyu kaki dan kedua

tangannya)terpotong.Kernudianmencrrrilagiunfukkelimakalinya,makaAbu
g"k"'+berkata,"Rasulullah#tebihmerrgetahuioranginikefikabeliau

unhrkmerrrbunuhnya.Bawalahdialalubunutrlahdia."[-aluorangifu
diserahkan kepada sekelompok orang Qumisy, diantara mereka ada Abdullah bin Az-

Z"Uuir, maka'AMulhh bin Az-Zubair berkata, "Angkatlah aku untr.rk memimpin

kuliurr.l Maka mereka pun menunjuknSra. Apabila AMullah bin Az-Zubair mernukul

lelaki ifu, nraka mereka pun mernulnrln}n, hingga mereka membunuhryn'

Al Hfim Mata, "Sanad hadits ini shahih, narnun Al Bukhari dan Muslim tidak

meriunyatkannSra."
naz pzuf,aUi berkomentar, 'Justu hadits ini munl<ar'"

walau bagaimana pun, ialur periwayatan ini kendati pada masing-masing ada

periwayat y,ang diPerbincangkan' nalnun saling menguatkan'

Adapr,n apa !,ang dii"!,.-d.." oteh ArySyafi tentang tndakal.Abu Bakar' dan

penlrampaian p*taapat Umar kepadanya, maka telah diriwayatkan oleh:
' - 

Ibn, Abi'q/aibah dalarr Al'Mushannaf (9/510, pembahasan: Hydud), dad waki"

dari SutFn, dariAbdurrahman bin Al Qasim, dari ayahnya' bahwa Abu Bakar hendak

,"*"t""S ioki sAelah tangan, maka Umar qed€ta, "sunnatrnya adalah tangan."

nl irtut alu karSra lbnu Haar- (lL/356, pembahasan: Penorrian' bab: Ulasan

tentang aPa lrang dipotong dari pencuri, no'22831, dari jalur Waki" dari Sutnn Ats-

fsauriidari AUa*-i,*-tin A qasim dan Muhammad bin Abu Bakar, dari ayahngra'

dia berkata: Abu Bakar hendak mernotong tangan setelah tangan dan kaki' maka

Unnr bert<afta, "sunnalrryn adalah tangan'"

Ibnu Hazrn bed{ah; "Dernikianlah Umar, dia tidak memandang Sunnah' kecuali

tangan."
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Ada yang berpendapat, "Apabira tangan dan kakinya terah
dipotong, kemudian dia mencuri lagi, maka dia dipenjara dan di-
taZir, dan tidak dipotong lagi, karena dia tidak dapat berjalan.,,
Dikatakan:

275I. Ini telah diriwayatkan kepada kami dari
Rasulullah # dan Abu Bakar di Darul Hijrah. umar berpandangan
demikian serta menyarankan ifu kepada Abu Bakar. Juga telah
diriwayatkan dari Abu Bakar, bahwa dia memotongnya, lalu
bagaimana kalian menyelisih nya!62

2752.
Thalib i#b."63

Dia berkata, "Itu dikatakan oleh Ali bin Abu

As-sunan AJ Kubra kar!,a AI Baihaqi (g/273-224, pembahasan: pencurian, bab:
Pencuri yang mencuri lagi untuk kedua, ketiga dan kezmpat kalirs,u), dari jarur waki',
dengan sanad ini, sebagaimana dalam rir,rmpi Ibnu Hazm.

Ini menunjukkan,. bahr,'a di dalam riwayrat hnu Abi syaibah terluputkan kata
"kaki" setelah kalimat, 'setelah tangan".

Adapun riurapt dari umar yang menyebutkan bahwa dia mernotong tangan
setelah tangan dan kaki, maka telah diriwayatkan oleh:

AMurrazzaq dahm Al Mushannaf (t}/1g7, pembahasan: Hudud, bab: potong
tangan pencuri), dari Ma'mar, dari Khalid Al Hadzdza', dari lkrimah, dari lbnu Abbas;
dia berkata, "Aku bersaksi, bahwa aku melihat Umar memotong kaki seorang lelaki
setelah tangan dan kaki, setelah dia mencuri ketiga kalinya." (no. Iszea).

Sanad ini sesuai dengan s1;arat AI Bukhari.
62 Ljh. takhnj s&elumrrya.
6s Mushannaf Abdumaq (lO/l8GlgZ, pembahasan: Hudud, bab: potong

tangan pmcuri), dari Ma'mar, dari Jabir, dari Asy-sya'bi, dia berkata: AIi tdak
memotong kecuali tangan dan kaki. Apabila dia mencuri lagi setelah itu, maka dia
dipenjara dan dihukum bemt. Ali berkata, "Aku malu kl"pudu Rtur, ;it u tiaa.
membiarkan tangan baginya unhrk dia makan dan ber-istinja. dengannlra." (no.
r87641.

Dari Israil bin Yumrs, dari simak bin Harb, dari AMurrahman bin A.idz AI Azdi,
dari Umar, bahwa seorang leraki png mencuri yang bemama sadum dibawa
kepadanya, lalu dia pun mernotongnya. Kemudian aiaiiuawa lagi untuk kedua kalinya,
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2753. Kami berkata, "Kalian telah meriwayatkan dari Ali

binAbuThalib;&banyakhalyangdiingkarimengenai
pemotongan, dan kalian meninggalkannya, di antaranya adalah'

dia memotong telapak jari anak kecil, dan diantaranya juga bahwa

dia memotong seterrgah telapak kaki'64

SemuayangkalianriwayatkandariAli&mengenai
pemotongan adalah udak valid menurut kami. Namun bagaimana

bisa kalian meninggalkannya tanpa ada yang menyelisihinya dalam

hal itu. Kalian berhujjah dengannya terhadap sunnah

Rasulullah # yung tidak ada hujiah bagi seorang pun terhadapnya,

juga terhadap Abu Bakar dan Umar di Daml Hijrah, serta terhadap

maka Umar pun memotongnya. Kemudian dia dibawa lagi untuk ketiga kalinya, maka

Umar hendak memotongnf,a, n rrrun Ali berkata kepadanlra, "Janganlah kau lakukan

it r, aiu hanya memilit i .lt" tangan dan satu kaki, akan tetapi penjamkanlah dia'" (no'

187661.
n*i Rs-t**i, dari Manshur, dari Abu Adh-Dhuha, bahwa AIi berkata, "Apabila

dia mencuri, aku akan potong tangannya. Kemudian apabila dia mencuri lagi unfuk

tnaru Utir,5 , maka "6 "1.,[ 
p"t""g Lt i"Vu. I-alu apabila dia menc.ri lagi setelah

it , *uka t**i tia* berpendapit untuk menjatuhkan hukuman potong atasnya'"

Mushannal lbni A-bi qnibah (g/5o9, pembahasan: Hudud, bab: Pencuri gang

mencuri lalu tangan dan kakinya dipotong, kernudian mengulangi lagi), dari Jarir' dari

M*rn*, dari Af,u Adh-Dhuh;, dan dari Mughimh, dari Aqrq/a'bi' dengan sanad ini'

sebagaimana dalam riwayat Abdurrazzaq'

Dari Hatim bin isma'il, dari Ja'far, dari ayahn5n' dia berkata' lalu dia

menyebutkan yang menyerupai atsar Abdurraz?aq''e Uu"niuf Abdumzaq (10/185, pernbahasan dan bab yang sama), dari

Ma'mar,dariQatadah,bahwaAlimemotongjaritangan'danmemotongsetengah
telapak kaki. (no. 1875)-

Dari Ats-Tsawi, iari Abu Al Miqdam, dia berkata, "Omng yang pemah melihat

Ali mengabarkan kepadaku, bahwa Ali memotong tangan seseotzrng dari persendian'"

(no. 18761).
Dari Ats-Tsauri, dari Yahya bin Auullah At-Taimi, dari Hibal bin Rafidah At-

Taimi, bahwa Ali mernotong kaki bagian depan' (No' 18762)'

Dari lbnu Juraij, dari 
-R-, ui"bi"ur, dari Ikrimah bahwa umar mernotong kaki

dari persendian, dan Ali -sdain dari riwayat Ikrimah- memotong kaki -Amr berisyarat

kepadaku- sampai tengah-" (no. 18759)'
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yang dikenal dari ahli ilmu? Bagaimana menumtmu ketika Allah &
berfirman, VK qf| Cbtr lti6 friA6,orpt;,rakiJah
yang mencuri dan perempuan yang menalri, potonglah tangan

(sebagai) pembalasan bagi apa ,/ang mereka kerjakan.,,
(Qs. AI Maa'idah [5]: 38), tanpa menyebutkan tangan dan kaki,
kecuali mengenai orang yang memerangi.

Apabila seseorang berkata dengan menggunakan alasan
kalian, "Aku memotong tangannya dan tidak lebih dari ifu. Karena
jika tangan dan kakinya dipotong lagi, maka dia tidak dapat
memegang dan berjalan sehingga dia bisa binasa." Apakah hujjah
kepadanya hanyalah As-Sunnah dan atsaryarrg telah dikemukakan
ifu, padahal tangan dan kaki merupakan bagian yang terkena had
walaupun sudah rusak? Bagaimana menurutunu ketika Allah &
menghukum pezina dan penuduh zina jika dia telah dihukum safu
kali kemudian mengulangi lagi, bukankah hukumannya selalu
diulang selama dia mengulangi perbuatannya? Bagaimana
menumtmu jika seseorang berkata, "Dia telah dipukul (dihukum
cambuk) sekali sehingga tidak usah diulangi." ndak ada hujjah atas
perkataannya ifu kecuali dikatakan kepadanya, "pemukulan
memiliki tempat, maka selama tempat ifu masih ada maka dia
tetap terkena hukuman had."

Begifu juga tangan dan kaki, serama masih bisa dipotong,
maka pemotongan itu wajib dilaksanakan, yaifu orang yang tangan
dan kakinya dipotong akan binasa. lalu kenapa mereka tidak
mencegah kebinasaannya, dan berdalih dengan kebinasaan dalam
meninggalkan pemotongan yang kiri? Bagaimana pula mereka
menjafuhkan hukuman had kepada orang yang wajib dibunuh
sebab membunuh? Ini adalah puncak kebinasaan. Mereka
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menggugurkan had di sini karena alasan kebinasaan, namun

dengan menyelisihi As-Sunnah dan atsar. Bagaimana mereka

memotong kedua tangan dan kakinya jika dipotong dari

seperempat tangan dan kaki? Bagaimana menurutrnu iika ada

orang yang berkata, "Apabila sebagian kakinya yang dipotong'

maka akan tersisa padanya tiga bagian yang lain, dan apabila aku

memotong keempat bagiannya, maka dia akan membinasakan,

sehingga aku tidak memotongnya, kecuali satu atau dua bagian

saja."

Jika seseorang berkata, "Allah & berfirman, 'AHf6

'S;'}i-'Dan luka-luka pun ada -' (Qs' Al Maa'idah [5]:

45l,."

Dia berkata, "Aku menakr,vilkan keadaan yang diqishash

seperti keadaan yang menunfut qishash. Aku katakan, Anda tidak

boleh mengqishash karena sahr luka jika kebinasaan masih serupa,

kemudian Anda menjadikannya diyat, karena melalarkan qishah

kepada anggota tubuhnya adalah inti kebinasaan. Hujjah

kepadanya tidak lain bahwa qishash ifu ada tempatnya, maka

demikian iuga pemotongan ada tempatnya'"
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4. Bab: Usia Remaja yang Terkena Hukuman
Potong Tangan
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2754.Sufuan bin Uyainah -"r,guburk;r kepada kami, dari

ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu umar, dia berkata: Aku
menawarkan diri (unfuk berperang) kepada Rasulullah $ ketika
perang uhud, saat ifu aku berusia empat beras tahun, namun
beliau menolakku. Aku menawarkan diri lagi kepada beliau ketika
perang Khandak, saat ifu aku berusia lima belas tahun, maka
beliau membolehkan aku. Nafi' berkata: Lalu aku menceritakannya
kepada umar bin Abdul Aziz, maka umar berkata, ,,lni perbedaan
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antara yang masih kecil dan yang sudah fua." Lalu dia mengirim

surat kepada para gubemumya, "Hendaklah kalian mewajibkan

kepadaanakyangtelahberusialimabelastahununfukberperang,
dan yang masih empat belas tahun untuk tetap di kalangan anak-

anak."55

Karena itu kami berpendapat bahwa had dlberlakukan

terhadap orang yang telah mencapai usia lima belas tahun,

walaupun dia belum mimpi basah, karena usia ini yang

memisahkan antara prajurit dan anak-anak. Demikian itu, karena

perang hanya diwajibkan atas orang yang diwaiibkan beberapa

kewajiban atasnya, sementara orang yang diwajibkan beberapa

kewajiban atasnya, maka diwajibkan pula had atasnya, dan saya

tidak mengetahui ada yang menyelisihi dalam hal ini. Rasulullah S
membolehkan anak yang telah berusia lima belas tahun untuk ikut

berperang.

Seseorang berkata, " Had ndakdiberlakukan terhadap anak

laki-laki jika belum mimpi basah hingga mencapai sembilan belas

tahun, dan tidak pula terhadap anak perempuan hingga mencapai

hrjuh belas tahun." Saya tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan

usia-usia ini, dan dasar apa yang dipegangnya? Bagaimana

menunrt Anda jika seseorang berkata, "Aku tidak memberlakukan

had atasnya hingga dia mencapai usia empat puluh tahun-"

Karena itu adalfi usia yang disebutkan Alhh &, apa huijah

kepadanya? Bagaimana menumt Anda jika dia membedakan

antara anak perempuan dan anak laki-laki, yaitu anak perempuan

jika telah haid, sedangkan anak laki-laki jika telah mimpi basah,

65 Telah dikemukakan pada no. (L872,1884), bab: orang yang tidak diwalibkan

jihad, dan bab: Pemberian untuk kaum wanita dan anak-anak'
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karena ifu adalah wakfu diberrakukannya had atas mereka, apa
hujjah terhadap orang yang mengatakan perbedaan demikian
antara keduanya (anak lakiiaki dan anak perempuan)? para
sahabatnya sendiri menyelisihinya dalam hal ini, dan mereka
berpendapat sebagaimana pendapat kami dalam hal ini. Mereka
mengatakan, had diberlakukan atas orang yang telah mencapai
usia lima belas tahun, baik lakilaki maupun perempuar. Mereka
berhujjah dengan hadits Ibnu Umar dalam hal ini.

5- Pencurian Buah-buahan yang Masih Muda
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2755. Malik mengabarkan kepada kami, dari yahya bin
Sa'id, dari Muhammad bin yahya bin Habban, dari Rafi, bin
Khadii, bahwa dia mendengar Razuruflah s bersabd a, ,,Tidak 

ada
potong tangan dalam (pencurian) buah-buahan dan katsar.,,66

05 HR. Ath-Thabrani (Z/g3g, pembahasan: Hudud, bab: pencurian yang tidak
ada hukuman potong), dari yahya bin sa'id, dari Muhammad bin vahya bin Hibban,bahwa seorang budak mencuri anak pohon kurma dari kebun sesJrang, lalu dia
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menanalrlnya di kebun majikannya. Pemilik pohon kurma pun keluar mencarinya lalu

menemukannya. Dia lalu mengadukan budak tersebut kepada Marwan bin Al Hakam,

Manr,ran pun memenjarakan budak itu, dan dia hendak memotong tangannya- Majikan

budak itu berangkat menemui Rafi' bin Khadil dan menanyakan hal itu kepadanya.

Rafi' pun mengabarkan kepadanya, bahwa dia pemah mendengar Rasulullah $
bersabda, " Tidak ada potong tangan dalam (pencuian) buah-buahan dan katsar-"

Katsaradalahdaging kurma yang paling lunak.

Majikan budJ t""seb,rt berkata, "Marwan bin Al Hakam menangkap budakku

dan hendak memotong tangannya, aku harap engkau sudi unfuk pergi bersamaku

menemuinya, ug* o,jku, bisa menyampaikan apa yang telah engkau dengar dari

Rasulullah #," Rufi' pun pergr bersamanya menghadap Marwan bin Al Hakam,

kemudian dia bertanyra kepada Marwan, "Apukuh engkau telah menangkap budak

orang ini?', Dia menjawab, "l!,a." Rafi' bertanya lagi, "Apa yang akan engkau lakukan

terhaiapnya?' Dia menjawab, "Aku akan memotong tangannya." Kernudian Rafi'

berkata kepadanya, 'Aku telah mendengar Rasulullah $ bersabda, 'Tidak ada potong

tangan datam (pencunan) buah-buahan dan katsar'." Maka Marwan Pun

*".rr*irrtuhkun agar mernbebaskan budak tersebut sehingga dia pun bebas.

Abu Daud (q/gg-SSO, pembahasan, Hudud, bab: Penc,rian yang tidak ada

hukuman potong tangan), dari Abdullah bin Maslamah, dari Malik, dengan sanad ini.

(no.4388).
At-Tirmidzi (4/52-53, pernbahasan: Hudud, bab: Riwayat "Tidak ada potong

tangan datatn (pertcwian) buah-buahan dan katsal) dari jalur Al-Laits, dari Yahya bin

sa'i-d, dari Muhammad bin Hibban, dari pamannya, yaitu wasi' bin Hibban, dad Rafi'

bin Khadil, dengan redaksi ini.
Abu Isa berkata, "Dernikian sebagian mereka meriwaptkan dari Yahya bin Sa'id,

dari Muhammad bin Hibban, dari pamannya, yaihr wasi' bin Hibban, dari Rafi' bin

Khadii, dari Nabi $, dengan redaksi yang menyerupai riwa5rat Al-L-aits bin sa'd.

Sementara Malik bin Anas dan lebih dari satu orang lainnSn meriwayatkan hadits ini

dari Yahya bin sa'id, dari Muhammad bin Yahya bin Hibban, dari Rafi' bin Khadu, dari

Nabi $. Namun dalam sanadnya mereka tidak menyebutkan 'dari wasi' bin Hibban'."

Ibnu Hibban, Al Ihsan (70/glG3l7, pembahasan' Hudud, bab: Had pencr.rrian),

dari jalur Sufuan, dari Yahya bin sa'id, dari Muhammad bin YahSn bin Hibban, dari

pamannya, yaifu Wasi' bin Hibban, bahwa seorang budak mencuri anak pohon kurma

iari sebuJ kebun, lalu budak itu diadukan kepada Marwan, maka Marwan pun

memerintahkan agar tangannya dipotong, natnun Rafi' bin Khadii berkata,
,,sesungguhnya Nabi # telah bersaMa, '.Tidak ada potong tangan dalam (pencurian)

buah-buahan dan katsal ." (no. 21465).

Para periwa5rat AsySyaf i sesuai dengan syarat Al Bukhari dan Muslim. Hadits

yarg muttashiltampaknya dari jalur periwayatan yang kedua'

Katsar berarti daging kurma yang paling lunak, Ada juga yang mengatakan,

mayang kurma.
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2756. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari
Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin yahya bin Hibban, dari
pamannya yaitu Wasi' bin Hibban, dari Rafi' bin Khadii, bahwa
Nabi S bersabda, " ndak ada potong tangan dalam (pencurian)

buah-buahan dan katsar."67

Karena itu kami berpendapat tidak ada hukuman potong
tangan dalam pencurian buah-buahan yang masih mengganfung di
pohonnya, tidak pula yang di selain tempat penyimpanan, dan
tidak pula daging kurma yang empuk, karena ia tidak ada di
tempat penyimpanan. Ini menyenrpai hadits Amr bin Syu,aib.

Sebagian ulama berhujjah dengan hadits ini dan berkata,
"Hadits ini adalah hadits Rafi' bin Khadij yang mengabarkan
bahwa tidak ada hukuman potong tangan dalam pencurian buah-
buahan yang masing mengganfung di pohonnya. Dari sini kami
mengatakan, tidak ada hukuman potong tangan dalam pencurian
buah-buahan muda."

Saya katakan kepadanya, "Jika Anda berpendapat dengan
ini dalam hal tersebut, berarti kata tsamarmencakup kurma muda,

a82
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kurma kering, kismis dan buah-buahan lainnya- Apakah Anda

menggugurkan hukuman potong tangan bagi orang yang mencuri

kurma di dalam sebuah rumah?" Dia menjawab, "Tidak." Kami

berkata, "Demikian juga dengan kurma muda yang disimpan di

tempat penyimpanan, karena sebutan tsamar berlaku pada ini

buah-buahan yang tidak berada dalam tempat penyimpanan."

Saya berkata, "Bagaimana menumt Anda tentang dua kafir

dzimmi yang berziha, apakah Anda menetapkan hukum kepada

mereka dengan hukum Islam atau hukum mereka?" Dia

menjawab, "Jika saya katakan dengan hukum mereka?" Kami

berkata, "Hal itu akan mendorongmu trnfuk melegalkan mereka

melakukan apa yang kami sebutkan terkait dengan apa yang

dibatalkan oleh hukum Islam, dan mendorongmu -jika di dalam

agama mereka menyatakan bahwa hularman orcmg yang mencuri

adalah menjadi budak orang yang dicuri-, unhrk menjadikan dia

sebagai budak." Dia berkata, "Saya tidak akan menjadikannya

budak, tapi saya akan memotong tangannya-" Kami berkata,

"Bemrti Anda terkadang memberi keputtrsan di antara mereka

dengan hukum Islam dan terkadang dengan hukum Ahli Kitab."

Kami berkata, "Anda membolehkan hasil penjualan khamer

dan babi bagi mereka, lalu bagaimana Anda terkadang

menghukumi dengan hukum Islam dan terkadang menghuliumi

dengan menyelisihinya?" sahabatrya menyelisihi dia, lalu berkata,

"Pendapat kami mengenai hukuman bagi kedua orang Yahudi ifu

adalah dirajam, dan wanita Yahudi bisa menikah dengan lelaki

muslim." Kemudian pendapat mereka kembali sama' yaitu

membolehkan hasil penjualan khamer dan babi bagi mereka. Ini
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perlu dibahas di dalam pembahasan tersendiri karena cukup
panlang

6- Bab: Pengasingan dan Pengakuan Zina
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2757. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab,

dari Ubaidullah bin Abdullah bin utbah bin Mas'ud, dari Abu

Hurairah dan Zaid bin Khalid Al Juhani 6, bahwa keduanya

mengabarkan kepadanya, bahwa ada dua orang lelaki

mengadukan perkaranya kepada Rasulullah dEh. Salah seorang dari

keduanya berkata, "wahai Rasulullah, putuskanlah di antara kami

sesuai dengan Kitab Allah &." Yang lainnya -dan dia lebih

pandai- berkata, "Benar wahai Rasulullah, pufuskanlah diantara

kami sesuai dengan Kitab Allah &, dan izinkanlah aku untuk

berbicara (lebih dulu)." Beliau bersaMa, " Bicamlah." laki-laki ihr

berkata, "Anakku adalah buruh yang bekerja kepada orang ini, lalu

dia berzina dengan istrinya. Lantas ada yang mengabarkan

kepadaku bahwa anakku harus dirajam. Aku pun segera

menebusnya dengan membayar serafus ekor kambing dan seorang

o

L85



AlUmm

budak perempuan milikku. Kemudian aku bertanya beberapa ahli
ilmu, mereka mengabarkan kepadaku, bahwa seharusnya anakku
didera serafus kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan istri
orang ini harus dirajam." Rasulullah S bersabda, "Demi Dzatyang
jiwaku berada di tangan-Nya, sungguh aku akan pufuskan di
antara kalian berdua sesuai dengan Kitab Attah. Kambing dan
budakmu dikembalikan kepadamu." Kemudian beliau mendera
anak orang itu serafus kali dan mengasingkannya selama safu
tahun. Kemudian beliau menSnrruh Unais Al Aslami agar
mendatangi istri lelaki tersebut, jika dia mengakuinya maka dia
merajamnya. Kemudian wanita itu mengakuinya, maka Unais pun
merajamnya.SS

Dengan ini kami mengatakan, dalam hadits di atas
mengandung hujjah bahwa orang yang mengaku berzina dengan
safu kali pengakuan, maka diralam jika hal itu telah dipastikan
atasnya.

2758. Ibnu Uyainah juga meriwayatkan dengan sanad ini
dari Nabi #.6e

2759. Ubadah bin Ash-Shamit juga meriwayatkan
pencambukan dan pengasingan dari Nabi g.zo

68 HR. Ath-Thabmni (2/822, pembahasan: Hudud, bab: Riwayat tentang mjam).
AI Bukhari (4/2L6, pembahasan: Sumpah dan Nadzar, bab: Sumpah Nabi S),

dari Isma'il (lbnu Abi Uwais), dari Malik, dengan sanad ini. (no. 6633-6634).
Muslim (3/732+1325, pembahasan: Hudud, bab: Orang yang mengakui zina),

dari jalur Al [-aits, dari Ibnu Syihab, dengan sanad ini.
Dan dari jalur lainnya, dari Az-Zuhri, dengan sanad ini.
6e HR- Al Bukhari (4/256-257, p.rnbahasan, Hudud, bab, pengakuan zina), dari

A[ bin Abdullah, dari sufuan, dari Az-zuhri, dengan sanad ini. (no.68274g2g1.
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Sebagian ulama menyelisihi hadits ini mengenai apa yang

saya sebutkan kepada Anda, yang mana dia berkata, "Orang yang

hanya mengaku satu kali tidak dirajam, dia tidak dirajam hingga

dia mengaku empat kali pengakuan."

2760. Padahal Nabi $ memerintahkan Unais agar

merajam wanita ihr jika dia mengaku, Umar bin Khaththab juga

memerintahkan demikian kepada Abu Waqid Al-l-aitsi.71

Dia juga menyelisihinya dengan mengatakan, "Jika pezina

mengaku, maka ka,vajiban imam adalah memulai merajam,

kemudian orang lain. Jika diletakkan dengan saksi, maka dia

70 Muslim (3/1315-1317, pembahasan: Hudud, bab: Had zina), dari Yahya bin

Yahya At-Tamimi, dari Husyaim, dari Manshur, dari Al Hasan, dari Hiththan bin

AMullah Ar-Raqasyi, dari ubadah bin Ash-Shamit, dia berkata' Rasulullah $
bersabda, " Ikutitah sernua ajamnku, ikufrlah semta, aiamnku. sunggah AIah telah

manetapkan hukuman bagi mueka (kaum vnnita). P"ial<a gng btzina dmgan

pemwan hukumannya adatah catnbuk serafus kali dan diasingl<an selama setahun,

sdangkan lelaki gng sudah menikah benina dengan wanita @ng sudah menikah

hukumann5n adalah den seratus kali dan diraiam-" (no- \2/7690),
71 Adap,r., tentang diufusnya Unais kepada istri orang dari suku Aslam ifu telah

dikemukakan dalam hadits bab ini, no. 127571, sedangkan bagian keduanya

diriwayatkan Malik:
HR. Ath-Thabrari (2/823, pembahasan' Hudud, bab: Riwayat-riwayat tentang

rajam), dari Yahya bin sa'id, dari sulaiman bin Yasar, dari Abu waqid Al laitsi,

bahwa seorEmg lelaki menemui Umar bin Khaththab ketika dia sedang bemda di Syam-

Lelaki itu menutui.kan bahwa dia telah mendapat istinya bersama laki-laki lain, maka

Umar bin Khaththab mengutus Abu Waqid Al L-aitsi kepada istri orang itu untuk

menanyakan perihal tersebut. Abu Waqid lalu menernui wanita tersebut, saat ihr dia

sedang bersama bebempa orang wanita. Kemudian Abu Waqid menufurkan semua

yang dikatakan suaminya kepada Umar bin Khaththab, dan bahwa dia tidak akan

dihukum hanya dengan perkataan suaminya. Abu Waqid lalu mengatakan sesuahr agar

wanita itu membela diri, tapi wanita itu menolaknya. Bahkan akhimya justru dia

mengakui perbuatannya. Kemudian Umar memerintahkan unfuk memjamnya, wanita

itu pun dirajam. (no. 9).
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dirajam oleh para saksi, kemudian imam, kemudian orang-orang
lainnya."

276L. Asy-Syafi'i *S berkata: Rasulullah S memerintah-
kan perajaman Ma'iz, dan beliau tidak menghadirinya. Beliau juga

memerintahkan Unais agar mendatangi wanita tersebut, lalu jika
dia mengaku, maka Unais diperintahkan merajamnya, dan beliau
tidak mengatakan, "Beritahukan kepadaku sehingga aku meng-
hadirinya." Saya tidak pemah mengetahui beliau memerintahkan
rajam lalu beliau menghadirinya. Seandainya hadimya imam
adalah kewajiban, niscaya Rasulullah S menghadirinya. Umar bin
Khaththab juga pemah memerintahkan Abu waqid Al Laitsi untuk
mendatangi seorang wanita (yang dilaporkan oleh suaminya), lalu
jika dia mengakui, maka Umar memerintahkannya agar
merajamnya, dan Umar tidak mengatakan, "Beritahukanlah aku
agar aku menghadirinya." Saya tidak mengetahui seorang imam
pun yang menghadiri perajaman orang yang dirajam. Utsman bin
Affan juga pemah merajam seorang wanita, dan dia tidak
menghadirinya.T2

z2 HR. Al Bukhari (4/255, pembahasan: Hudud, bab: Apakah imam harus
mengatakan kepada orang yang mengakui zina, "Mungkin engkau hanya menyenfuh
atau mengerling"), dari Abdullah bin Muhammad Al Ju'fi, dari wahb bin Jarir, dari
ayahnya, dari Ya'la bin Hakim, dari lkimah, dari Ibnu Abbas:g, dia berkata: Ketika
Ma'iz bin Malik menemui Nabi S, beliau bertanya, "Mungkin engkau hanla mencium,
mengerlingkan mata, atau memandangi?" Ma'iz menjawab, "Tidak unhai Rasulullah."
Beliau bertanya lagq "Apakah engkau benar-benar menyetubuhinyil" -beliau tidak
menggunakan bahasa kiasan-. Dia menjawab, "lya." Maka pada saat itu pun beliau
memerintahkan agar dia dimjam. (no.6824l-

Muslim (3/L3L9, pembahasan: Hudud, bab: Orang yang mengakui zina pada
diri.ryu), dari Abu Kami Fudhail lbnu Husain Al Jahdari, dari Abu Ar,u,vanah, dari
sirnak bin Harb, dari Jabir bin Samurah, dia berkata: Aku melihat Ma'iz bin Malik
ketika dia dibawa kepada Nabi $, bahwa dia adalah orang lang pendek betisnyra dan
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Hukuman bagi pezina yang telah menikah dirajam dan

tidak dicambuk, karena hukuman cambuk dihapuskan dari yang

telah menikah.

Allah & berfirman,

'$,r;,;:A "#-e1-6\ O-iS 6ii
O (;S-;ft \rV bg "p4 135 -",$-ft

@ {*7 3,fri't:1""1 aPi *g; i* *Hi
" Dan (terhadap) para wanita yang mengeriakan perbuatan

keji, hendaktah ada empat orang saksi di antara kamu (yan7

menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi

maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam

rumah sampai mereka menemui aialnya, atau sampai Allah

membei jalan yang lain kepadanya." (Qs. An-Nisaa' [4]: 15) hal

ini sebelum furunnya masalah ^6ad

Udak memakai jubah. Dia mengaku sampai empat kali bahwa dirinya telah berzina.

Maka Rasulullah # bertanya kepadanya, "Bamngkali angkau...?" Temyata tidak

demikian. Demi Allah dia benar-benar tetah berzina. Maka Rasulullah $
mernerintahkan supaya meraiamnya.

Setelah ihr beliau berkhutbah, beliau bersabda, "Ketahuilah, setiap kali kami

berangkat perang di ialan Allah, temyata salah seorang dan kalian ada yang tidak ikut

serta, lalu dia mempunyai desahan seperti kambing iantan mendesah (saat kawin), lalu

dia membeikan sedikit sauatu (kepada umnita tersebut). Ketahuilah, demi Allah,

sekiranya aku diberikan kesempatan, niscaya aku akan memberikan hukuman

kepadanya sebagai suatu pelajaran-" (no- 17/L692).
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2762. Kemudian Al Hasan meriwayatkan dari Hiththan Ar-
Raqqasyi, dari Ubadah, dari Nabi S, bahwa beliau bersabda,
" Ikutilah semua ikutilah semua ajaranku. Sunggwh Alah
telah menetapkan hukuman bagi mereka (kaum wanita), hukuman
laki-laki yang sudah menikah yang berzina dengan wanita yang
sudah menikah adalah dera serafus kali dan dirajam."73 Ini
hukuman cambuk pertama yang difurunkan.

2763. Kemudian Umar bin Khaththab berkata di atas
mimbar, "Rajam di dalam Kitab Allah & adalah kehamsan atas

orang yarry berzina jika dia telah menikah." Tanpa menyebutkan
cambuk. Rasulullah S merajam Ma'iz tanpa mencambuk-ya.
Beliau juga memerintahkan Unais agar mendatangi seorang
wanita, jika dia mengaku, maka Unais diperintahkan unfuk
merajamnya. Semua ini menunjukkan, bahwa hukuman cambuk
itu dihapuskan dari yang telah menikah. Dan semua imam kami
merajam tanpa mencambuk.T4

73. Takhriynga telah dikemukakan dalam bab ini, no. (2759).
z4 HR. Al Bukhari (4/257, pembahasan: Hudud, bab: pengakuan zina), dari Ali

bin Abdullah, dari sufuan, dari Az-zuhri, dari ubaidullah, dari lbnu Abbas rft, umar
berkata, "Sungguh aku khawatir karena lamanya masa berlalu pada manusia sampai-
sampai ada seseorang yang berkata, 'Kami tidak menemukan rajam di dalam Kitab
Allah.' Sehingga mereka sesat karena meninggalkan suatu kewajiban Snng telah
ditumnkan Allah. Ketahuilah, sesungguhnya mjam itu wajib dilaksanakan atas orang
yang berzina yang telah menikah, lika ada bukti (saksi), atau kehamilan, atai
pengakuan."

sufuan berkata: Demikian yang aku hafal (umar berkata), "Ketahuilah, sungguh
Rasulullah $ telah merajam, dan kami pun memjam setetah beliau tiada.', (no.6g291.

Muslim (3/73L7, pernbahasan: Hudud, bab: Memjam janda atau duda karena
zina), dari jalur Sufuan, dan Az-Z;/rrn, dengan sanad ini.

Dari dari jalur Ibnu wahb, dari Yunus, dari Ibnu syihab, dengan sanad ini, dan di
dalamnya disebutkan, "sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad $ dengan
membawa kebenaran, dan Dia juga telah menurunkan Al Kitab kepadanya. Diantara

L90



AlUmm

Jika seseorang berkata, "Aku tidak mengasingkan sese-

orang." Maka dikatakan kepada sebagian orang yang berpendapat

dengan pendapatnya:

2764. Mengapa engkau menolak pengasingan dalam kasus

zina, padahal hal itu telah valid dari Nabi $, Abu Bakar, lJmar,

Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, dan semua orang yang kami ketahui

hingga sekarang?"7s

ayat yang diturunkan kepadanya, yang kita semua telah membacanya, mempelajarinya

dan berusaha memahaminya, adalah ayat tentang rajam. Rasulullah $ telah

melaksanakan hukum mjam tersebut, begitu iuga kami akan tetap melaksanakan

hukum mjam setelah ketiadaan beliau. lalu aku khawatir, jika sernakin lama masa

berlalu, maka akan ada seseorang yang berkata, 'Kami Udak menemukan ayat tentang

rajam di dalam Kitab Allah.' Sehingga mereka sesat karena meninggalkan suahr

kewajiban yang telah diturunkan oleh Allah. Sesungguhnya hukuman rajam di dalam

Kitab Allah *u;iU ai*.u"akan atas pam lelaki dan para wanita yang telah menikah

yang melalnrkan perzinaan apabila ada bukti (saksi), atau kehamilan, atau pengakuan-"

(no. 15,21591).
Demikian, hadits Sufuan beralih kepada hadits ini.
75 Adapun tentang validnya pengasingan yang diriwayatkan dari Nabi $, telah

dikernukakan di dalam hadits no. (27571. Sedangkan yang disebutkan oleh AsySyaf i,

telah diriwayatkan oleh:
Abdurrazzaq di dalam N Mushannaf (7/314, bab: pengasingan), dari Ma'mar,

dari Az-Zufui, dia ditanya, "seberapa jauh pezina diasingkan?" Dia meniawab, "Umar

mengasingkan dari Madinah ke Bashrah, dan dari Madinah ke Khaibar."

buri tUr,,, Juraij, dia berkata, "Aku mendengar hnu Syihab menceritakan hadits

rnl.
Dari Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq, bahwa Ali mengasingkan dari Kufah ke Bashrah.

Dari Abu Hanifah, dari Hammad, dari hmhim, dia berkata, "Auullah berkata

tentang periaka yang berzina dengan percrwan, dia berkata, 'Keduanya dicambuk

seratus kali, dan keduanya diasingkan'."

Dari hnu Juraij, Jari Abdullah bin Umar, bahwa Abu Bakar mengasingkan ke

Fadak, begihr juga Umar.
MuJannaf lbni Abi Syaibh (LO/82-84, pembahasan: Hudud, bab: Perawan atau

periaka dan ianda atau duda, apa yang dilalQkan terhadap mereka bila keduanya

Lnf"ut keji), dari jalur laits, dari Nafi', dari Shafiyyah binti Abu Ubaid... bahwa

seorang lelaki menggauli seorang perempuan pemwan hingga menghamilinSra, lalu dia

pun mlrrgaku. Namun lelaki ini belum menikah, maka Abu Bakar memerintahkan agar

dia dicambuk, kemudian diasingkan-

Juga di dalam bab: Pengasingan, dari mana ke mana' (83-84)'
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Dia menjawab: Aku menolaknya,

2765. Karena Rasulullah S bersabda, q-;ti7t g.r;i I
ii; e: {"lt $ *'o;i " wanita tidak boteh menempuh suatu

perjalanan selama tiga hari (atau tebih) kecuali disertai
mahramnya."76

Saya berkata kepadanya, "Perjalanan wanita adalah sesuafu
yang menjadikan si wanita itu dilingkupi oleh perjalanan-perjalanan
yang tidak harus dijalaninya. Padahal dia telah dilarang berduaan
dengan seorang lelaki gans bukan mahramnya), dan diperintahkan
menetap di rumahnya, serta dikatakan kepadanya, 'shalatmu di
rumahmu lebih utama agar engkau tidak menampakkan diri unfuk
menimbulkan fitnah kepadaku, dan agar tidak ada seorang pun

Dari Waki', dari Sufuan, dan Zaid bin Aslam, dari ayahnya, bahwa Umar
mengasingkan ke Fadak.

Dari Jarir, dari Mughirah, dari lbnu yasar maura usman, dia berkata, ..Utsman

mencambuk seorang wanita karena berzina, kemudian mengufus seorang maulaaya
yang bemama Al Mahri ke Khaibar, lalu dia mengasingkan wanita itu ke sana."

Dari waki', dari sufr7an, dari Abu Ishaq, dari yahya bahwa Ali mengasingkan ke
Bashrah.

Dari Abdurrahirn bin sulaiman, dari AI Ajrah, dari Abu Ishaq, dia berkata,
"Dibawakan kepada Ali seorang perernpuan dari suku Hamadan (karena berzina), lalu
dia memukulnya, dan memberangkatkannya ke Bashrah (mengasingkannya) selama
setahun."

Dari Yazid bin Harun, dari Muhammad bin Ishaq, dari Nafi', dari Ibnu umar
bahwa Abu Bakar mengasingkan seomng lelaki dan seorang wanita selama setahun.

Dari Abu usamah, dari Ibnu Juraij, dari Az-A)hn, bahwa Umar mengasingkan ke
Bashrah.

75 HR. Al Bukhari (L/34L, pembahasan: Mengqashar shalat, bab: Jarak
dibolehkannya mengqashar shalat), dari Musaddad, dari yahya, dari ubaidullah, dari
Nafi', dari hnu umar rg, dari Nabi 6$, beliau bersabda, "seomng wanita tidak boteh

selana tiga hari, kecuali bersama '(no. 1087).
Muslim (2/975, pembahasan: haji, bab, Bepergiannya wanita bersama

lafrmmnva untuk haji dan lainnya), dari jalur yahya Al eaththan, dari ubaidullah, dari
Naff', dengan redaksi ini. (no. 4L3/LS3B').
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yang terkena fitnah olehmu.' Sedangkan ini bukan jalan yang

diharuskan atasnya. Bagaimana menumt Anda jika seseorang yang

meremehkan berpendapat dengan menyelisihi As-Sunnah,'Aku

tidak mencambuknya sehingga dia menjadi korban-' Apakah hujjah

kepadanya hanyalah meninggalkan hujjah karena Al Kitab dan

khabar, ataukah Anda memandang jika Anda beralasan dalam

pengasingan karena Nabi $ melarang wanita bepergian selama

tiga hari kecuali disertai mahramnya? Apa kaitan itu dengan .6ad

zina?" Dia berkata, "Keduanya sama dalam safu makna, bahwa

mengadakan perjalanan semakna dengan pengasingan."

Kami berkata, "Bila kedua hadits ini menyamakan kedua

macam yang berbeda di dalam safu makna, berarti Anda

menghilangkan salah safunya dengan yang lainnya?" Dia

menjawab, "lya." Kami berkata, "Jika pengasingan merupakan

yang paling valid menumt karni dari apa yang diriwayatkan dari

Rasulullah, para imam setelahnya dan manusia lainnya hingga

sekarang, apakah kami harus mengatakan sebagaimana yang

Anda katakan, karena kami juga sepakat bahwa dalam

pengasingan ada perjalanan, apakah karena kami juga harus

membolehkan wanita bepergian selama tiga hari atau lebih tanpa

disertai mahramnya?" Dia menjawab, "Tidak-" Kami berkata,
,,Lalu mengapa Anda menghilangkan salah safunya dengan yang

lainnya, namun itu tidak berlaku bagi kami terhadapmu?"

Saya juga berkata, "Bagaimana menurut Anda jika Anda

beralasan, bahwa Anda mengesampingkan pengasingan karena di

dalamnya terdapat perjalanan dengan selain mahram. [-alu apabila

seorang wanita berzina di Baghdad, lantas Anda mencambuknya,

lalu datang ayahnya, saudara-saudaranya dan banyak lagi yang
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lainnya yang semuanya adalah mahramnya, lalu mereka berkata,
'Dia telah binasa di Baghdad, sedangkan keluarganya berada di
berbagai negeri, padahal Anda membolehkan perjalanan bersama
mahram ke tempat yang lebih jauh, dan Anda membolehkan
perjalanan yang kurang dari tiga hari tanpa disertai mahram.
Padahal kedua ifu telah ada padamu, karena kami adalah para
mahram, namun Anda mengasingkannya dari Baghdad, sehingga
dia keluar bersama mahram dengan perjalanan yang Anda
bolehkan unfuknya tanpa disertai mahram unfuk menuju
keluarganya. Dan Anda menjauhkannya dari negeri yang karena
dia telah binasa, dan dengan begifu Anda merasa berbuat baik
kepada kami." Dia berkata, "Saya tidak mengasingkannya karena
dia adalah orang merdeka sehingga aku tidak mengasingkannya."
Kami berkata, "Kedua makna yang Anda jadikan alasan telah
sima- Apabila Anda mengesampingkan pengasingannya karena
kedua alasan itu, maka di dalam kedua kondisi ini Anda telah
mengasingkannya."

Kami katakan kepadanya, "Bagaimana menurut Anda bila
dia berada di pedalaman yang tidak ada qadhi di desanya, kecuali
hams menempuh perjalanan tiga hari atau lebih, lalu seseorang
mengakui suafu hak atasnya, atau dia melakukan suatu
pelanggaran?" Dia berkata, "Dilaporkan kepada qadhi.,, Kami
berkata, "Tanpa disertai mahramnya?" Dia menjawab, "lya.', Kami
berkata, "Berarti Anda membolehkannya menempuh perjalanan
tiga hari atau lebih tanpa disertai mahramnya." Dia berkata, ,,lni

harus dilakukannya." Kami berkata, "lni harus dirakukannya
menumt pandangan Anda, sehingga Anda membolehkannya,
narnun melarangnya pada sesuafu yang telah disunnahkan oleh
Rasulullah # d* diberitakannya dari Allah ft mengenainya."
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Kami berkata, "Jika Anda beralasan mengenai wanita itu

dengan alasan yang Anda sebutkan, apakah seorang lelaki

memerlukan mahram?" Dia menjawab, "Tidak." Karni berkata,

"l--alu mengapa Anda tidak mengasingkannya?" Dia menjawab,

"Karena ifu adalah hadyang sama. Jadi, jika digugurkan dari salah

safunya, maka gugur pula dari yang lainnya." Kami berkata, "lni

juga termasuk syubhal kalian yang kalian beralasan dengannya,

sedangkan kalian tahu bahwa kalian salah dalam hal ifu, atau

kalian tidak mengetahui letak kesalahan itu." Dia berkata,

"Bagaimana itu?" Kami berkata, "Apa yang kita katakan mengenai

Ielaki merdeka yang telah menikah yang berzina dengan perawan,

lelaki merdeka yang telah menikah yang berzina dengan budak

perempuan, dan lelaki merdeka yang telah menikah yang berzina

dengan wanita yang dipaksa?" Dia berkata, 'Lelaki merdeka yang

telah menikah itu dikenai hukuman rajam dalam semua contoh ini,

sedangkan perawan ifu dicambuk seratus kali, budak perempuan

itu dicambuk lima puluh kali, dan wanita yang dipaksa itu tidak

dikenai hukuman." Kami berkata, "Begittt juga wanita yang telah

menikah. Wanita yang telah menikah yang berzina dengan budak

laki-laki, apakah si wanita dirajam sedangkan si budak dicambuk

lima puluh kali?" Dia berkata, "Ya." Kami berkata, "Mengapa,

bukankah karena Anda menerapkan had yang salna terhadap

masing-masing dari keduanya? Dan tidak menggugurkan darinya

apa yang tidak disertai oleh yang lainnya?" Dia menjawab, "lya."

Saya berkata, "Lalu mengapa lelaki yang memang Udak

memerlukan mahram tidak diasingkan, padahal pengasingan itu

adalah hadnya?'
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2766. Dia berkata, "(Jmar pernah mengasingkan seorang

lelaki, kemudian dia berkata, 'Aku tidak akan lagi mengasingkan

setelahnya'."77

Saya berkata, "(Jmar mengasingkan seorang lelaki karena

khamer, sedangkan pengasingan di dalam As-Sunnah dilakukan
terhadap pezina dan banci, dan di dalam AI Kitab ditetapkan
terhadap orang yang memerangi, dan itu menyelisihi pengasingan

keduanya bukan terhadap seseorang yang selain mereka. Apabila
Umar memandang perlunya pengasingan karena khamer
kemudian memandang untuk meninggalkannya, maka khamer
bukanlah zina, dan Umar sendiri telah mengasingkan dalam kasus

zina, maka bagaimana Anda tidak berhujjah dengan pengasingan
yang dilakukan oleh Umar dalam kasus zina? Sementara kami dan
Anda telah memastikan, bahwa tidak seorang pun memiliki hujjah
terhadap Rasulullah S?"

Seseorang berkata, "Saya tidak akan merajam kecuali
dengan pengakuan empat kali, karena keempat pengakuan ini
memerankan peran empat kesaksian." Kami berkata, "Bila

keempat pengakuan ini memerankan peran empat kesaksian,

maka bagaimana bila seseorang mengaku empat kali pengakuan

kemudian menariknya kembali?" Dia menjawab, "Dia tidak dikenai
had." Ada yang berkata, "Maka ini menunjukkan berbedanya
pengakuan dan kesaksian. Atau bagaimana menurut Anda, bila
Anda mengatakan bahwa pengakuan ifu memerankan peran

77 Mushannaf Abdurazzaq (7/3L41, dari Ibnu Juraij, dari AMullah bin Umar,
bahwa Abu Bakar bin Umagryah bin Khalaf diasingkan ke Khaibar karena minum
khamer, lalu dia bergabung dengan Hiraclius. Ialu dia memeluk agama Nashrani.
Kemudian umar berkata, "Aku tidak akan mengasingkan orang Islam lagi setelahnya,
selamanya."
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kesaksian, tapi mengapa Anda menyatakan bahwa pencuri yang

mengaku dengan satu kali pengakuan maka dia harus dipotong?

Mengapa Anda tidak mengatakan, sampai dia mengaku dua kali

pengakuan. Apabila dia mengakui hak orang lain satu kali

pengakuan yang berlaku padanya selamanya, maka terkadang

Anda menjadikan pengakuan satu kali lebih kuat daripada saksi,

dan terkadang lebih lemah."

Dia berkata, "Pengakuan bukanlah saksi, tapi Az-Zuhri

meriwayatkan, bahwa pengakuan di hadapan Nabi $ sebanyak

empat kali." Kami berkata, "lbnu Al Musayyib meriwayatkan,

bahwa orang tersebut mengaku berkali-kali namun ditolak, dan dia

tidak menyebutkan jumlahnya. Hal itu di awal Islam, karena

ketidaktahuan manusia mengenai apa yang diwajibkan atas

mereka. Tidak tahukah Anda bahwa Rasulullah S bersabda

mengenai orang yang mengaku, 'Apakah dia sakit? Ataukah dia

gila? Beliau tidak memandang bahwa ada seseorang yang Allah &
telah menufupi aibnya, lalu dia datang mengakui dosanya, kecuali

dia tidak mengetahui hukumannya? Tidak tahukah Anda bahwa

Nabi S bersabda, 'Berangkatlah wahai Unai kepada isti orang

ini, jika dia mengaku, maka niamlah did, tartpa menyebutkan

jumlah pengakuan itu. Umar iS memerintahkan Abu Waqid Al

I-aitsi yang seperti ihr, dan tidak menyrnrhnya menghitung

pengakuan."
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7- Riwayat Tentang Seseorang yang Menghukum
Budak Perempuannya yang Bernna
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2767. Malik mengabarkan kepada kami, dari hnu Syihab,

dari Ubaidullah bin AMullah bin Utbah, dari Abu Hurairah dan
Zaid bin Khalid Al Juhani @, bahwa Rasulullah $ ditanya

mengenai budak perempuan bila dia berzina dan dia belum
menikah. Beliau menjawab, "Jika dia berzina maka cambuHah dia-

Kemudian jika dia benina lagi maka cambuklah dia. Kemudian jika
dia bezina lagi maka cambuHah dia, kemudian juanah dia
walaupun dengan seutas tali." 78

78 HR. A$-Thabrani (2/826-827, pembahasan: Hudud, bab: Himpunan riwaya.t
tentang hadan{.

AI Bukhari (2/103, pembahasan: Jual-beli, bab: Menjual budak yang berzina),
dari Isma'il Abu Lrr rais, dari Malik, dengan sanad ini. (no.2l13-2\i4).
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hnu Syihab berkata, "Aku tidak tahu, apakah setelah yang

ketiga atau Yang keemPat-"

yr,S"; )''.;'afu$ oi'* / f I .tt
."c;;VrC",,L *3*\t Jb

2768. Sufyan mengabarkan kepada kami' dari Amr bin

Dinar, dari Al Hasan bin Muhammad bin Ali, bahwa Fathimah

binti Rasulullah s menghula.rm budak perempuannya yang

betzina."79

2765/M. Kaum Anshar dan generasi setelah mereka

menghukum para budak perempuan mereka' hnu Mas'ud

memerintahkan itu kepada mereka. Abu Barzah juga menghukum

budak pnrempuannYa'8o

Muslim (3/1329, pembahasan: Hudud, bab:

karena zina), dari AMullah hnu Maslamah, dari
Merajam Yahudi, ahli ddmmah

Malik, dengan sanad ini- (no.

32/lO7sl.
79 Musharnaf Abdurmaq (7/394, pembahasan' Hudud, bab: Budak

perempuan yang berzina), dari hnu Juraij, dari Amr bin Dinar' dengan sanad ini' Dan

dari hnu Uyainah, dengan sanad ini'-- i*iur-rf tO,ri AOi SgiOune/Sl4-515, pembahasan: Hudud, bab: Omng yang

budaknya berzina), dari hnu Uyainah, denSan sanad ini'
N Mushannat nirr-Lus Q/39\ pembahasan' Tuduhan zina, raiam' dan

ihshan,bab:Budakpo"-p*.y-su",,i""t'dariAts-Tsauri,dariHammad,dari
Ib;,lri;, bahwa Ma'qil bin frf*6 A ptrr""i datang kepada AMullah (lbnu Mas'ud),

f"i, Ur*.a", "s*,rrrjguhty" seorang budak perernpuanku berzina'" Abdullah berkata'
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Jika ada yang berkata, "seseorang tidak boreh menghukum
hadbudak perempuannya, tapi har ifu diserahkan kepada imam.,,
Dalam hal ini ini mereka beralasan dengan mengatakan, jika
pemilik budak perempuan tidak mengerh had. Kami berkata,
"Yang melaksanakan hadh.nyalah yang mengertr had.,, Kami juga
mengatakan kepada sebagian orang yang berpendapat dengan
pendapat ini, "Allah & tnlah berfirman, ,Wanita_wanita 

yang kamu
khawatirkan nustruz-nya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah
mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian
jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu menari-cari jalan
untuk men5rusahkannya.' (es. An-Nisaa. [4]: 34).,,

Allah ffi telah membolehkan suami memukur istrinya yang
merdeka (sebagai hukuman), yang bukan budak. Dia berkata, ,,rni

bukan had." saya berkata, "Bira Anah 'Azza wa ,Ara

membolehkannya pada sesuatu yang bukan had, maka daram had
yang ditetapkan jumlahnya lebih dibolehkan lagi, karena bilangan
tidak boleh dilampaui, sedangkan hukuman itu tidak ada
batasannya, maka bagaimana bisa Anda membolehkan pada
sesuafu namun menggugurkannya pada yang lainnya?,,

:c:rnbuld.+ dia lima puruh kari." Dia berkata, "Dia bukan muhshan.,,Abdulah
berkata, "Keislamanryra adalah ihshatnya.,,

Ini sebagaimana diriwaSatkan duri urnu, dan AIi. (no. 13601, lg604, 1360g,13611).
Mushannaf lbni Abi Stnibah(pernbahasan dan bab png sama).
Driwayatkan da., Zaid, Abu Barzah dan hnu U*J, *"tu dari para q,raikhgolongan Anshar, Anas dan hnu Mas'ud.
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2768/M. Dia berkata, "Telah diriwayatkan kepada kami

dari lbnu Abbas apa yang menyempai pendapat kami."81

Saya berkata, "Apakah seseorang bisa memiliki hujjah

beserta Rasulullah S?" Dia menjawab, "Tidak." Kami berkata,

"Lalu mengapa Anda berhujjah dengan ifu, sedangkan riwayat dari

Ibnu Abbas tidak dikenal?" Sebagian orang yang berpendapat

bahwa seseorang tidak boleh menghukum had budak

perempuannya yang berzina berkata, "Bila Anda membiarkan

orang-orang menghukum had budak-budak perempuan mereka,

bukankah di antara manusia ada yang jahil, apakah orang jahil

boleh melaksanakan ha&"

Saya berkata kepadanya, "Ketika Rasulullah S
memerintahkan orang yang memiliki budak perempuan yang

berzina agar menghukum rlad budaknya, maka itu berlaku bagi

setiap orang yang memiliki budak perempuan, dan had ifu ada

ketenhrannya yang telah diketahui." Dia berkata, "Bisa saja beliau

memerintahkan ini hanya kepada ahli ilmu." Saya berkata,

"Pemukulan lima puluh kali tidak akan luput dari pengetahuan

seseorang yang berakal. Dan kami tanyakan kepadamu mengenai

hal seperti ini." Dia berkata, "Apa ifu?" Saya berkata, "Bagaimana

menurut Anda seorang lelaki yang mengkhawatirkan nust/w

istrinya, atau melihat darinya sebagian yang dibencinya di dalam

dirinya, apakah dia boleh memukulnya?" Dia menjawab, "lya."

Aku tanyakan kepadanya, "Mengapa?" Dia berkata, "Karena

Allah fu telah memberikan dispensasi dalam memukul istri, dan

8r Mushannaf Abdunazzaq (7/396'397\, dari jalur Ibnu Jumij dan Ats-Tsauri,

keduanya dari Amr bin Dinar, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, dia udak memandang

had atas seorang budak.
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Rasulullah S telah mengizinkan seseorang untuk mendidik

keluarganya."

Kami berkata, "Jika seseorang beralasan kepadamu tentang

memukul istri dalam kasus nusyuzdan didikan dengan yang seperti

alasanmu dalam kasus had atau lebih dari itu?" Dia berkata, " Had
itu ada ketentuannya, sedangkan mendidik tidak ada. Jadi, apabila

Anda mengizinkan selain orang berilmu dalam memukul, maka

kami khawatir akan melampaui batas bilangannya." Dia berkata,

"Misalnya dikatakan kepadanya, 'Didiklah tapi jangan melampaui

bilangan'." Kami berkata, "Bilangan apa?" Dia berkata, "Apa yang

diketahui manusia." Aku berkata, "Apa yang mereka ketahui?" Dia

berkata, "Pukulan yang tidak melukai, di bawah had."

Kami berkata, "Pukulan yang di bawah had bisa sebanyak

tiga puluh sembilan, dan bisa sebanyak tujuh puluh sembilan.

Dengan yang mana dia memukulnya?" Dia berkata, "Yang

diketahui manusia." Kami berkata, "Bila dikatakan kepadamu,

'Mungkin saja beliau tidak mengizinkan kecuali orang berilmu'."

Dia berkata, "Hak orang berilmu dan orang jahil atas keluarganya

adalah sama." Kami berkata, "Lalu mengapa Anda mencela kami

terkait dengan perintah Nabi $ kepada orang yang memiliki

budak perempuan yang berzina agar dia menghukurnnya dengan

had, kemudian Anda menyatakan bahwa oftrng berilmu juga tidak

boleh menghukum had budak perempuannya? Apabila Anda

beralasan dengan kejahilan orang jahil, maka semestinya Anda
membolehkan orang berilmu menghukumnya dengan .6ad namun

Anda tidak membolehkannya, tapi Anda hanya memasukkan

sytbhat kejahilan. Padahal seseorang yang berakal tidak jahil

mengenai lima puluh kali pukulan yang tidak melukai. Kemudian
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Anda beralih menjadi membolehkan bagi orang-orang jahil untuk

memukul para istri mereka tanpa membatasi pulmlan. Apabila

Anda mengikuti khabar dari Nabi S dalam hal itu, sedangkan

engkau tidak membolehkan bagi seorang pun menals,riilkan

kepadamu, karena ifu bersifat global, maka hal itu mencakup

orang berilmu dan yang lainnya." Dia berkata, "lya."

Kami berkata, "Lalu mengapa Anda tidak mengikuti khabar

dari Rasulullah $ yang lebih shahih daripada itu dalam masalah

seseorang boleh menghukum had budak perempuannya. Anda

menganggap validnya khabar yang lebih dha'if, dan Anda

menjadikan orang berilmu dan orang jahil dalam hal itu menjadi

sama, kemudian Anda melarang orang berilmu dan orang jahil

menghukum had budak perempuannya? Sudah tidak pantas lagi

menjelaskan kesalahan pendapat dengan yang lebih banyak dari
. .,,
lnl-

Orang yang menolak ini tidak bisa beralasan dengan

kejahilan. Seandainya alasannya karena kejahilan mengenai orang

yang melaksanakan had, berarl dia telah membolehkannya bagi

orang berilmu bukan orang jahil, padahal dia tidak membolehkan-

nya bagi orang berilmu dan tidak juga bagi orang jahil. Sungguh

dia telah menolak khabar yang lebih kuat dari kedua khabar itu

dan mengambil yang lebih lemah. Sedangkan kami berpedoman

dengan kedua hadits ini, dan kami memohon petunjuk kepada

Allah Ta'ala.
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8. Riwayat Mengenai Orang yang Sangat Rentan
Fisik, Bukan Karena Penyakit, Mendapatkan

Hukuman Had

:br 'alt'J-; i;s e!)r s:;i -yvrl
)Jjt ,-, * ,t ,;;- ,; o6 6:;i
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///
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.,plr Jrt :\ ?-tr Jr,s,1*lr Jt(..j'r-

276g.J.*uO,' rn*nuUurf.- kepada Uurn,, 0,. O"rU"*
Asy-Syafi'i berkata: Sufuan mengabarkan kepada kami, dari Yahya

bin Sa'id dan Abu Az-Zinad, keduanya dari Abu Umamah bin Sahl

bin Hunaif, bahwa ada seorang lelaki -salah safunya mengatakan,

buncit, dan yang lainnya mengatakan, lumpuh- tinggal di sebelah

Sa'd, lalu dia menggauli seorang wanita hingga hamil, lalu wanita

itu menuduhnya. Lelaki ifu pun ditanya dan dia mengakuinya,

maka Nabi S memerintahkan untuk menghukumnya. Salah satu

dari keduanya (Yahya bin Sa'id dan Abu Az-Znad) mengatakan,
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dia didera dengan atskul (ranting) kurma,

mengatakan, dengan atskul (rarrting) kurma. "82

dan satunya lagi

82 Al Baihaqi berkata setelah meriwayatkannya di dalam As-Sunan At Kubm dan
jalur Asy-Syatf i(8/230\, "lnilah yang terpeliham dari Abu Umamah serara mursal."

Abu Daud (4/615-676, pembahasan: Hudud, bab: Pelaksanaan.6adatas orang
yang sedang sakit), dari Ahmad bin Sa'id Al Hamdani, dari hnu Wahb, dari Yunus,
dari Ibnu Syihab, dari Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif, dari sebagian sahabat

Rasulullah @ golongan Anshar, bahwa seorang lelaki di antara mereka menderita sakit

hingga sangat parah dan tubuhnya hanya tinggal kulit dan tulang saja. [-alu datanglah
seoftrng perempuan dari golongan mqel<a, kemudian lelaki itu bersenda gurau

dengannya hingga dia pun menyetubuhi perempuan itu. Ketika bebempa lelaki dari
kaumnya datang menjenguknya, dia memberitahu mereka tentang kejadian itu, dan dia

berkata, "Mintakanlah fatwa kepada Rasulullah $ tentang diriku, bahwa aku telah

berzina dengan seorang perempuan yang mendatangiku." @eberapa orang menemui

Rasulullah #) du" berkata kepada beliau, "Tidak ada seorang pun yang kami dapati

lebih parah mengalami penyakit daripada yang dialami lelaki itu, dan jika kami
memaksa membopongnya kemari (ke hadapan engkau), pastilah tulangnya akan

hancur berantakan, sungguh dia kini tinggal kulit dan h.rlang saja." Rasulullah #t
memerintahkan mereka untuk mengambil serafus ranting, lalu mereka memukulqra
secara bersamaan-" (no. 4472).

An-Nasa'i (Al Kubra, 4/3L1, pernbahasan: Rajam, bab: Orang !,ang berhrbuh
sangat lemah melanggar had, dan penyebutan tentang perbedaan para penukil khabar
Abu Umamah bin Sahl mengenainya), dari jalur Zaid bin Abu Unaisah, dari Abu
Hazim, dari Sahl Ibnu Hunaif, swra mar{ui dengan redaksi yang serupa.

Dari jalur Ibnu Uyainah, dari Abu Az-Zir'ald, dari Abu Umamah bin Sahl, bahwa

dibawakan kepada Nabi S seorang yang sangat lemah yang merupakan tetangganya

Sa'd, lalu dia mengakui zina, maka beliau bersaMa, "CambuHah dia dengan ranting-
mnting kurma."

Dari jalur Sufyan, dia berkata' Kami hafal ihr dari Yahya bin Sa'id, dari Abu
Umamah, dia berkata, "Seorang lelaki yang bertetangga dengan Sa'd...'"

Dari jalur Sufuan, dari Abu Az-Zinad dan Yahya bin Sa'id... yaihr jalur yang

disebutkan di sini.

Dari jalur Husyaim, dari Yahya bin Sa'id, dari Abu Umamah, bahwa Nabi $...
dengan redaksi yang serupa.

Dari jalur Abu Ishaq, dari Az-Zuhri, dari Abu Umamah, dia berkata, "Seomng

lelaki menderita sakit..." dengan redaksi !,ang serupa.
Dari jalur Muhammad bin Ishaq, dari Ibnu Abdillah bin Al Asyaj, dari Abu

Umamah, dari Sa'id bin Sa'd, dia berkata, "Di antara rumah-rumah kami ada seorang
lelaki yang sangat lemah..." lalu dia menyebutkan redaksi lrang s€rupa.
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Kami berpedoman dengan hadits ini bila si pelaku men-

derita sakit yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya dan

sangat rentan, bila dipukul dengan cambuk dalam pelaksanaan had
maka bisa mengakibatkan kematian, sehingga dia dipukul dengan

ranting kurma. Karena Allah fu telah menetapkan ketenfuan had,

diantaranya had yang diarahkan kepada jiwa adalah rajam, dan

hukuman mati selain dengan rajam, yaitu qishash. Had lainnya

adalah cambukan, yang mana Rasulullah S telah menjelaskan

bagaimana pencambukan ihr, dan telah dijelaskan di dalam Kitab
Allah ffi, kemudian Sunnah Rasulullah S, bahwa pukulan ini tidak

dimaksudkan untuk menghilangkan nyawa, dan bahwa itu hanya

dimaksudkan untuk membuat manusia menjauhi hal-hal yang

diharamkan, dan bisa juga itu sebagai pembersih (penghapus

Dan dari jalur Ya'qub bin Abdullah bin Al As5nj, dari Abu Umamah bin Sahl,
bahwa ada seorang wanita yang hamil, lalu ditanyakan kepadanya, "Dari mana?" Dia
pun menjawab, "Dari suatu tempat..." lalu dia menyebutkan redaksi yang serupa ihr.

Abu Abdurrahman An-Nasa'i berkata, "Yang paling bagus adalah hadits
Umamah yarry mutsat."

hnu Majah (2/859, pembahasan: Hudud, bab: Orang yang sudah hra renta dan
omng sakit yang diwajibkan rladatasnln), dari jalur Ya'qub bin Abdullah bin Al Aslraj,
dari Abu Umamah, dari Sa'id bin Sa'd$in Ubadah, dia berkata, "Di antam rumah-
rumah kami ada;seorang lelaki yang .berperangai buruk..." lalu dia menyebutkan
serupa itu.

Dari jalur Ya'qub, dari Abu Umamah, dari Sa'd bin LJbadah, dari Nabi $...
dengan redaksi yang serupa.

Swan Ad,Daraquthni (3/99, pmbahasan: Hudud), dari jalur Fulaih, dari Abu
Hazim, dari Sahl bin Sa'd: Bahr,va seorang budak perempuan di masa Nabi S, hamil
karena zina...lalu disebutkan menyerupai ihr.

Ad-Daraqlrthni berkata, "Demikian yang dikatakannya. Sedangkan lnng benar
adalah dari Abu Hazim, dari Abu Umamah bin Sahl, dari Nabi $."

Dari jalur Sufuan, dari Abu Az-Znad dan Yahya bin Sa'id, dari Abu Umamah bin
Satrl bin Hunaif, dari Abu Sa'id Al Khudri, menyerupainya, secam mar{u'.

Ibnu Hajar mengatakan di dalam Al Talkhish Al Habir (3/LO9, terbitan
Muassasah Cordoba), "Jika semua jalur periwayatannya terpelihara, maka Abu
Umamah telah membawakannya dari sejumlah sahabat, lalu terkadang dia
meriwayatkannya seram murcal."
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dosa). Apabila diketahui oleh orang yang hendak melaksanakan

had bahwa hadtya terhadap orang yang berfisik rentan bisa

mematikan, maka dia tidak boleh memukul si terpidana dengan

pukulan atau pemukul yang bisa membinasakannya, tapi memukul
dengan pemukulan yang digunakan oleh Rasulullah $.

Jika ada yang berkata, "Bisa juga orang sehat yang

diperkirakan kuat malah meninggal, sedangkan yang diperkirakan

tidak kuat malah tidak meninggal." Jawabnya, ini hanya dilakukan

berdasarkan pengamatan secara lahir saja, karena semua ajal

berada di tangan Allah &.

Adapun wanita hamil dan orang sakit, maka had mereka

ditangguhkan hingga melahirkan kandungannya dan yang sakit

hingga sembuh. Jadi tidak seperti orang yang sangat rentan

fisiknya. Sebagian orang menyelisihi kami dengan mengatakan,

saya tidak mengetahui had kecuali sama, walaupun terpidananya

sangat rentan fisiknya. Saya berkata, "Apakah menurut Anda had
lebih banyak ataukah shalat?" Dia menjawab, "Semuanya

kewajiban." Kami berkata, "Adakalanya orang yang tidak dapat

berdiri di dalam shalat diperintahkan duduk, dan orang yang tidak

dapat duduk diperintahkan berisyarat. Begitu juga adakalanya had
digugurkan dari orang yang tidak ada jalan untuk dilaksanakannya

hadterhadapnya."

fu-Rabi' berkata: Seakan maksudnya adalah pencuri yang

mencuri, sementara dia sudah tidak lagi memiliki dua tangan dan

tidak pula dua kaki, maka hakim tidak menemukan jalan untuk

melaksanakan pemotongan yang diwajibkan atasnya. Dia berkata,
"lni adalah mengikuti Nabi, dan kondisi damrat." Kami berkata,

"Dan dicambuknya orang yang sangat rentan fisiknya dengan
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ranting-ranting kurma adalah mengikuti Rasulullah S, dan itu yang

tidak layak diselisihi, sekaligus mempakan kondisi darurat."

9- Kesaksian dalam Kasus Zina

Allah & berfirman mengenai tuduhan zina,

;i;3\'6Ul tEV$ ):,5.,+{ iv {j
@6iS(

"Mengapa mereka (yanq menuduh ifu) tidak mendatangkan

empat orang saksi atas berita bohong ifu? Oleh karena mereka

tidak mendatangkan saksisaksi maka mereka itulah pada sisi Allah
orang-orzrng yang dusta." (Qs. An-Nuur [24]: 13).

Jadi, dalam kasus zina para saksi tidak boleh kurang dari
empat orang berdasarkan hukum Allah fr kemudian hukum

Rasulullah S. Apabila mereka tidak sampai empat orang, berarti

mereka para penuduh. Begitu juga Umar bin Khaththab

menghukumi mereka, sehingga dia mencambuk mereka dengan

rlad tuduhan zina. Saya tidak mengetahui seorang pun yang

pemah saya jumpai di negeri ini yang menyebutkan perbedaan

pendapat mengenai apa yang saya sebutkan ifu, bahwa tidak

diterima kesaksian dalam kasus zina bila kurang dari empat saksi.

Apabila mereka tidak sampai empat orang, maka mereka semua

?;'i,e34:6
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dikenai had tuduhnn zina. Tapi tidak demikian kesaksian-kesaksian

lainnya yang selain para saksi zina.
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2770. Malik mengabarkan kepada kami, dari Suhail, dari

ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Sa'd bin Ubadah berkata,

"Wahai Rasulullah, bagaimana menumtmu bila aku mendapati

seorang lelaki bersama istriku, apakah aku membiarkannya hingga

aku mendatangkan empat orang saksi?" Rasulullah S menjawab,

" Ya.'83

Hadits ini menjelaskan bahwa saksi zina harus empat

orang, tidak seorang pun selain imam yang boleh membunuh

(melaksanakan hukumam mati), dan tidak boleh menghukum

berdasarkan pendapat.

83 Telah dikemukakan pada no. (26581, bab: l,elaki yang mendapati isbinya
bersama seomng lelaki, lalu dia membunuh lelaki itu. (FIR. Muslim).
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âl!

(.}-p

/o/
. -Ot-)(>-

o

J-.t. *,

Jl
:

J->C

€)

t\ytl:;i -YVV\
4.o

g,l -t d

Jz -t /'
uoJe

€

1 g. ,o,. oI .-*Jl .'.r
lJ.

W rldV*

/o I. -lF

, a

)
/O

ti*^J

Y'tf,

u;)

j ozz

'Jt-'fii& 
ii,r

/O/1.. z I o I
Ul .,*.,y .,rl/

n / //
: )b ,lui
l5z v

€

I

zl

_*

l. 
-zli,ct r ,J{J

d
$? U; "*;iJ1t-*,-'ttlu

,r//;a r-6

.l oz

)

.P

(l 4:9

G
/

46. { ./
dl ,)eo l>.

'a;tL

;;r'Eltir# {,;:r:\ ?U l'r\f, I
2771. Malik mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin

Sa'id, dari hnu Al Musa3ryib, bahwa seorang lelaki di Syam

mendapati seorang lelaki bersama istinyra, lalu dia membunuh

lelaki itu atau istrinya. Kemudian Mu'awiyah mengirim sumt
kepada Abu Musa Al Asy'ari agar menanyakan hal itu kepada
Ali,& unhrknya. Abu Musa pun bertanya kepadanya. Ali berkata,
"Sesungguhnya kejadian ini tidak terdapat di negeri lrak. Alar ingin
agar engkau mengabarkan kepadaku-" Dia pun memberitahunya,
lalu Ali & berkata, "Aku Abu Al Hasan. Apabila dia udak

mendatangkan empat orang saksi, maka dia diberikan hukuman
atas tuduhannya."&

a4 Tehh dikernukakan pada no. (2659), tnb: l.elaki yang mendapati isterinya
bersama seorumg lelaki, lalu dia membunuh lelaki itu.
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Kami berpedoman dengan semua ini, dan saya tidak hafal

dari seorang pun sebelum kalian dari kalangan ahli ilmu yang

menyelisihi dalam hal ini.

Ada yang berkata, "Bila seorang lelaki membunuh lelaki

lainnya di rumahnya, lalu para wali korban menunfutnya, lalu dia

berkata, 'Aku mendapatinya di rumahku, dia hendak mencuri,

maka aku membunuhnya.' Maka menumt kami, bila korban

dikenal suka mencuri, maka kami gugurkan hukuman mati dari si

pembunuh, dan kami bebankan diyat kepadanya. Tapi bila korban

tidak dikenal suka mencuri, maka kami tetapkan qishash unfuk

wali korban terhadapnya. "

Saya katakan kepadanya, "Rasulullah sb tidak mengizinkan

Sa'd bin Ubadah untuk membunuh lelaki yang bila ditemukannya

bersama istrinya hingga dia mendatangkan empat orang saksi. Ali
bin Abu Thalib i{96 berkata, 'Bila tidak mendatangkan empat orang

saksi, maka hendaklah dia diberikan hukuman tuduhannya.' I--alu

bagaimana Anda bisa menyelisihi Sunnah Rasulullah S dan atsar

dari Ali ;g?"

2772. Dia berkata, "Telah diriwayatkan kepada kami dari

Umar bin Khaththab, bahwa dia menggugurkan hal tersebut." 85

85 Mushannaf Abdutnzaq (9/435, pembahasan: Tebusan, bab: Lelaki yang

mendapati istrinya bersama lelaki lain), dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Al Qasim bin
Muhammad, dia berkata: Menurutku dari Ubaid bin Umar, dia berkata: Seorang lelaki
meminta bertamu kepada seiunrlah orang dari bani Hudzail, lalu mereka menyuruh
seorang perempuan mereka untuk mencari kayu bakar, temyata tamu ifu tertarik oleh
perempuan tersebut, maka dia pun membunfutinya, lalu dia hendak menggaulinya,
namun perempuan ifu menolak, maka lelaki itu berkelahi dengannya sesaat, namun
perempuan itu berhasil melepaskan diri darinya, lalu melempar lelaki itu dengan batu
hirggu mengenai dadanya, maka lelaki itu pun meninggal- Kernudian perempuan itu
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Saya berkata kepadanya, "Telah diriwayatkan dari Umar

bahwa dia menggugurkan hal tersebut. Umar berkata, 'Orang ini

dibunuh oleh Allah, dan Allah selamanya tdak dituntut'." Menuntt

kami, atsar dari Umar ini menunjukkan, bahwa ada bukti di

hadapannya mengenai korban yang dibunuh, atau wali korban

mengaku di hadapannya mengenai apa yang karenanya

mengharuskan si korban dibunuh."

Dia berkata, "Apakah kalian meriwaptkan khabar ini?"

Kami berkata, "Tidak." Dia berkata, "Khabar ifu sesuai dengan

teksnya." Kami berkata, "Berarti Anda menyelisihi teksnya." Dia

berkata, "Yang mana?" Kami berkata, "Umar tidak bertanya,

apakah korban yang dibunuh ifu diketahui suka berzina ataukah

tidak, sedangkan Anda tidak membolehkan terhadap orang yang

diketahui suka berzina unfuk ditebus, dan karenanya

pembunuhnya dibunuh kecuali dia mendatangkan saksi atasnya.

Dan Umar tidak menetapkan diyat dalam hal ini, sedangkan Anda

menetapkan diyat dalam hal ini." Dia berkata, "Aku hanya

mengqiyaskannya kepada keputusan Umar bin Khaththab." Saya

berkata, "Apa kepufusan ifu?"

2773. Dia berkata, "Anlr bin Dinar meriwayatkan bahwa

Umar mengirim surat mengenai seorang lelaki dari Bani Syaiban

yang telah membunuh seorang Nashrani dari penduduk Al Hirah,

mendatangi keluarganya, lalu mernberitahukan hal itu kepada mereka. Kemudian
keluarga perempuan ini pergi menghadap Umar, lalu mernberibhukan tentang hal itu
kepadanya. Umar mengirim utusan, lalu utusan itu merdapati jejak-jejak keduanya, lalu
Umar berkata, "Orang yang dibunuh Allah sdamanya fidak bisa ditebus."

Az-Zuhn berkata, "Kemudian setelah itu, pam qadhi mernutuskan (yang demikian
itu)unhrk ditebus." (no. 17919).
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'Bila si pembunuh diketahui suka atau pemah membunuh maka

bunuhlah dia. Namun apabila tidak diketahui demikian, maka

biarkanlah dan janganlah kalian membunuhnya'. "86

Aku berkata, "lni tidak valid dari Umar. Dan jika

menumtmu valid, apakah Anda berpendapat dengan ini?" Dia

berkata, "Tidak, tapi orang yang membunuh orang Nashrani ifu

dibunuh baik dia dikenal suka membunuh maupun tidak." Saya

berkata kepadanya, "Apakah boleh seseorang menisbatkan

kepada suafu ilmu unfuk menyatakan bahwa kisah yang

diriwayatkannya dari seseorang tidak sebagaimana yang

ditetapkannya dan dia menyelisihinya, kemudian mengqiyaskan

kepadanya ketika meninggalkannya mengenai apa yang

diputuskannya dalam hal ihr, sedangkan dia tidak memiliki yang

lainnya yang bisa diserupakan dengannya?"

Saya juga berkata kepadanya, "Anda menyalahi qiyas yang

Anda riwayatkan dari Umar bahwa dia memerintahkan unfuk

86 Mushannaf Abdutmzaq(lO/94, pembahasan: Tebusan, bab: Diyat ahli kitab),

dari lbnu Juraij, dari AMul Adz bin Umar bahwa di dalam surat Umar bin Abdul Adz
disebutl<an bahwa Umar bin Khaththab memuhrskan dalam kasus seseorang yang

membunuh orang lain dari kalangan ahli dzimmah, baik Nashrani maupun Yahudi, dia
menuliskan, "Bila dia penjahat yang menyerang maka bunuhlah dia. Dan bila ihr hanp
kesembronoan darinya terkait kehormatan, maka dendalah dia empat ribu dirham."
(no. 182182).

Dari hnu Juraij, dia berl'ata: Amr bin Dinar mengabarkan kepadaku, dari

seomng lelaki bahwa Abu Musa mengirim sumt kepada Umar bin Khaththab mengenai
seormg lelaki muslim yang membunuh lelaki lainnya dari golongan atrli kitab, maka

Umar mengirim surat kepadanya, "Bila dia menyerang atau memerangi, maka
penggallah lehernya, dan bila ifu karena kesernbronoan darinya karena kemarahan,

maka dendalah dia ernpat ribu dirham." (no. 182180).

Dari Abdullah bin Muharrar, dia berkata: Aku mendengar Abu Malih bin Usamah

menceritakan bahwa seorang muslim membunuh seorang lelaki dari penduduk Kufah,

lalu Abu Musa mengirim sumt kepada Umar menanyakan hal ini. Umar membalasngn,
"Bila itu kesernbronoan darinya maka bebankanlah diyat kepadan5n, dan bila itu sifat

atau kebiasaan, maka qishashlah dia." (no. 18481).
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melihat perihal si pembunuh, bila dia dikenal suka membunuh

maka diqishash, dan bila tidak dikenal demikian maka udak

diqishah. Sedangkan Anda tidak melihat perihal pencuri dan tidak

pula pembunuh, tapi Anda hanya melihat perihal yang dibunuh."

Dia berkata, "Lalu apa yang Anda katakan?" Saya berkata, "Aku

berkata dengan As-Sunnah yang valid dari Rasulullah #i, dan

khabar dari Ali bin Abu Thalib iS,, serta perkara yang diketahui

oleh para ahli ilmu." Dia berkata, "Apa yang diketahui oleh para

ahli ilmu?" Saya berkata, "Bukankah ada seseorang yang berada di

suafu negeri asing yang mana dia tidak dikenal suka menanri, lalu

dia dibunuh oleh orang lain, lalu ditanyakan perihalnp di negeri

tersebut dan temyata tidak dikenal suka mencuri, padahal dinegeri

lainnya dia dikenal suka mencuri?" Dia berkata, 'Tentu ada-" Aku
berkata, "Bukankah ada yang tadinya dikenal suka mencuri

kemudian bertobat?" Dia menjawab, "Tenfu." Aku berkata,
"Bukankah ada seseorang yang dipanggil orang lain karena

keperluannya terhadapnya, lalu berkata, 'Kerjakanlah anu

unfukku,' tapi kemudian temyata dia membunuhnya, lalu dia

berkata, 'Dia menyelinap ke tempatku?'." Dia menjawab, 'Tentu."

Saya berkata, "Bukankah seorang yang bukan pencuri, dan dia
baru sekali mencuri, lalu dibunuh oleh orang lain, dan Anda
membolehkannya membunuhnya, kemudian Anda membunuhnya
(si pembunuh itu) karena pembunuhannya ifu?" Dia menjawab,
"Tentu."

Saya berkata, "Bila kondisi-kondisi ini dan lebih banpk lagi

yang lainnya berkenaan dengan pembunuh dan yang dibunuh,

memungkinkan bagi Anda, maka bagaimana Anda bisa

mengatakan apa yang Anda katakan itu tanpa berdasarkan Al
Kitab, As-Sunnah, atsar maupun qiyas pada atsafl" Dia berkata,
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"Lalu apa pendapatmu?" Saya berkata, "Aku katakan, apabila dia

membawakan para saksi yang memberikan kesaksian atas apa

yang menghalalkan darahnya, maka aku membunuhnya, sehingga

aku tidak menetapkan diyat maupun qishash dalam hal ini. Tapi

bila dia tidak mendatangkan para saksi, maka aku berikan hak

qishash kepada wali kortan terhadapnya, dan aku tidak menerima

perkataannya dalam hal ini. Dalam hal ini aku mengikuti As-
Sunnah kemudian atsar dari Ali @. Saya tidak memberikan jalan

bagi manusia unfuk membunuh orang lain yang tidak disukainya,

lalu menuduhnya (si korban) mencuri, padahal dia (si pembunuh

dan penuduh) itu berdusta."

10. Bab: Hudud adalah Kaffarat
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"t)L b:'" "lt jt * rY ii,r ;:fr r# U;

^,* it:,'oy, ;i 7 itz
2774. Sufuan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari

Ibnu Syihab, dari Abu ldris, dari Ubadah bin Ash-Shamit, dia

berkata: Kami pemah bersama Rasulullah # di suaht majlis, lalu

beliau bersabda, 'Berbai'atlah kalian kepadaku bahun kalian tidak

akan menyekufukan Allah dengan sesuafu pun -dan beliau

membacakan ayafurya kepada mereka-. Barangsiap di antara

kalian yang menunaikannya, maka dai Allah,

barangsiapa yang melakukan sedikit dari kemusyrikan ifu, lalu dia

dihukum, maka hal itu adalah baginya, dan

barangsiapa yang melakukan sedikit dari kemusStrikan ifu, lalu

Allah menutupinya, maka dia terserah kepada Allah ffi, jika Dia

berkehendak, maka Dia mengampuninya, dan jika Dia

berkehendak, maka Dia mengadzabnga." 87

Saya tidak pemah mendengar hadits mengenai had yarrg

lebih jelas daripada hadits ini.

87 HR. Al Bukhari (4/247, pembahasan: Hudud, bab: Hukuman hudud adalah
penghapus dosa), dari Muhammad bin Yusuf, dari hnu U!,ainah, dari Az-Zuhri, dari
Abu Idris Al Khaulani, dengan redalsi ini- (no. 67U1.

Redaksi, "Dan beliau membacakan ayatnya kepada mereka," maksudnya adalah
ayat baiat kaum wanita, yaitu Allah mengambil janji setia atas mereka sebagaimana
yang tercantum di dalam ayat berikut ini, 'Hai Nabi, apabila drtuns kepadamu
perempuan-perempuan yang beriman unfuk mengadakan janji sefia, bahon mereka
tidak akan menyekutukan squatu pun dengan Allah; tidak akan mencui, tidak akan
berzina, tidak akan membunuh frdak akan berbuat dusta Snng merel<a
ada-adakan antara tangan dan laki merel<a dan tidak akan mendurhakaimu dalam
urusan yang baik." (Qs. Al Mumtahanah [60]: 12).
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12- Tindak Pidana Seorang Budak terhadap Orang
Merdeka, kemudian Orang Merdeka itu Membelinya

dan Memaafkannya

Apabila seorang budak melakukan tindak pidana terhadap

orang mereka dengan jenis pidana yang dapat dihukum qishash,

maka dia harus dihukum qishash atau diyat. Perbuatan pidana dan

diyat seluruhnya dibebankan pada diri budak itu sendiri. Apabila

korban ifu memaafkan qishash dan diyat, maka pemaafan itu
dinyatakan sah jika dia telah sembuh dari tindak pidana, yaitu

diambil dari harga pokok.

Apabila korban ifu meninggal dunia karena perbuatan ifu

atau karena faktor selainnya, sebelum dia sembuh dari tindak
pidana, maka pemaafan itu dinyatakan sah, karena pemaafan ifu

merupakan sepertiga dari hartanya, yang mana akibat pemaafan

ifu pemilik budak fumt memperoleh bagian dalam sepertiga harta

peninggalan mayit bersama para penerima wasiat yang lainnya,

dengan jumlah yang lebih sedikit daripada diyat dan denda

berapapun jumlahnya, atau kadar harga budaknya jika hanya

pemilik budak tersebut yang menguasai sepertiga harta

peninggalan mayit. Kami membolehkan wasiat dalam kasus ini,

wasiat tersebut adalah wasiat yang diberikan kepada pemilik

budak, sementara pemilik budak bukanlah seorang pembunuh.

Apabila tindak pidana budak terhadap orang merdeka ifu

berupa luka mudhihah. lalu korban berkata, "Aku memaafkan

qishash dan diyat darinya serta reaksi yang timbul karena tindak
pidana", maka pemaafan hfua mudhihah yang diberikannya itu

dinyatakan sah, sedangkan pemaafan yang lainnya dinyatakan
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tidak sah, karena dia memaafkan sesuatu yang belum memiliki

kekuatan hukum tetap menjadi haknya. Dia tidak berwasiat, jika

hal itu telah memiliki kekuatan hukum tetap menjadi haknya, dia

ingin memaafkan budak tersebut.

Apabila korban berkata, "Apabila aku meninggal dunia

karena luka mudhihah atau luka mudhihah itu bertambah parah,

maka reaksi yang timbul karena flndak pidana, baik kematian atau

reaksi yang lain, adalah wasiat yang diberikan kepadanya", maka

pemaafan itu dinyatakan sah, diambil dari sepertiga hartanya.

Apakah Anda tidak tahu jika seseorang memiliki harta yang berada

di bawah penguasaan orang lain, lalu dia berkata, "Apabila fulan

memperoleh laba berkenaan dengan harta tersebut, maka laba itu

dihibahkan kepada fulan", maka hibah tersebut tidak sah.

Sedangkan jika dia berkata, "adalah wasiat yang diberikan kepada

fulan", maka pemberian wasiat mengenai laba ifu hukumnya sah.

Apabila budak melakukan findak pidana terhadap seorang

yang merdeka dengan jenis pidana, yang mana budak ifu telah

mengakuinya, namun tidak ada bukti atau saksi yang menerangkan

tindak pidana. Lalu seorang yang merdeka berkata, "Aku

memaafkan tindak pidana dan diyatnya, atau reaksi yang timbul

karena tindak pidana", maka dia tidak memiliki kekuasaan

menuntut qishash sebab adanya pemaafan tersebut. Diyat hanya

diwajibkan kepada budak itu ketika dia telah merdeka, sehingga

pemaafan diyat dari budak seperti pemaafannya dari sanksi

pidana, budak boleh menerima dari seorang yang merdeka ketika

dia telah merdeka, suafu pemaafan yang mana seorang terpidana

yang merdeka, yang diberi maaf boleh menerimanya; dan boleh
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meminta kembali dari budak itu sesuatu yang boleh diminta

kembali dari seorang yang merdeka.

Apabila seorang budak melakukan tindak pidana terhadap

seorang yang merdeka dengan jenis luka mudhihah, lalu seorang

yang merdeka membeli budak ifu dari pemiliknya dengan luka

mudhihah tersebut, maka pembelian ini merupakan benfuk
pemaafan qishash berkenaan dengan luka mudhihah tersebut.

Sedangkan jual-beli itu tidak sah, kecuali kedua pihak (korban dan
pemilik budak) sarna-sama mengetahui denda luka mudhihah

tersebut, kemudian korban ifu membeli budak tersebut, dengan

demikian jual-beli itu sah. Demikian pula jika tindak pidana itu
lebih dari satu luka mudhihah, atau kurang, karena sejumlah alat

tukar tidak sah, kecuali diketahui jumlahnya oleh penjual dan

pembeli.

Apabila pembeli itu mendapati kecacatan pada budak

tersebut, maka dia diberi kekuasaan mengembalikannya,

sementara pembeli diberi kekuasaan menuntut denda tindak
pidana berkenaan dengan badan budak tersebut, berapapun total
jumlah denda yang dia dapatkan. Apabila pembeli menerima

budak ifu melalui transaksi jual-beli yang fasid,lalu dia meninggal

di bawah kekuasaan pembeli tersebut, maka pembeli harus

menanggung kadar harganya, setelah porsi harga tersebut

dipisahkan dari denda tindak pidana yang telah memiliki kekuatan

hukum tetap menjadi hak milik pembeli yang melekat pada badan

budak tersebut.

Apabila budak melakukan tindak pidana terhadap seorang

yang merdeka secara sengaja, lalu pemilik budak ihr

memerdekakan budak tersebut, baik pemilik budak mengetahui
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tindak pidana ifu atau tidak mengetahui, maka hukumnya tetap

sama, seorang yang merdeka ifu memiliki kekuasaan menunfut

qishash tindak pidana, kecuali seorang merdeka ifu ingin menunfut

diyat tindak pidana. Dengan demikian, jika seorang yang merdeka

itu ingin menuntut diyat, maka pemilik budak yang telah

memerdekakan ifu wajib menanggung jumlah minimum dari denda

tindak pidana atau harga nominal badan budak tersebut.

Perbuatan pidana budak terhadap seorang yang merdeka baik

sengaja maupun tersalah hukumnya tetap sama.

13- Tindak Pidana Seorang Wanita terhadap
Seorang Pria, lalu Dia Menikahinya dengan Tindak

Pidana Tersebut

Apabila seorang wanita melalukan tindak pidana terhadap

seorang lelaki berupa htka mudhihah, sengaja atau tersalah, lalu

lelaki itu menikahinya dengan (mahar) luka mudhihah tersebut,

maka pemikahan dengan (mahar) luka mudhihah itu merupakan

bentuk pemaafan findak pidana, tidak ada jalan unfuk menr.rnfut

pembalasan yang sama (qishash), dan pemikahan itu sah. Apabila

kedua pihak mengetahui diyat tindak pidana, maka mahamya

adalah dryat tindak pidana yang hanya memenuhi unsur

kesengajaan. Apabila lelaki tersebut menceraikannya sebelum

menggaulinya, maka dia dapat menuntut wanita ifu mengembali-

kan seperdua diyat hi<a mudhihah.
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Apabila dia menikahinya dengan mahar diyat luka

mudhihah secara tersalah, maka nikah itu sah, dan dia berhak

mendapatkan mahar mitsilaya. Sedang lelaki tersebut memiliki

kekuasaan menunfut diyat luka mudhihah terhadap aqilah wanita
tersebut, karena dia menikahinya dengan mahar piutangnya yang

menjadi kewajiban orang lain selain wanita ifu. Mahar piutang

yang menjadi tanggungan orang lain selain pemberi mahar

tersebut tidak dibolehkan. Aturan ini seluruhnya hanya berlaku jika

korban tetap hidup setelah terjadinya pidana.

Apabila tindak pidana itu secara tersalah atau sengaja, lalu

lelaki itu meninggal karena tindak pidana, lalu mahar dinyatakan

sah, dan lelaki tersebut memberinya mahar melebihi mahar mitsil-

nya, maka wanita ifu dikembalikan pada mahar mitsil+rya, dan

didakwa mengembalikan sisa kelebihan dari mahar mitsil tersebut,

karena diyat berubah menjadi wasiat png diberikan kepada ahli

waris. Dengan demikian wasiat itu tidak boleh diberikan kepada

wanita tersebut.

Apabila ada seorang wanita melakukan findak pidana

terhadap seorang budak yang memiliki kekuasaan menunfut tindak
pidana yang lain, lalu dia menikahinya dengan mahar tindak

pidana yang lain tersebut, maka nikah dengan mahar seperti ifu

tetap dinyatakan sah, sama halnya dengan pemikahannya dengan

mahar tindak pidana terhadap dirinya dalam semua masalah yang

telah disebutkan, kecuali jika mahar nikah itu dinyatakan sah, dan

nilainya lebih banyak daripada mahar mitsilnya, kemudian budak

ifu meninggal dunia, maka mahar ifu tetap sah, karena wanita

yang dinikahi budak tersebut tidak pemah melakukan findak

pidana terhadap pemilik budak tersebut sehingga dia dapat

221.



AlUmm

menerimanya, dan mahar wanita bukanlah bermakna wasiat

dengan alasan apapun, sehingga budak tidak dibolehkan memberi

mahar melebihi mahar

14- Kesaksian dalam Tindak Pidana

Dalam tindak pidana pembunuhan dan segala macam

perbuatan dosa lainnya selain perzinaan, dua saksi sudah

mencukupi (dapat diterima). Apabila findak pidana itu berupa

melukai organ fubuh dan pembunuhan secara sengaja, maka

dalam Undak pidana seperti ini tidak dapat diterima kecuali dua

saksi. Dalam tindak pidana seperti ini tidak diterima kesaksian

seorang lelaki dan dua orang perempuan, dan tidak pula sumpah

dan seorang saksi, kecuali tindak pidana melukai itu dilakukan

secara sengaja, berupa jenis tindak pidana yang tidak dihukum
qishash karena alasan apapun, seperti hi<a ja'ifah dan seperti jenis

tindak pidana dari seseorang yang tidak r,vajib di-qishash, seperti

orang kurang sempuma akalnya, anak yang belum baligh, muslim

yang melakukan tindak pidana terhadap orang kafir, orang

merdeka terhadap orang budak, atau aSnh terhadap anaknya.

Apabila tindak pidana seperti ini terjadi, maka (untuk

membuktikannya) cukup dengan kesaksian safu orang laki{aki dan

dua orang perempuan; atau sumpah dan seorang saksi laki-laki.

Karena apapun alasannya, tindak pidana seperti ini hanya

dipidana dengan denda harta. Apabila tindak pidana itu berupa
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luka hasyimah46 atau ma'mumah47, maka dalam tindak pidana

seperti ini, kurang dari dua saksi tidak dapat diterima, karena

orang yang dilukai dengan jenis luka hasyimah atau ma'mumah,
jika dia berkeinginan menunfitt qishash yang menjadi haknya dari

luka mudhihah$, maka saya pasti melaksanakan (keinginannya

tersebut). Karena luka hasyimah atau ma'mumah ihr merupakan

jenis luka mudhihah dan tambahan luka yang lain.

Apabila tindak pidana ihr lebih rendah dari luka hasyimah

atau ma'mumah, maka jika dia berkeinginan agar saya menuntut

qishash yang menjadi haknya berkenaan dengan tindak pidana,

maka saya menunfutnya. Saya tidak akan menerima dalam tindak

pidana seperti ini kesaksian seorang saksi dan sumpah, dan tidak

(prla) seorang saksi lakilaki dan dua orang perempuan.

Apabila tindak pidana itu tidak dihukum qishash, baik

berkenaan dengan yang paling minimum maupun yang paling

maksimum dari tindak pidana, maka dalam tindak pidana seperti

ini, saya dapat menerima kesaksian seorcmg saksi lakilaki dan dua

orang perempuan, atau kesaksian seorang lelaki dan sumpah.

Apabila seseorang menuntut terhadap orang lain mengenai

pembunuhan secara sengaja, dan dia berkata, "Aku memaafkan

qishasli', atau dia berkata kepada sa5ra, " Qishash atau harta", dan

saya lebih memilih menunfut harta, sementara dia memohon agar

seorang saksi laki{aki dan dua orang perempuan; atau sumpah

M Hatyimah adalah luka yang sampai meremukan d*g, baik tulangn5ra terlihat
atau tidak. LJh. (Lisan Al AmA

47 Ma'mumah adalah luka pada selaput otak, organ paling vital di dalam kepala.

l'lf:.. (Lisan AI Ambi.
B Mudhihah adalah luka pada tempurung kepala yang terlihat bila ciiperiksa

dengan pinset, walaupun sekilas tidak terlihat sebab terhrtup darah.
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dan seorang saksi laki-laki yang dimilikinya dapat diterima, maka

tuntutannya itu tidak dapat dikabulkan, karena harta belum

memiliki kekuatan hukum tetap menjadi hak miliknya dengan

alasan apapun kecuali qishash telah memiliki kekuatan hukum

tetap menjadi haknya.

Apabila ada seseorang menunfut orang lain mengenai

tindak pidana, berupa melukai organ fubuh secara sengaja atau

tersalah, maka saya tidak dapat menerima kesaksian ahli warisnya

yang dimilikinya dengan alasan apapun. Karena, tindak pidana

seperti ini kadang berubah menjadi tindak pidana pembunuhan,

sehingga akibat kesaksiannya itu dia (ahli waris) berhak menunhrt

diyat nyawa. Apabila ada seseoremg mempunyai ahli waris anak

laki-laki dan anak laki-laki dari paman dari jalur ayah, lalu dia

menunfut tindak pidana berupa melukai organ tubuh, lalu anak

laki-laki dari pamannya dari jalur arch tersebut memberi kesaksian

yang menguntungkannya, maka kesaksiannya dapat diterima,

karena dia bukan ahli waris korban findak pidana.

Apabila pufusan hukum berdasarkan kesaksian anak laki-

laki paman dari jalur ayah itu belum juga diambil sehingga anak

korban meninggal dunia, maka kesaksian anak laki-laki dari

pamannya tersebut diabaikan, karena dia statusnya telah berubah

menjadi ahli waris korban tindak pidana. Karena, jika korban itu

meninggal dunia, maka dia berhak menerima warisannya.

Apabila puhrsan hukum berdasarkan kesaksian anak laki-

laki dari paman kortan itu telah diambil, kemudian anak laki{aki
korban ifu meninggal dunia, sehingga anak laki{aki paman korban

ifu stafusnya berubah menjadi ahli warisnya, maka kesaksiannya

tersebut tidak dapat ditolak, karena putusan hukum ifu telah
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selesai diambil berdasarkan kesaksian tersebut, pada saat dia tidak

mengambil keunfungan apapun yang kembali pada dirinya akibat

kesaksiannya.

15. Kesaksian dalam Pufusan Hukum

Apabila ada seseorang mengajukan dua saksi yang

memberatkan orang lain berkenaan dengan pembunuhan secara

sengaja, dan dia tergolong orang yang dihrnfut membayar diyat

yang ditetapkan menjadi milik korban yang dibunuh, lalu masyhud

alaih datarrg dengan membawa dua orang laki-laki da''I, aqilah+tya,

selain anak dan orang fuanya, yang memberi kesaksian yang

mengunfungkannya, berkenaan dengan kecacatan kedua saksi

yang memberi kesaksian yang memberatkannya tersebut, maka

kesaksian dua orang laki-laki ifu dapat diterima, karena mereka

berdua tidak menanggung diyat dari terpidana dalam tindak pidana

secara sengaja, sehingga akibat kesaksian mereka ifu, diri mereka

terhindar dari kewajiban membayar diyat.

Apabila seseorang menunfut orang lain bertanggung jawab

atas pembtrnuhan secara tersalah, dan dia mengajukan dua saksi

berkenaan dengan pembunuhan yang memberatkan masyhud

alaih,lalu dia datang dengan membawa dua orang laki-laki dari ahli

waris aqilahnya, yang menerangkan kecacatan kedua saksi yang

diajukan pemohon tersebut, maka kesaksian mereka tidak dapat

diterima, sebab mereka akan berusaha menghindari kewajiban

yang mengikat mereka yaitu diyat aqilahdari diri mereka.
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Demikian juga, jika kedua laki-laki dan aqilah termohon itu
orang yang fakir, gang mana karena kefakirannya itu mereka tidak
terikat kewajiban menanggung diyat aqilah, maka kesaksian

mereka tidak dapat diterima, karena terkadang pada masa
pembayaran diyat aqilah telah tiba mereka memiliki harta, lalu
mereka difuntut menanggung diyat aqilah, sehingga melalui

kesaksiannya ifu, mereka berusaha menghindari (kewajiban

menanggung diyat aqilahl dari diri mereka.

Apabila dua orang saksi memberi kesaksian yang

memberatkan seseorang mengenai tindak pidana pembunuhan

atau melukai organ tubuh secara tersalah, lalu masyhud alaih
datang dengan membawa beberapa orang laki-laki dari
ashabahnya, yang menerangkan kecacatan dua saksi tersebut,

hakim perlu mempertimbangkan: Bila orang-orang yang

menerangkan kecacatan kedua saksi ifu tergolong orang yang

berkewajiban menanggung diyat aqilah masyhud alaih pada saat
mereka memberi kesaksian, bila kesaksian dua saksi itu dijadikan
bahan pertimbangan dalam pengambilan pufusan hukum, maka
kesaksian dua saksi tidak dapat diterima.

Hal ifu agar orang yang terdekat nasabnya kepada
termohon dari kedua saksi ihr tidak menanggung diyat aqilah
termohon. Apabila orang yang terdekat nasabnya kepada
termohon dari kedua saksi itu menanggung diyat aqilah termohon,
sehingga dia tidak bebas dari tanggungan itu sampai kedua saksi

itu menanggung diyat aqilah termohon, kecuali setelah kematian

orang-orang yang menanggung diyat aqilah termohon, yaitv aqilah
(ahli waris ashabah dan kerabat dari jalur ayah) atau masyhud alaih
menanggung hajat mereka, maka kesaksian dua saksi dapat
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diterima, karena keduanya pada saat bersaksi tergolong orang

yang bukan aqilah termohon.

16- Kesaksian Tindak Pidana yang Dapat Diterima

Saya tidak menerima kesaksian atas tindak pidana, kecuali

kesaksian yang saya terima atas beberapa hak selain masalah

sumpah. Apabila ada seseorang datang dengan membawa dua

orang saksi, yang bersaksi bahwa seomng lelaki telah menebasnya

menggunakan pedang, maka saya me-mauqufkan keduanya, lalu

jika keduanya berkata, "Dia menebasnya, dan korban meninggaldi

tempat kejadian akibat sabetan pedang", maka kesaksian mereka

dapat diterima. Apabila kedua saksi ihr berkata, "Aku tidak

mengerti apakah dia mengalirkan darahnya atau tidak", maka saya

tidak akan menetapkannya sebagai terpidana karena melukai

korban berdasarkan keterangan ini.

Apabila kedua saksi ifu menerangkan, "Dia memukulnya di

bagian kepalanya, lalu kami melihat darah mengalir", maka saya

tidak akan menetapkannya sebagai terpidana karena melukai

korban, kecuali keduanya memberi keterangan tambahan, "Darah

itu mengalir akibat sabetan pedangnya", maka saya tidak akan

menetapkannya sebagai luka damiyah (luka berdarah), hingga

mereka berdua menerangkan, "dan pelaku melukainya dengan

jenis luka mudhihah, dan luka mudhihah ini adalah luka yang

sebenamya", atau "htka mudhihah ifu terletak pada bagian ini dan

ifu", maka jika korban telah sembuh dari \i<a mudhihah tersebut,
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lalu dia berkeinginan menunfi,i qishash, maka saya tidak akan

memutuskan unhrk mengabulkan funfutan qishash, kecuali

berdasarkan keterangan tambahan yang disampaikan kedua saksi

tersebut, "Luka mudhihah ifu luka ini dengan menunjuk bagian

tertenh-I," atau mereka menerangkan ukuran panjang dan lebamya

luka tersebut. Namun jika kedua saksi itu menerangkan, "Dia telah

melukainya dengan jenis luka mudhihah, namun kami tidak

mengerti seberapa panjang \tka mudhihah tersebut", maka saya

tidak akan pemah memufuskan mengabulkan funtutannya untuk

melakukan qishash.

Apabila kedua saksi berkata, "Pelaku telah melukainya

dengan jenis luka mudhihah. namun kami tidak dapat

membuktikan di bagian mana letaknya \:l<a mudhihah tersebut",

saya tidak akan mengabulkan tuntutannya unfuk melakukan
qishash, karena saya tidak mengetahui di kepala bagian mana

qishash ifu diambil dari pelaku tersebut, namun saya menetapkan

pelaku wajib membayar diyat, karena kedua saksi itu telah

membuktikan bahwa pelaku telah melukai korban dengan jenis

Iuka mudhihah di bagian kepala.

Apabila kedua saksi itu berkata, "Pelaku telah memotong
salah safu dari kedua tangan korban", dan yang dipotong memang

salah safu dari kedua tangannya, maka tidak ada qishash selama

kedua saksi itu tidak dapat membuktikan keberadaan tangan yang

dipotongnya. Namun terpidana hams membayar diyat yang

dibebankan ke dalam hartanya, karena kedua saksi itu telah

membuktikan kebenaran pemenggalan tangannya.

Apabila kedua saksi itu berkata, "Pelaku telah memotong
salah sahr dari kedua tangan kofran", narrrun mereka berdua
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pemah menerangkan tangan sebelah mana dari kedua tangan itu

yang dipotong, apakah tangannya yang terpotong atau tangannya

yang lain, maka disampaikan, "Kalian saksi yang lemah, dia tidak

memiliki melainkan hanya dua tangan, maka terangkanlah".

Apabila mereka melakukan perintah itu, maka saya dapat

menerima (kesaksian mereka). Dan apabila mereka tidak mau

melakukan perintah ifu, maka saya tetap menerima (kesaksian

mereka), dan tindak pidana pemotongan tangan itu tetap

diputuskan, namun tetap mereka itu para saksi yang lemah.

Demikian juga tindak pidana pemotongan organ tubuh

sepasang kaki dan sepasang telinga, dan selunrh organ fubuh yang

tidak ditemukan dari fubuh korban, kecuali berpasangan, lalu salah

safunya dipotong. Apabila dua saksi bersaksi bahwa orang ini

memenggal sebuah tangan orang ini. Saksi (A) berkata, "Hari

Kamis". Saksi (B) berkata, "Hari Jum'at", maka kesaksian mereka

tidak dapat diterima, jika pemotongan tangan itu dilakukan secara

sengaja, karena ketemngan mereka berbeda-beda. Sebab masing-

masing dari kedua saksi itu membebaskan terpidana dari tindak

pidana yang terjadi pada hari tersebut, dimana saksi lain mengira

bahwa dia melakukan tindak pidana itu pada hari tersebut.

Demikian juga, jika ada dua saksi yang memberatkan

tersangka bersaksi bahwa tersangka ifu telah membunuh di

Makkah pada hari Kamis misalnya, dan dua saksi yang lain

bersaksi bahwa dia membunuh di Mesir pada hari tersebut, atau

(besaksi) bahwa dia membunuh seseorang di Mesir pada hari

tersebut, melukainya atau dia membunuhnya sebagai had, maka

seluruh keterangan yang disampaikan saksi ini gugur dari

tersangka. Karena masing-masing dari kedua bukti atau saksi ifu
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membebaskan tersangka dari tindak pidana, yang mana saksi lain

yang memberatkannya bersaksi berkenaan dengan tindak pidana.

Perbedaan keterangan saksi ini baik dalam tindak pidana

secara sengaja atau tersalah, tetap sama (tidak dapat diterima

sebagai alat bukti), perbedaan keterangan saksi itu tidak dapat

diterima, kecuali salah safu dari dua keterangan saksi ifu terjadi

dan keterangan saksi lain tidak pemah terjadi. Kedua bukti atau

saksi ifu gugur dari tersangka, karena menghukum tersangka

bersalah berdasarkan keterangan salah safu dari dua bukti atau

saksi itu tidak lebih patut diberikan kepada tersangka daripada

menghukum tersangka bersalah berdasarkan bukti atau saksi yang

lain. Dan tersangka tersebut didakwa bersumpah, sebagaimana

terdakwa didakr,rla bersumpah tanpa disertai bukti.

Keterangan saksi ini (bukti primer) tidak seperti keterangan

pendukung (bukfi sekunder), yaitu segala informasi yang

terakumulasi dalam hati hakim, bahwa sebagaimana yang

dikatakan mereka (para penunfut pembunuhan). Tersangka tidak

dapat lepas dari kesaksian tersebut, walaupun kesaksian itu tidak

memberi kepastian apapun pada orang lain selain mereka. Dalam

kasus ini dapat diberlakukan sumpah, dan sumpah seperti ifu tidak

dapat diberlakukan dalam masalah yang pertama, dan sumpah

tidak ada kecuali berdasarkan indikasi.

Apabila seorang saksi bersaksi, bahwa tersangka itu

membunuh korban pada hari Kamis. Saksi yang lain bersaksi

bahwa dia membunuhnya pada hari Jumat, maka tindak pidana

pembunuhan ifu tidak terbukti, karena masing-masing saksi ifu
menyatakan saksi yang lain itu telah berbohong. Sedangkan
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tersangka pembunuhan itu tidak menyandang status sebagai

pembunuhnya pada hari Kamis maupun pada hari Jumat.

Demikian pula, jika seorang saksi bersaksi bahwa tersangka

itu membunuhnya pada waktu pagi. Saksi yang lain menerangkan

bahwa dia membunuhnya pada wakfu sore. Saksi yang lain

menerangkan bahwa dia mencekiknya sampai mati. Dan saksi

yang lain menerangkan bahwa dia menebasnya dengan pedang

sampai mati, maka kesaksian ini adalah kesaksian yang

berlawanan safu sama lainnya, png tidak akan dapat mengikat

tersangka-

Apabila ada dua orcmg laki-laki bersaksi yang memberatkan

dua orang laki-laki lain, bahwa mereka telah membunuh seorang

lelaki. Sementara kedua tersangka pembunuhan bersaksi bahwa

kedua saksi ifu telah membunuhnya, dan kesaksian mereka berdua

itu berada di tempat yang sarna, maka jika pada saat yang

bersamaan para wali korban ifu membenarkan (keterangan) dua

saksi, maka kesaksian tersebut adalah kesaksian 1nng tidak benar.

Demikian juga bila para wali kortan menyangkal (keterangan) dua

saksi-

Apabila para wali korban ihr meminta kesaksian dua saksi

tersebut, lalu mereka bersaksi sebelum dua orang yang lain

bersaksi, maka saya dapat menerima kesaksian mereka, dan saya

menetapkan kedua tersangka yang bersaksi setelah kesaksian yang

memberatkan mereka berkenaan dengan pembunuhan, sebagai

pihak yang berusaha melindungi diri mereka dengan kesaksian

mereka tersebut, dan saya membatalkan kesaksian mereka.

Apabila para wali korban meminta kesaksian dua orang

yang bersaksi terakhir, maka saya membatalkan kesaksian
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tersebut, karena dua saksi pertama telah bersaksi yang

memberatkan dua saksi terakhir. Sebab mereka berusaha

melindungi diri mereka dari tindak pidana yang telah dibuktikan
oleh saksi yang memberatkan mereka sebelum mereka (diminta)

bersaksi. Apabila para wali korban itu tidak menuntut apapun,

maka saya akan membiarkan mereka sampai mereka mau

mengajukan funtutan, sebagaimana penjelasan yang telah saya

terangkan pada Anda.

Apabila mereka semua datang secara bersamaan, maka

saya tidak dapat menerima kesaksian mereka. Karena kesaksian

seorang dari mereka tidak mengandung bukti apapun, melainkan

dalam kesaksian saksi yang lain ih-r terdapat kesaksian yang sama.

Jadi, seseorang dari mereka tidak ada yang lebih pafut ditolak
ataupun diterima (kesaksiannya) daripada yang lain.

Seorang saksi yang memberatkan seorang (tersangka)

bersaksi bahwa dia mengakui, jika dia telah membunuh seorang

korban secara tersalah pada hari lain selain hari yang mana

kawannya telah bersaksi berkenaan dengan hari pembunuhan.

Menumt pendapat mayoritas ulama, kesaksian seperti ini
dibolehkan. Karena keterangan tersebut adalah kesaksian atas

suafu ucapan (pengakuan yang keluar dari mulut pelaku).

Demikian juga pengakuan orang mengenai hari kejadian setelah

hari yang lain, dan mengenai tempat kejadian setelah tempat
kejadian yang lain, padahal pengakuan ihr bertentangan dengan
fakta (perbuatan) yang sebenamya.

Apabila salah seorang diantara dua saksi bersaksi bahwa

tersangka telah mengakui jika dia telah membunuh korban itu
secara sengaja. Sementara saksi yang lain bersaksi bahwa dia telah
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mengakui jika dia telah membunuh korban, nalnun dia tidak

pemah mengatakan sengaja atau tersalah, maka saya

menetapkannya sebagai terpidana mati. Dan saya menetapkan

ucapan tersebut adalah ucapan terpidana mati.

Apabila tersangka pembunuhan ifu mengatakan, secara

sengaja, maka pemyataan ini mengandung qishash. Apabila

tersangka pembunuhan ifu mengatakan, tersalah, maka dia

didak\ ra bersumpah bahwa dia tidak membunuh secara sengaja,

dan diyat dibebankan ke dalam hartanya lnng diangsur

pemba5rarannya selama tiga tahun.

Apabila salah seorcng diantara dua saksi ifu bersaksi

bahawa tersangka pembunuhan ifu mengakui iika dia telah

membunuh korban se@ra sengaja- Sementara saksi yang lain

bersaksi bahr,va dia mengakui jika dia telah membtrruhngra se@ra

tersalah, maka saya akan mencecamya dengan pertanlnan seputar

pengakuannya tersebtrt dan sa!,ia akan menetapkan uclpan

tersangka. Apabila tersangka menjawab, tersalah, maka sala

menunfutnya unfuk bersumpah (dia tdak secam

sengaja, dan saya menetapkann3a berka,vajiban membayar diyat

yang pembayarannya diangsur selama tiga tahun. Karena kedua

saksi ifu bersaksi mengenai pengahnn pembtrnuhan. Salah

seorang diantara mereka (menerangkan pengakuan) pembunuhan

secara sengaja, dan saksi yang lain pembunuhan se@ra tersalah.

Kedua saksi ifu semuanya benar, karena mereka bersaksi atas

ucapan tanpa disertai (kesaksian) berkenaan dengan pertuatan.

Apabila dua saksi bersaksi atas kazus pembunuhan, lalu

salah seorang diantam keduanya berkata, 'Tersangka

membunuhnya dengan besi". Sedang saksi yang lain berkata, "Dia
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membunuhnya dengan tongkat kayu", maka kesaksian keduanya

batal. Karena dua kesaksian ifu saling berlawanan safu sama

lainnya, dan dia tidak menyandang stafus pembunuhnya

menggunakan besi sehingga dia mendatangkan bukt (bekas

pembunuhan) yang ada pada diri korban; dan juga menggunakan

tongkat kayu sehingga mendatangkan bukti ftekas pembunuhan)

yang ada pada diri korban.

Apabila salah seorang di antara dua saksi bersaksi bahwa

tersangka itu telah membunuhnya. Sedang saksi yang lain bersaksi

bahwa tersangka mengakui perbuatannya telah membunuh

korban. Kesaksian mereka tidak dapat dibenarkan. Namun,

kesaksian ini bukan kesaksian yang saling berlawanan satu sama

lainnya, yang mana sebagian kesaksian menyangkal sebagian

kesaksian yang lain, akan tetapi saya tidak membenarkannya,

karena kesaksian tersebut hanya tidak fokus pada suahr perkara.

Apabila pembunuhan yang diterangkan saksi atau yang

diakui tersangka ifu perbuatan secara tersalah, maka para wali
korban pembunuhan didalura bersumpah bersama saksi mereka.

Dan mereka berhak mendapatkan diyat berdasarkan sumpah yang

mana dengan sumpah ifu segala hak dapat diperoleh.

Apabila pembunuhan itu tindak pidana secara sengaja,

mereka juga didakrua bersumpah dengan sumpah lima puluh kali,

karena kasus pembunuhan seperti ini mengharuskan adanya

sumpah unfuk membuktikan kebenaran pembunuhan. Dan

mereka berhak mendapatkan diyat ifu melalui sumpah tersebut.

Apabila dua saksi bersaksi bahwa tersangka telah membunuh

korban fulan atau korban ini, yang mana mereka menetapkan

salah seorang diantara mereka (sebagai korbannya) tanpa
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mengarah pada korban tertentu, maka kesaksian adalah kesaksian

yang tidak dapat memberi kepastian. Dalam membuktikan

kebenaran kasus ini diberlakukan sumpah kepada salah seorang

diantara kedua saksi, sebagaimana sumpah itu diberlakukan

kepada penduduk suatu kampung, yang mana sebagian dari

mereka telah membunuh korban.

Apabila dua saksi bersaksi, bahwa tersangka (dengan

menyebutkan orang tertenhr) telah membunuh Abdullah bin

Muhammad, atau Salim bin Abdullah, namun tidak diketahui siapa

diantara mereka yang dibunuh oleh tersangka tetsebut, maka

keterangan ini bukanlah kesaksian, dan dalam kasus pembunuhan

ini tidak dapat diberlakukan sumpah. Karena para wali dari

masing-masing korban ihr ketika mereka menuntut, mereka tidak

lebih patut (dikabulkan tunhrtannya) daripada wali lain selain

mereka.

Saya tidak menerima kesaksian tersebut sehingga mereka

membenarkannya dengan disertai bukti. Apabila mereka

mengatakan, "Kami bersaksi bahwa tersangka ifu telah memukul

korban di bagian kepala dengan sekali pukul menggunakan

pedang, besi atau tongkat kuy.r, lalu kami melihatnya dalam

keadaan terluka, yaifu luka di kepalanya", maka saya tidak

menuntut tersangka di-qishash sehingga mereka berkata,

"Tersangka melukai korban di bagian kepala menggunakan alat

tersebut dengan jenis luka di kepala seperti ini".

Demikian juga jika mereka berkata, "Tersangka itu telah

memukul korban, dalam keadaan badan terbungkus kain, lalu dia

memenggalnya menjadi dua bagian, atau melukainya dengan luka

ini fluka pada organ fubuh selain di kepala)", namun mereka tidak
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pemah menjelaskan, bahwa korban ifu masih hidup pada saat

tersangka memukulnya, maka saya tidak menetapkannya sebagai

terpidana mati dan tidak pula terpidana melukai korban sehingga

mereka berkata, "Tersangka memukul korban dalam keadaan

hidup", atau ada bukti atau saksi lain yang menerangkan bahwa
pada saat memukulnya, korban dalam keadaan hidup, pada diri
korban ifu masih ada kehidupan setelah tersangka memukulnya.

Dengan demikian, dapat diketahui secara pasti bahwa
pemukulan ifu terjadi pada saat korban masih hidup; saya dapat

membenarkan pemyataan terpidana dengan disertai sumpahnya,

bila tidak ada alat bukti atau saksi yang berkata, "Luka di bagian

kepala ini bukanlah akibat perbuatann5n dan sesungguhnyra dia
memulnrl kortan dalam keadaan meninggal".

Demikian juga, jika mereka bersaksi, bahwa suafu kaum

masuk ke dalam mmah, lalu mereka hilang (tidat< terlihat),

kemudian tersangka ini merobohkan rumah sembari menimpa
mereka, lalu tersangka berkata, "Aku merobohkannya setelah

mereka meninggal", maka saya menetapkan pemyataan yang

diterima adalah pemyataan tersangka, sehingga ada bukti atau
saksi yang membuktikan bahwa kehidupan itu masih ada dalam
diri mereka pada saat dia merobohkan rumah ini.

Ar-Rabi' berkata: Asy-Syafi'i dalam masalah ini memiliki
pendapat kedua yarrg menyerupai pendapat ini, yaifu korban yang

terbungkus kain dan suafu kaum yang tinggal di dalam rumah, lalu

seseoremg merobohkannya sembari menimpa mereka dalam
keadaan masih hidup sehingga diketahui secara pasti atau ada

bukti atau saksi yang menerangkan bahwa mereka meninggal
sebelum tersangka merobohkan rumah sembari menimpa mereka.
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Demikian juga jika tersangka mengakui perbuatannya, dia

berkata, "Aku memukulnya, lalu aku memenggalnya, dan aku

merobohkan mmah sembari menimpa kaum tersebut, pada saat

mereka telah meninggal", atau, "Aku memukul mulut seorang

korban ini, pada saat giginya telah tanggal", maka pemyataan

yang dibenarkan adalah pemyataan tersangka dengan disertai

sumpah darinya, sehingga ada bukti atau saksi yang menerangkan

fakta kebalikan dari pengakuan tersangka tersebut.

Apabila dua saksi bersaksi, bahwa seorang tersangka ini

telah memukul seorang korban ini dengan sekali pukulan, yang

mana kami telah membuktikan kebenaran pemukulan tersebut, lalu

luka akibat pemukulan itu tidak kunjung sembuh sampai akhimya

korban terluka yans dipukul ifu meninggal dunia, maka tidak ada

qishash yang harus ditanggung tersangka tersebut, kecuali

misalnya tersangka mengaku bahwa korban ifu meninggal, atau

para saksi yang melihat pemukulan tersebut, atau orang-orang

yang bersaksi atas inti daripada pemukulan itu membuktikan

bahwa korban tems-menerus terbaring di tempat tidumya sampai

dia meninggal dunia.

Apabila faktanya demikian, maka secara fakfual dapat

disimpulkan bahwa korban ifu meninggal akibat pemukulan

tersebut, dan tersangka harus menanggung qishash. Apabila dari

kasus ini tidak ada satupun alat bukti yang ditemukan, maka

terpidana bersumpah bahwa dia meninggal bukan karena

pemukulan tersebut. Dan dia hanya menanggung diyat luka

tersebut. Apabila terpidana menolak untuk diambil sumpah, maka

mereka (para wali korban) bersumpah, dan mereka berhak
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menuntut diyat atau qbhash berkenaan dengan luka, jika terpidana

tergolong orang yang dapat dihukum qishash.

17 - Para Wali Korban Berebut untuk Menjatuhkan
Qishash

Apabila seseorang membunuh seorang korban secara

sengaja, dan korban mempunyai banyak wali (ahli waris), baik laki-

laki dan perempuan, Vmg merna sebagian wali korban tidak mau

menyerahkan kekuasaan menggishash kepada sebagian wali 5rang

lain. Seluruhnya ingin mengeksekusi mati terpidana mati, maka

dikatakan, "Tidak dibolehkan mengeksekusi mati terpidana mati,

kecuali satu orang dari kalian. Apabila kalian telah menyerahkan

kekuasaan qishash itu kepada seseorang dari kalian, maka dia
memiliki kekuasaan membunuhnya. Apabila kalian sepakat

menyerahkannya kepada orang lain yang mengeksekusinya, maka

dia akan diberikan kekuasaan mengeksekusinya. Apabila sebagian

kalian tidak mau menyerahkan kekuasaan menggishash terpidana
mati kepada sebagian yang lain, maka kami akan mengundi
diantara kalian- Siapapun dari kalian keluar sebagai pemenang

undian tersebut, maka kami membolehkannya unfuk
membunuhnya."

Wanita tidak diikutkan dalam undian tersebut, dan tidak
membiarkannya untuk membunuhnya. Karena pada umumnya
wanita tidak mampu membunuhnya, kecuali disertai penyiksaan

pada terpidana sewakfu membunuhnya. Demikian juga, jika di
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tengah-tengah mereka (para wali korban pembunuhan) ada

seorang lumpuh tangan kanannya, lemah fisiknya atau sakit, yang

tidak kuasa membunuhnya, kecuali disertai penyiksaan pada

terpidana mati , maka undian dilakukan diantam orang yang kuasa

membunuhnya, dan fidak dibiarkan membunuhnya sembari

menyiksanya.

Apabila tidak ditemukan kecuali satu orang wali yang sakit,

yang tidak kuasa membunuhnya, kecuali disertai penyiksaan pada

terpidana mati, maka dikatakan padanya dan pada seluruh orang

yang akan membunuh terpidana mati, "Janganlah membiarkannya

membunuh disertai penyiksaan". Demikian juga, jika semua wali

korban itu adalah wanita, maka perempuan tidak boleh diberi hak

membunuhnya melalui undian.

Yang perlu diperhatikan adalah pedang yang digunakan

oleh wali kortan unfuk membunuhnya, apabila pedang yang

digunakan itu pedang yang dapat memenggal fawabannya jelas

boleh digunakan). Namun jika tidak, maka eksekutor (wali korban)

diserahi pedang yang dapat memenggal.

Apabila wali korban itu seorang yang sehat, lalu dia keluar

sebagai pemenang undian, dan dia bukan orang yang cakap

memukul, maka saya menyerahkannya kepada wali kortan lain

selain wali korban, sehingga dia membunuhnya dengan

pembunuhan yang cepat menghilangkan nyawa.

Apabila para wali korban ifu tidak cakap memenggal, maka

penguasa hanrs menylnfi seorang eksekutor yang bisa

memenggal leher bagian belakang terpidana mati.

Apabila dia telah memenggal terpidana dengan sekali

pukulan, lalu dia belum meninggal dalam sekali tebasan, maka
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dilakukan penebasan ulang kepadanya sampai dia meninggal
dengan menggunakan pedang yang sangat tajam dan tebasan yang

sangat kuat yang bisa dilakukannya.

Apabila korban pembunuhan mempunyai banyak wali, lalu
mereka sepakat unfuk membunuhnya, lantas pembunuh belum
juga dibunuh sehingga salah seorang diantara mereka meninggal
dunia, maka pembunuhan terpidana mati itu ditunda sampai ahli
waris mayit tersebut berkumpul unfuk membunuhnya.

Apabila salah seorang diantara pam wali korban itu belum
meninggal dunia, tetapi akalnya hilang, maka terpidana mati tidak
boleh dibunuh sampai dia sembuh atau meninggal dunia, sehingga
ahli warisnya menggantikan posisinya, baik wali korban yang
meninggal itu mengizinkan membunuh terpidana mati ifu atau
tidak pemah mengizinkan. Karena dia terkadang mengizinkan,
kemudian dia memiliki kelarasaan memaafkan setelah meng
izinkan.

Apabila salah seorang diantara para atrli waris menghilang
kan kekuasaan para ahli-ahli waris png lain berkenaan dengan
eksekusi mati terpidana, sebab dia telah lebih dahulu membunuh
nya (tanpa seizin mereka), maka kasus penghilangan kekuasaan
menjatuhkan qishash itu seperti penjelasan yang telah saya
terangkan dalam masalah dua orang wali korban yang ayahnya
dibunuh, lalu salah seorang diantara mereka lebih dahulu
membunuhnya (tanpa seizin wali korban yang lain), dan dia harus
menanggung (diyat yang menjadi) bagian mayit tersebut dan orang
yang kurang sempuma akalnya. wali yang dicekal dan yang tidak
sedang dicekal dalam hal menjadi wali pembunuhan, melaksana
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kan qishash, dan memberi pemaafan dengan harta kedudukannya

sama.

Apabila wali yang dicekal memaafkan qishash tanpa

mengambil harta, maka pemaafan dari pembunuhan itu

dinyatakan sah. Dengan adanya pemaafan itu tidak ada jalan untuk

menunfut balas pembunuhan. Namun, dia tetap memiliki

bagiannya dari diyat pembunuhan, karena dia tidak diberi

kekuasaan membelanjakan harta sampai habis. Dan dia diberi

kekuasaan memaafkan qishash.

Apabila para wali korban itu diundi, lalu salah seorang

diantara mereka keluar sebagai pemenang undian, padahal dia

orang yang lemah (fisiknya) unhrk membunuh terpidana mati,

maka undian tersebut harus diulang khusus bagi para wali yang

lain, demikian seterusnya undian itu diulang selamanya sampai

orang yang kuat membunuh terpidana mati ifu keluar sebagai

pemenang undian tersebut.

18. Kelalaian Wakil atau Wali Korban dalam
Membunuh

Apabila ada seseorang memukul orang lain dengan sekali

pukulan, lantas dia meninggal karena pemukulan tersebut, lalu wali

korban diberikan kekuasaan membunuhnya, kemudian dia

memenggal tangan atau kakinya, atau memukul bagian pemtrya,

atau dia memutilasi tubuhnya, maka tidak ada diyat, tidak ada

qishash, dan tidak ada pula kafarat. Hukuman sepadan yang
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paling menyakitkan berkenaan dengan perbuatan zhalim itu

terletak dalam memutilasi tubuh.

Apabila wali korban pembunuhan itu datang hendak

memukul tengkuk (leher bagian belakang) terpidana mati, lalu dia

memukul kepalanya, yaifu bagian kepala yang meyertai tengkuk,

atau (memukul) sepasang tulang belikatnya, dan dia berkata, "Aku

salah memukul", maka dia didakr,va bersumpah bahwa dia tidak
sengaja melakukan apa yang dia perbuat, dan dia tidak dijatuhi
hukuman yang sepadan dengan perbuatannla tersebut.

Dikatakan, "Pukullah tengkuknya". Apabila dia memukul

tempat sigaran rambut kepala atau bagian tengah kepala, atau dia

memukulnya dengan pukulan yang pada umumnya oremg yang

berkeinginan memukul tengkuk itu tdak akan salah melakukan
pemukulan sejenis ini, maka dia harus dijatuhi hukuman sepadan

dengan perbuatannya dan tidak perlu didal$ra bersumpah. Sebab,

yang didakv.ra bersumpah itu hanyalah orang yang ada

kemungkinan oblek sumpahnya itu dapat dibenarkan.

Dikatakan, "Pukul tengkuknya". Apabila wali korban
berkata, "Aku Udak pandai memukul kecuali ini", pengakuannya

itu dapat diterima, dan dia boleh mewakilkan kepada orang yang
pandai (memukul tengkuk). Apabila dia tidak menemukan orang
yang diserahi tugas memukulnya, maka dia mewakilkan kepada
Imam yang mempurnyai eksekutor yang akan membunuhnya, dan
eksekutor itu tidak dibolehkan membunuhnya sehingga dia
meminta izin wali korban. Apabila wali tersebut telah mengizinkan
eksekutor ifu membunuhnya, maka dia boleh membunuhnya.

Apabila ada wali memberi izin pada seorang lelaki atau
perempuan unhrk mengeksekusi mati seorang terpidana yang
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mana hakim memutuskan wali korban memiliki kekuasaan

menunhrt qishash terhadap terpidana, lalu dia segera hendak

mengeksekusinya, kemudian (wali korban ifu berkata, "Aku

memaafkan terpidana mati sebelum dia mengeksekusinya". L-alu

dia mengeksekusinya sebelum dia mengetahui pemaafan terpidana

mati, maka dalam masalah ini ada dua pendapat:

Pertama, eksekutor tidak wajib menanggung apapun,

kecuali (dia hanya dituntut) bersumpah bahwa dia udak

mengetahuinya telah memaafkan terpidana mati. Dan tidak ada

kewajiban apapun atas orang yang berkata, "Aku memaafkan

terpidana mati."

Kedua, eksekutor harus menanggung diyat, dan membayar

kafarat jika dia telah bersumpah. Modusnya yang paling minimum

adalah bahwa dia telah melakukan pembunuhan terhadap

terpidana mati ifu secara tersalah.

Orang yang menyampaikan pendapat yang kedua ini

berkata: Apabila para wali korban mewakilkan kepada seorang

eksekutor berkenaan dengan eksekusi mati seorang terpidana yang

mana mereka memiliki kekuasaan menjatuhkan qishash

kepadanya, Ialu wakil mereka segera membawanya ke suafu

tempat unhrk membunuhnya, lalu selunfi wali korban ifu

memaafkan, atau salah seorang di antara mereka dan dia

mempersaksikan pemaafan ifu sebelum terpidana yang dijatuhi

qishash itu dibunuh, sementara kabar pemaafan tersebut belum

sampai pada wakil tersebut sehingga dia membunuh terpidana

yang dilatuhi qishash, maka wakil yang bertugas mengeksekusi

terpidana mati itu tidak wajib menanggung qishash. Karena, dia

membunuh terpidana mati ifu dengan keyakinan bahwa
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pembunuhan itu khusus baginya adalah hal yang mubah. Dan dia

tetap harus menanggung diyat dan kafarat. Dan dia tdak
dibolehkan menuntut wali korban yang menyuruhnya tersebut agar

mengganti diyat. Karena wakil tersebut menerima perintah

membunuh itu secara sukarela. Wakil tersebut diminta bersumpah

bahwa dia tidak mengetahui permaafan. Apabila dia telah

bersumpah, maka dia tidak dibunuh, namun dia harus membayar

diyat terpidana mati yang dibunuhnya tersebut (setelah menerima

pemaafan dari wali korban). Apabila wakil tidak mau bersumpah,

maka wali korban bersumpah bahwa sesungguhnya wakil tersebut

mengetahuinya dan dia tetap membunuhnya.

Pendapat kedua ini adalah pendapat yang terbaik diantara

kedua pendapat tersebut, karena (terpidana mati) yang dibunuh itu
statusnya telah berubah menjadi orang yang dilarang untuk
dibunuh sebab adanya pemaafan dari unli korban pada terpidana
mati tersebut.

Terpidana mati yang dibunuh setelah menerima pemaafan

dari wali korban ini menyerupai dengan kandungan masalah

seorang budak dimerdekakan, dan seseorang tidak mengetahui
pemerdekaannya, lalu dia membunuhnya, maka dia harus

menanggung diyat seorang yang merdeka. Seorang yang kafir
masuk Islam, dan seseorang tidak mengetahui keislamannya, lalu

dia membunuhnya, maka diyaturya fterubah menjadi) diyat nyawa
seorang muslim.

Kasus terpidana mati ifu berbeda dengan kasus budak dan
orang kafir dalam pembunuhan secara sengaja.
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Ar-Rabi' berkata: AsySyaf i melalui pemyataannya tersebut

ingin menjelaskan pembunuhan terhadap budak, padahal pelaku

pembunuhan ihr mengetahuinya berstahrs merdeka serta muslim.

19. Wakalah

Wakalah berkenaan dengan fugas mengukuhkan alat bukti

pembunuhan secara sengaja atau tersalah dibolehkan- Jadi,

apabila qishash telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka tidak

boleh diserahkan kepada wakil, sehingga wali korban pembunuhan

itu mendatanginya atau merrrakilkan membunuh terpidana mati ihr

kepada wakiltersebut.

Apabila wali kortan pembunuhan telah mewakilkan

membunuh terpidana mati ifu kepadanya, maka dia memiliki

kekuasaan membunuhn5n.

Apabila ada seseorang membunuh seorang korban yang

tidak mempunyai wali (ahli waris) secara sengaja, maka penguasa

memiliki kekuasaan membunuh pembunuhnya sebagai balasan

membunuh korban, penguasa juga memiliki kekuasaan menunfut

diyat milik korban pembunuhan, dan menyerahkannya kepada

jamaah kaum muslimin, serta melepaskan pelak'r pembunuhan

dari tunfutan pembunuhan- Sultan tdak memiliki kekuasaan

memaafkan pembunuhan dan diyat. Karena dia tidak memilikinya

tanpa menyertakan kaum muslimin, dengan demikian dia hanya

dapat memaafkan apa yang dia miliki.
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Apabila ada seseorang membunuh seorang korban yang

mempunyai banyak wali yang masih kecil serta fakir, maka

penguasa tidak memiliki kewenangan memaafkan pembunuhannya

dengan mengambil diyat, tetapi penguasa harus mengurungnya
(dalam penjara) untuk sementara sampai para wali korban itu
memasuki usia baligh. Dengan demikian merekalah yang

menenfukan pilihan membunuh sebagai qishash atau diyat, atau

wali yang sudah baligh di antara mereka menenfukan pilihan diyat.

Jadi, jika dia telah memilih diyat, maka tidak ada jalan untuk
(menuntut) nyawa pelaku pembunuhan. Dan para wali korban
yang masih kecil itu hanya berhak menuntut diyat (yang diberikan)
pada mereka. Karena nyawa pelaku pembunuhan itu statusnya

telah berubah menjadi nyawa yang dilindungi (dari pembunuhan).

Penguasa yang diserahi kekuasaan menjadi r,rlali dari ahli

waris korban yang masih kecil itu memiliki kekuasaan memaafkan
pembunuhan, namun dia tidak memiliki kekuasaan memaafkan

harta. Karena dengan adanya pemaafan harta ifu dia telah
menghilangkan hartanya. Sedangkan dengan adanya pemaafan
pembunuhan itu, dia Udak menghilangkan kepemilikan harta
tersebut.

2O. Laki-Laki Dibunuh karena Membunuh
Perempuan

. Sepengetahuan saya dari sekian banyak ulama yang saya

jumpai tidak ada seorang yang berbeda pendapat mengenai
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masalah bahwa dua nyawa itu flaki-laki dan perempuan)

dinyatakan setara karena faktor kemerdekaan dan keislaman-

Apabila seorang lelaki membunuh seorang perempuan secara

sengaja, maka dia dihukum mati karena (membunuh) perempuan

tersebut. Dan apabila seorang perempuarl membunuh seorang

lelaki, maka dia dapat dibunuh karena membunuh seoftmg lelaki

tersebut. Perempuan tersebut maupun para walinya fidak didal$ra

memberikan apapun pada seorang lelaki tersebut ketika seorang

perempuan itu dibunuh karena (membunuh) seorang lelaki

tersebut, dan ketika seorang lelaki itu dibunuh karena (membunuh)

seorang perempuan tersebut-

Perempuan seperti lelaki yang membunuh lelaki dalam

segala afuran yang diberlakukan kepadanya, baik ketika

perempuan ifu memiliki kekuasaan menunfut hukuman qishash

atau didalsr/a hukuman qishash. Demikian juga beberapa orang

lelaki yang membunuh seorang perempuan, dan beberapa orang

perempuan yang membunuh seorang lelaki.

Demikian juga, segala tindak pidana melukai yang dipefruat

oleh seorang lelaki yang mengandung qishash, seluruhnya seperti

segala tindak pidana melukai yang diperbuat oleh seorang

perempuan.

Jadi, jika saya memberi kekuasaan menunfut balas kepada

perempuan dalam hal nyawa, maka saya memberi kekuasaan

menuntut balas kepadanya dalam segala tindak pidana melukai

yang tuntutannya lebih ringan daripada nyawa. Lelaki dan

perempuan tidak ada perbedaan dalam segala afuran kecuali

dalam aturan diyat.
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Dengan demikian, jika para wali (ahli waris korban)
perempuan ifu menginginkan diyat, maka diyahrya adalah

seperdua dari diyat lelaki. Apabila para wali lelaki itu
menginginkan diyatnya dari harta perempuan tersebut, maka
diyatnya adalah seratus ekor unta yang tidak berkurang fumlahnya)
karena perempuan membunuh lelaki tersebut. Afuran hukum
qishash berbeda dengan aturan hukum diyat.

Para wali perempuan dan ahli warisnya seperti para wali
lelaki dan ahli warisnya dalam afuran apapun kecuali dalam afuran
diyat. Apabila seorang perempuan dibunuh dalam kondisi hamil,
baik anaknya ifur aktif bergerak atau tidak aktf bergerak, maka di
dalam masalah pembunuhan perempuan hamil ini diberlakukan
qishash, tidak ada hukuman apapun terhadap janinnya, sehingga
janin dan perempuan ifu terpisah. Apabila janin pada saat terpisah
dari perempuan itu dalam keadaan meninggal sebelum kematian
perempuan tersebut, bersamaan atau sesudah kematiannya, maka
kedudukannya sama, dan dalam pembunuhan janin ini
diberlakukan pemerdekaan budak yang harganya setara dengan
lima ekor unta.

Apabila janin pada saat terpisah dari perempuan ifu dalam
kondisi hidup, sebelum kematian perempuan tersebut atau sesudah

kematiannya, maka kedudukanrrya tetap sarna, udak diberlakukan
qishash dalam janin tersebut jika dia meninggal. Namun dalam
kematian janin ini ada diyakrya, jika dia be4enis kelamin laki-laki,
maka serafus ekor unta, dan jika dia berjenis kelamin perempuan,
lima puluh ekor unta, baik yang membunuh perempuan hamil itu
seorang lelaki ataupun wanita.
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Apabila ada seorang perempuan membunuh seseorang,

yang mana berkenaan dengan tindak pidana pembunuhan ini dia

didakwa hukuman qishash. Lalu dia menyatakan hamil, maka dia

ditahan unfuk sementara sehingga dia melahirkan kandungannya,

kamudian qishash baru diambil darinya pada saat dia melahirkan

kandungannya tersebut. Apabila anaknya sama sekali tidak

memiliki orang yang menyusuinya, maka yang lebih kusukai adalah

jika seorang perempuan ifu dilepas dengan meminta keridhaan

wali korban pembunuhan sehari atau beberapa hari sehingga

orang yang menyusuinya ditemukan.

Apabila wali korban tidak bersedia melepaskannya, maka

seorang perempuan terpidana mati itu boleh dieksekusi meninggal

unh.rk memenuhi tunfutan qishash. Apabila seoriu'rg perempuan

tersebut hendak melahirkan m*, kemudian dia menemukan

gerakan teratur dalam pemt, maka dia tunda sehingga dia

melahirkan gerakan teratur tersebut atau diketahui secara pasti

bahwa tidak ada pada seorang perempuan tersebut tidak

ditemukan kehamilan.

Demikian juga jika kehamilannya tidak diketahui secara

meyakinkan, lalu dia mengakui kehamilan tersebut, maka

qishashtya ditunda sehingga dia bersih dari kehamilan atau dia

ketahui secara pasti bahwa tidak ada kehamilan pada perempuan

tersebut. Apabila Imam tergesa-gesa (melaksanal<an qishash), lalu

perempuan ifu digishash dalam keadaan hamil, maka tidak ada

kewajiban apapun atas Imam tersebut kecrrali dosa karena

perempuan itu melahirkan janin. Apabila perempuan tersebut telah

melahirkan janinnya, [mam harus menanggung resiko (diyat) janin

tersebut, bukan penuntut qishash. Dan tanggungan diyat janin ihr
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dibebankan kepada aqilah Imam tersebut bukan pada baitul mal-

Demikian juga jika Imam memufuskan menjatuhkan qishash pada
perempuan tersebut, kemudian dia menarik kembali pufusannya,

lalu kabar penarikan kembali pufusannya ifu belum sampai pada

wali korban pembunuhan sehingga perempuan itu diambil qishash,

maka Imam harus menanggung janinnya.

21. Seorang Laki{aki Membunuh Beberapa Orang

Apabila ada seorang laki{aki membunuh beberapa orang,
lalu semua wali mereka datang sembari menunfut qishash, darr
mereka saling membenarkan bahwa dia membunuh sebagian

korban sebelum sebagian yang lain (tidak sekaligus); atau ada bukti
mengenai pembunuhan secara bertahap ifu, maka dia dijatuhi
qishash untuk orang yang pertama kali dibunuhnya, dan diyat yang

dibebankan ke dalam hartanya diberikan kepada korban lainnya
yaitu korban setelahnya.

Apabila mereka datang secara terpisah (bertahap), saya

menganjurkan jika Imam mengetahui secara pasti bahwa dia
membunuh selain orang yang mana walinya mendatanginya, agar
dia mengirim ufusan kepada wali korban, apabila wali korban
menuntut qishash, Imam membunuhnya sebagai balasan orang
yang pertama kali dibunuhnya. Apabila Imam tdak mau
melaksanakan anjuran tersebut, dan dia menjafuhkan qishash
terhadap terpidana mati unfuk pembunuhan korban terakhir,
tengah-tengah atau yang pertama, maka saya tidak menyukai
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Imam membuat keputusan tersebut, namun dia tidak dikenai

hukuman apapun berkenaan dengan kepufusannya ifu. Karena

seluruh wali korban memiliki kekuasaan menjatuhkan qishash

kepada terpidana mati.

Jadi, siapa pun di antara mereka (kortan) ihr datang, lalu

walinya menyrguhkan bukti atau saksi pembunuhan itu di hadapan

Imam, lalu Imam menyerahkan terpidana mati ihr kepadanlra,

maka dia tidak boleh membunuhnya sehingga korban yang lain

datang, lalu walinya menyuguhkan bukti pembunuhan yang

dilakukan terpidana itu sebelum korban, maka Imam menyerahkan

terpidana mati kepada wali korban pertama kali.

Apabila mereka menyuguhkan bukti atau saksi di hadapan

Imam dalam waktu yang bersamaan, namun bukti atau saksi ifu

tidak mampu menerangkan siapa diantara mereka yang dibunuh

pertama kali, maka pemyataan yang dibenarkan adalah

pemyataan pembunuh. Apabila pembunuh tidak memberi

pengakuan apapun, maka saya menyarankan agar Imam

mengundi diantara mereka (pam korban pembunuhan), unfuk

menenfukan siapa di antara mereka yang mana walinya berhak

membunuh terpidana mati tersebut pertama kali. Jadi, siapapun di

antara mereka yang bagiannya keluar sebagai pemenang undian,

maka dia berhak membunuhnya unfuk memenuhi tunfutan qishash

korban, sedangkan wali korban lainnya diberi diyat dari harta

terpidana mati tersebut. Demikian juga, jika seorang laki-laki itu

membunuh mereka dalam waktu yang bersamaan, Imam memiliki

kewenangan mengundi mereka.

Apabila ada seorang lakiJaki dibunuh secara sengaja, dan

ahli warisnya adalah orang-orang yang sudah lanjut usia, dan di
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tengah-tengah mereka ada yang masih kecil atau ada yang absen,

sementara seorang lakilaki yang lain dibunuh secara sengaja, ahli

warisnya adalah orang-orang yang sudah baligh, lalu mereka
memohon qishash, maka mereka tidak boleh diberi kekuasaan
qishash- Dan terpidana ditahan untuk sementara demi (memenuhi

hak) ahli-ahli waris yang masih kecil sehingga dia memasuki usia

baligh, dan (demi memenuhi hak) ahli-ahli waris yang absen di
antara mereka sampai dia datang- Sebab, ada kemungkinan yang

masih kecil dan yang absen ifu keduanya melepaskan hak qishash,

sehingga qishash ih-r batal. Dan mereka diberi diyat korban yang

dibebankan ke dalam harta terpidana.

Apabila Imam menyerahkan qishash kepada wali korban
belakangan atau dia mengabaikan kortan yang dibunuhnya
pertama kali, lalu wali korban belakangan ifu membunuhnya, maka
menurut saya, Imam adalah orang yang telah membuat kepufusan
yang buruk. Tetapi dia tidak berketrajiban menanggung apapun.
Karena semua korban ifu funfutan nyawanya berhak dipenuhi
dengan sempurna.

Apabila ada seorang laki-laki memenggal sebelah tangan
seorang laki-laki, dan sekaligus sebelah kaki seorang laki-laki yang

lain, dan pelaku fiuga) membunuh seorang laki-laki yang lain lagi,

kemudian mereka datang menunfut qishash dalam wakfu yang
bersamaan, maka pertama-tama tangan dan kaki dari pelaku di-
qishash, baru setelah selesai qishash tangan dan kaki tersebut
dibunuh.

Apabila seorang laki-laki memenggal sebuah jari seorang
laki-laki yang sebelah kanan dan sekalifJus memenggal telapak
tangan seorang laki-laki yang lain yang sebelah kanan. Kemudian
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Namun jika tidak tampak, maka dia tidak dikenai ,6ad dan tidak

pula fa'zir. Karena bisa jadi ihr haram, bisa jadi dibolehkan, dan

bisa jadi tidak diketahui. Sedangkan yang tidak diketahui, maka

dalam hal ini seseorang tidak boleh dikenai had dan tidak boleh

dihukum, karena manusia hanya boleh dihukum berdasarkan yang

keyakinan. Mengenai hal ini terdapat pembahasan yang panjang."

Saya mendengar Asy-Syafi'i berkata, "Sesuafu yang banyaknya

dapat memabukkan, maka sedikiforya haram."

Ada yang berkata, "Mengapa dia berkata, 'Jika dia minum

sembilan kali tidak mabuk, kemudian minum kesepuluh kalinya dia

mabuk, maka yang kesepuluh ini yang haram'." Maka dikatakan

kepadanya, "Bagaimana menurut Anda bila dia minum sepuluh

kali namun tidak mabuk juga?" Apabila dia mengatakan halal,

maka dikatakan kepadanya, "Jika dia keluar, lantas diterpa angin,

lalu dia mabuk?" Apabila dia mengatakan haram, maka dikatakan

kepadanya, "Bagaimana menurut Anda tentang sesuafu yang

diminum oleh seseorang sebagai sesuatu yang halal kemudian

tetap halal setelah di dalam pemhrya, lalu ketika tertiup angin

minuman ifu berubah menjadi haram?"

13. Bab Memukul Istri
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2787. lbnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dan Az-

Zuhri, dari Abdullah bin Abdullah bin Umar, dari Iyas bin Abdullah

bin Abu Dzubab, dia berkata: Rasulullah #i bersabda, "Janganlah

kalian memukul para hamba Allah yang perempuan." Dia

melanjutkan: Umar lantas menemui beliau, lalu berkata, "Wahai

Rasulullah, para wanita lancang kepada para suami mereka, maka

izinkanlah unfuk memukul mereka." Lalu istri Muhammad $
dikelilingi oleh banyak kaum wanita, mereka semua mengeluhkan

tentang suami-suami mereka. Rasulullah S bersabda, "Sungguh

malam ini istri Muhammad dikelilingi oleh tuiuh puluh wanita,

mereka mengeluhkan suami-suami mereka, dan kalian frdak

mendapati mereka sebagai orang-orang terbaik ftlli2rr.'Lo3

103 Tehh dikernukakan pada pembahasan: Nikah, bab Nuqruznp laki{aki
terhadap iskinya, no. 2347.
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Rasulullah S mengizinkan untuk memukul para istri jika

mereka lancang kepada suami mereka.

2788. Dan telah sampai kepada kami, bahwa Rasulullah $
mengizinkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak

melukai.lo4

2789. Beliau juga bersabda, " HendaHah kalian

menghindai wajah."lo'

Allah & telah mengizinkan memularl mereka bila

dikhawatirk an n ustruz mereka.

Allah @ berfirman,

ro4 HR. Muslim (2/890, pernbahasan: Haji, bab: Haji Nabi #), dari jalur Hatim

bin Isma'il Al Madani, dari Ja'hr bin Muhammad, dari ayahryla, dari Jabir bin Abdullah

di dalam hadits yrang paniang, di datamnya disebutkan saMa Rasulullah #, qp ,fi7S

i;" "Maka pukullah merel<a dengan pukulan 5ang tidak melukai." (no.747/L2J.8l-
10s 93. Muslim (4/2O1G2O17, pernbahasan: Berbakti, silaturahim dan adab,

bab: Larangan memukul \ rajah), dari;alur Sufuan, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari

Abu Huraimh, dia berkata: Rasulullah $ bersaMa, 1;.'j.*+1i €ti+?til"Apabila
salah seomng kalian mqnukul, maka hqdakkh manghindari.niah-" (no.112/2612).

Lih. tambahan Akhrilnya di dalam Shahifah Hammam bin Munabbih (hlrn. 4G
42,no. L2l.
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" Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nustruznya, maka

nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur

mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu,

maka janganlah kamu mencai-cai ialan unfuk menyusahkannya-"

(Qs. An-Nisaa' [4]: 34).

Apabila seorang suami tidak memukul, maka ifu lebih saya

sukai, berdasarkan sabda Nabi S,
oL"
t'-t l^* )^?)-

".i
Lf

c

" Orang terbaik kalian tidak akan memukul."

Apabila Allah & dan Rasul-Nya meng2inkan memukul

wanita merdeka, maka bagaimana bisa seseorang mencela seorang

majikan yang menegakkan had terhadap budak perempuannya

yang berzina, padahal ada As-Sunnah yang menjadi funtutannya,

dan telah dilakukan pula oleh para sahabat Rasulullah # setelah

beliau tiada?
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2790. Malik mengabarkan kepada kami, dari Zaid bin

Aslam, bahwa ada seorang lelaki yang mengaku berzina di masa

Rasulullah $, lalu Rasulullah $ meminta diambilkan cambuk

(ranting pohon) untuknya, maka dibawakanlah cambuk yang telah

nrsak, beliau bersaMa, " Yang lebih bagus daripda inl'. lalu
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dibawakan cambuk baru yang belum dipangkas buah-buahannya,

maka beliau bersabda, "Antara ini dan ini." Lalu dibawakan

cambuk yang telah dipakai dan lemas. Rasulullah S lantas

memerintahkan agar lelaki tersebut dicambuk dengan itu. Lelaki ifu

pun dicambuk. Kemudian beliau bersabda, " Wahai manusia, telah

tiba waktunya bagi kalian untuk menjauhi laranganJarangan Allah.

Barangsiapa diantara kalian yang melakukan sasuafu dari kotoran-

kotoran ini, maka hendaklah menufupi diri dengan satir Allah,

karena barangsiapa yang kesalahannya tampak oleh kami, maka

kami akan menegakkan Kitab Atlah atasnya."7o6

Hadits ini munqati', tidak termasuk yang tsabit dengan

sendirinya untuk dijadikan huiiah. Tapi saya telah melihat dari

kalangan ahli ilmu di kalangan kami yang mengetahuinya dan

berpendapat dengannya, maka kami juga berpendapat dengannya.

Dalam pelaksanaan cambukan had tidak sampai

mengeluarkan darah, dalam pelanggaran apa pun dan sangsi apa

pun. Demikian ih:, karena keluamya darah karena pukulan bisa

menyebabkan kebinasaan, sedangkan yang dimaksud oleh had ni
bukan kebinasaan, tapi dimaksudkan unfuk menimbulkan efekiera

atau penghapus kesalahan.

106 Sebagian dari hadits ini telah dikemukakan pada no. 1798, pembahasan:

Wasiat, bab: Wasiat untuk alrli waris.
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15. Bab: Waktu Pelaksanaan Hukuman dan
Memaafkannya
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2791. hrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami,

dari AMul Aziz bin Abdullah bin Abdullah bin Umar, dari

Muhammad bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm,

dari Amrah, dari Aisyah, bahwa Rasulullah S bersabda,

"Jauhkanlah orang yzng baik dai ketergelinciran mereka."loT

Saya mendengar dari ahli ilmu yang mengetahui hadits ini

berkata, "Jauhkanlah orang yang baik dari ketergelincirannya

selama bukan merupakan had-" Dia berkata, "Orang-orang yang

baik adalah orang-orang yang tidak pemah terlihat melakukan

keburukan, lalu seseorang dari mereka tergelincir dengan suatu

ketergelinciran."

107 Telah dikernukakan pada no. (2o651pernbahasan: Hukum memerangi kaum
musyrikin, dan kafir harbi, bab: Muslim Srang menunjukkan mhasia kaum muslimin.
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2792. Malik mengabarkan kepada kami, dari Abu fu-Rijal,
dari ibunya, Amrah binti Abdurrahman, bahwa Rasulullah $
melaknat lakilaki dan perempuan yang membongkar ku!rtan."l08

Dan telah diriwayatkan hadits-hadits mursal dari Nabi $
mengenai sangsi-sangsi dan wakhrnya, namun kami

meninggalkannya karena sanadnya terputus.

10s gg. Ath-Thabrani (7/238, pernbahasan: Jenazah, bab: Ri',,vayat tentang
pembongkaran kuburan, no. 44).

As-Sunan Al Kubm (8/270, pembahasan: pencurian, bab: Pembongkar kuburan
dipotong tangan bila mengeluarkan kain kafan), dari jalur Yah5ra hnu Shalih, dari

Malik, dari Abu Ar-Rijal, dari Ammh, dari Aisyah 4u, secara mar{u'.

Dan dari jalur Abu Qutaibah, dari Malik, dengan sanad ini, seara mar{u'dan
maushul.

Al Baihaqi berkata, "Yang benar adalah murcal."
Tapi pengarang Al Jauhar An-Naqibetkata, "Yahya bin Shalih biqah, N Bukhari

dan Muslim serta yang lainnya meriwayatkan riwayatnya. Sedangkan riwayat Abu
Qutaibah diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam Shahh-nya.

Jadi, kedua orang ini tsiqah, keduarrya menambahkan penyambungan sanad,
maka diterima dari keduanya. Keduanya di-mutaba'ah oleh AMullah bin Abdul
Wahhab, yang mana dia meriwayatkannya dari Malik demikian. Begitu juga png
diriwayatkan oleh pengarang At-Tahmid dari haditsnyn. Maka dengan ini tampaklah
bahwa yang benar dalam hadits ini adalah maushul."

A-i
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16. Cara Pengasingan

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ary-
Syafi'i rg berkata: Pengasingan ada tiga macam, diantaranya

adalah pengasingan berdasarl<an nash Kitab Allah &, yaitu firman
Allah fu mengenai orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-

Nya,

e 5"i3_, A iri'i'i ;:ir_6, e$i v* 6,y

:*+5 -# 5YA4_ 5r1:3-Sr,tA €;J(

|i:!i<i\"*ii *;el$S
" Sesungguhn5n pembalasan terhadap orang-orang yang

memerangi Allah dan Rasul-N3n dan membuat kerusakan di muka

bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan

dan laki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri
(tempat kediamannya)." (Qs. Al Maaidah [5], 33)

Cara pengasingan ifu adalah mereka dituntut, namun

mereka membela diri, kemudian mereka dituntut lagi namun

mereka membela diri. ["alu apabila mereka bisa dikuasai, maka

laksanakanlah had Nlah & kepada mereka, kecuali mereka

bertobat sebelum tertangkap, maka gugurlah hak Allah dari

mereka, dan ditetapkan pada mereka hak-hak manusia.

Pengasingan berdasarkan As-Sunnah ada dua macam'
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Pertama: Ditetapkan dari Rasulullah S, yaitu pengasingan

jejaka atau perawan yang berzina, si pelaku dicambuk serafus kali

dan diasingkan selama setahun.

2793- Karena telah diriwayatkan dari Rasulullah $, bahwa

beliau bersabda, "Sungguh aku akan memufuskan di anbm kalian
berdua dengan Kitab Allah &", kemudian beliau memufuskan

pengasingan dan cambuk terhadap png perjaka.log

Kedua

2794. Bahwa diriwayatkan dari Nabi $ secara mursal,

bahwa beliau mengasingkan dua banci yang ada di Madinah yang

bemama Hait dan Mati'. Dan diketahui tentang salah satunya,

bahwa dia diasingkan ke Al Hima, dan dia menetap di sana selama

masa Nabi $, masa Abu Bakar dan masa Umar. Kemudian

dilaporkan tentang kesempitan hidupnya, lalu sebagian Imam

mengizinkannya untuk masuk Madinah safu hari dalam safu

Jum'at (sepekan) untuk belanja, kemudian kembali lagi. 110

loe Telah dikerrukakan pada no. 127571 bab: Pengasingan dan pengakuan zina.
110 61 6u1"r*i berkata dalan Al Ma'rifah (6/3391: AsrrSyaf i berkata: Sufuan

mengabarkan kepada karni, Hiqram bin Urwah menceritakan kepada kami, dari
ayahnya, dari Zainab binti Ummu Salamah, dari Ummu Salamah, dia berkata: Nabi $
masuk ke rumah Ummu Salamah, saat ifu ada seorang banci di tempatrya, lalu
Nabi $ mendengar dia berkata kepada Abdullah bin Abi Umayyah, "Wahai AMullah,
jika esok Allah menaldukkan Thaif untuk kalian, maka hendaldah engkau menikahi
anak perempuan Ghailan, sebab dia (perempuan) ynng menghadap dengan empat dan
berbalik dengan deJapan. "

Al Bukhari (3/757, pernbahasan: Peperangan, bab: Pemng Thaif di bulan
Syawwal tahun kedelapan), dari Al Humaidi, dari Sufuan, dengan sanad ini.

Ibnu Uyainah berkata, "lbnu Jumij berkata, 'Banci tersebut adalah Hait'." (no.
43241.
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Saya melihat para sahabat kami mengetahui ini dan

berpendapat dengan ini, sampaisampai saya tidak mengetahui

seorang pun dari mereka yang menyelisihi dalam hal ini, walaupun
ini tidak valid seperti validnya pengasingan pezina.

As-Sunan Al Kubm (8/224, pernbahasan: Hudud, bab: Riwayat-riwayat tentang
pengasingan banci), dari jalur Abdah, dari Muhammad bin Ishaq, dari Yazid, dari Musa
bin AMurrahman bin Ayyasy bin Abu Rabi'ah, dia berkata: Banci di masa
Rasulullah S ada tiga, yaitu Mati', Hadm dan Hait. Mati' adalah milik Fakhitah binti
Amr bin Aidz, bibi Rasulullah $, dia biasa masuk ke rumah Nabi $ dan ke tempat
pam wanita. Hingga ketika beliau mengepung Thaif, Rasululluh # mendengar dia
berkata kepada Khalid bin Walid, "Bila esok engkau menaklukkan Thaif, maka jangan
sampai engkau terluputkan mendapat bagan Badiyah binti Ghailan, karena
sesungguhnyra dia (perempuan) yang menghadap dengan empat dan berbalik dengan
delapan." Maka Rasulullah $ bersaMa "Aku tidak melihat omng buruk ini kquali
memihahkan hal ini! Jangan biarl<an lakilaki waria ini masuk ke ternpat kalian (kaum
wanita) setelah rrz", beliau mengatakan ini kepada para ishinya.

Dia melanjutkan: Kernudian Rasulullah $ kembali pulang, hingga ketika beliau
sampai di Dzulhulaifah, beliau bersaMa, "Jangan biarkan dia masuk ke Madinah".
Kemudian Rasulullah $ masuk, lalu beliau diajak bicara mengenainya, dan dikatakan
kepada beliau, "Sesungguhnlra dia orang miskin, dia memerlukan sesuahr." Maka
Rasulullah $ menetapkan satu hari pada setiap Sabhr dibolehkan masuk dan
merninta, kernudian kernbali laE k" tempat tinggalnya. Hal ini terus berlangsung

dernikian di masa Rasulullah $, Abu Bakar dan di masa Umar r$,ma.

Rasulullah * jrsu mengasingkan dua temannya yang lain yaitu Had dan Hait."
Abu Daud (5/325, pernbahasan: Adab, bab: Hukum mengenai banci), dari jalur

AI Auza'i, dari Abu Yasar Al Qamsyi, dari Abu Hasyim, dari Abu Huraimh bahwa

dibawakan kepada Nabi $ seorang banci yang telah mer,vamai tangan dan kakinya

dengan inai, maka Rasulullah $ bersaMa, "Ada apa dengamy*" Dikatakan kepada
beliau, 'Wahai Rasulullah, dia meniru-niru kaum wanita." Maka beliau pun
memerintahkan agar diasingkan ke An-Naqi'. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah,
fidakkah errgkau mernbunuhnp?" Beliau bersaMa, "Saungguhng aku dilanng
membtnuh orang Sang shakf." (no. tl890).

An-Naqi' adalah sebuah ternpat di sudut Madinah, bukan Al Baql.
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17. Bab: Hak Asuh Anak

Semoga Allah memaafkan seorang lelaki yang menthalak

istrinya dan dia mempunyai anak darinya, maka si wanita lebih

berhak terhadap anak ih: hingga mencapai tujuh atau delapan

tahun, lalu setelah itu dia boleh memilih kepada siapa dia ikut dari

keduanya (ayahnya atau ibunya), dan sang ayah hams

menafkahinya kendati pun si anak tinggal bersama ibunya. Apabila

si wanita menikah lagi, maka si anak bersama neneknya sebagai

pengganti ibunya yang memerankan peran ibu, dan bila sang

nenek bersuami, maka dia berkedudukan sebagai ibu bila dia

menikah dan tidak mempunyai anak.

Ar-Rabi' berkata: Bila suami sang nenek ini adalah

kakeknya si anak, maka dia lebih berhak terhadap si anak, tapi bila

bukan kakeknya, maka dia tidak lebih berhak terhadapnya.

18. Bab: Manipulasi Status oleh Budak Wanita

2795. Hadits Malik menyebutkan, bahwa Umar atau

Utsman, salah safunya memberi keputusan mengenai budak

perempuan yang menipu dengan memanipulsi status dirinya.lll

111 6661 ini diriwagratkan oleh Ath-Thabrani l2/74O, pembahasan: Pengadilan,
bab: Keputusan menasabkan anak kepada ayahnya), dari Malik, bahwa telah sampi
kepadanya, bahwa Umar bin Khaththab atau Utsman bin Affan, salah sahrnya

mernutuskan mengmai wanita yang menipu seorang lelaki dmgan stafus dirinya, yaifu
mengaku dirinya wanita merdeka, lalu laki{aki itu menikahinya, lalu dia melahirkan
anak-anak darinla. Dia memutuskan agar analmya ditebus.
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Bila seorang wanita menipu seorang lelaki dengan

memanipulasi status dirinya (yakni budak tapi mengaku merdeka),

kemudian dia memiliki hak, maka dia tetap menjadi milik
pemiliknya, dan suami tetap harus memberikan mahar bila telah

menggaulinya yang diberikan kepada pemiliknya, sedangkan anak-

anaknya sebagai orang-orang yang merdeka, dan dia menanggung

nilai mereka saat mereka dilahirkan, bukan pada saat mereka

diambil, karena tidak pemah te4adi perbudakan pada mereka.

19- Bab: Istri Bersama Lelaki lain
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2796. Malik mengabarkan kepada kami, dari Suhial, dari

ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Sa'd bin Ubadah berkata,

"Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu bila aku mendapati

Yahya berkata, "Aku mendengar Malik berkat4 'Dan nilainya standar." (no. 23).
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seorang lelaki bersama istriku, apakah aku membiarkannya hingga

aku mendatangkan empat orang saksi?" Rasulullah @ menjawab,

" yu..ll2

Barangsiapa membunuh orang tanpa menunjukkan bukti

atau saksi yang bisa mengharuskannya dibunuh, maka dia harus

menebusnya. Seandainya manusia dibenarkan dengan ini, maka

seseorang bisa memasukkan orang lain ke rumahnya lalu

membunuhnya, kemudian dia beralasan, 'Aku mendapatinya

berzina dengan istriku'. "

2TgT.Diriwayatkan dari Nabi S, bahwa beliau bersabda, )
... yui-t 'r11. ;S ,P* Ls:bL}'lf #'?5k "Tidak halal darah

seorang muslim kecuali karena tA"n safu dari tiga hal yaifu, kufur
setelah beriman... "1 13

2798. Diriwayatkan dari beliau S, bahwa beliau bersabda,

6 #-i ii'-2 i:Ji.';p " Barangsiapa mengganti agamznya maka

bunuhlah 4iu-"LL4

112 Telah dikernukakan pada no. (2659-2659) bab: Laki{aki yang mendapati
istinya bersama seorang lelaki, lalu dia membunuh lelaki itu.

113 L61, dikemukakan pada no. (524)berikut takhrij<rya.

Hadits ini muttafaq alaih dari jalur Abdullah bin Mas'ud rg.
lla gp. Al Bukhari (4/279, pembahasan' Diperintahkannya orang-orang murtad

dan pam pembangkang unfuk bertobat, dan peperangan mereka), dari jalur Hammad

bin Zaid, dari Ay7ub, dari lkrimah, dia berkata: Dibawakan para zindiq kepada Ali &,
lalu dia membakar mereka. Kemudian hal ini sampai kepada lbnu Abbas, dia pun
berkata, "Seandainya ifu aku, maka aku fidak akan membakar mereka, karena

Rasulullah $ telah melarang, dengan bersaMa, 'Janganlah l<alian mengadzab dengan
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Orang yang kafir setelah beriman, yang mengganti

agamanya dengan kekufuran tidak terlepas dari kalimat kufur dan

penggantian yang mengharuskan hukuman mati atasnya walaupun

dia bertaubat, sebagaimana diwajibkannya hukuman mati atasnya

karena berzina walaupun dia bertaubat, atau maknanya: Orang

yang mengganti agamanya atau kufur setelah beriman, lalu dia

menetap di atas kekufuran dan penggantian itu, tanpa ada

perbedaan antara orang berganti agama lalu menampakkan agama

yang dikenal maupun agama yang tidak dikenal. Apabila ada yang

berkata, 'Ifu bila dia kembali dari agama Nashrani.' Maka bila dia

bertaubat lalu taubatnya diterima, meninggalkan salib dan gereja,

maka dia dapat menetap di atas agama Nashrani secara sembunyi-

sembunyi dan tidak diketahui kebenaran kembalinya kecuali

Allah &. Maka sama saja apakah dia kembali kepada agama yang

ditampakkannya ataupun agama yang tidak ditampakkannya.

Karena orang-orang munafik juga menetap dengan menampakkan

keimanan tapi melanjutkan kekufuran. I-alu Allah fr mengabarkan

itu kepada Rasul-Nya #, du., menyatakan bahwa Allah{ah yang

memperhifungkan rahasia-rahasia mereka, dan Allah & tdak

memberi kanrenangan kepada para hamba unfuk manghukumi

kecuali kepada hal-hal yang tampak. Dan Nabi $ juga

menetapkan mereka dalam pemikahan dan perwarisan, serta

memberi mereka bagian kaum muslimin bila mereka mengikuti

peperangan."

adab Allall , dan aku akan mernbunuh mereka berdasart<an sabda Rasulullah #,
'fumngskpa manganti agamanla mala bunuhlah diii." lno. 6922!..

Lihat no. (62ffi261 berikut bkfuiinva.
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20. Had Mencuri dan Potong Tangan dalam
Pencurian, Had Penyamun dan Penna

a. Had Pencurian

Ar-Rabi' bin Sulaiman berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan

kepada kami, dia berkata: Allah & bntfit*a.r,

c-K qr6 cL"i 1#6 fr)66 3165

@1* JKifffi;ri;
" l-aki-lah Wng mencuri dan perempuan yang menat[

potonglah tangan kduan5n (sebagai) pembalasan bagi apa Wng
mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha

Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Qs.Al Maaidah [5]: 38).
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2799.lbnu Uyainah dan Umari mengabarkan kepada kami,

dari hnu Syihab, dari Amrah binti AMurrahman, dari Aisyah,
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bahwa Rasulullah S bersabda, " Potong tangan berlaku dalam

(pencuian) seperempat dinar atau lebih."ll'
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2800. Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari

Ibnu Umar bahwa Rasulullah S memotong tangan seorang

pencuri yang mencuri perisai seharga tiga dirharn."116

Jadi, Sunnah Rasulullah $ menunjukkan bahwa orang

yang Allah kehendaki untuk dipotong dari golongan para pencuri

adalah yang telah baligh yang tidak dipaksa. Hal ini dicantumkan

di selain bab ini.117 Juga menunjukkan bahwa orang yang

dikehendaki dipotong adalah yang barang crriannya mencapai

seperempat dinar atau lebih. Hadits hnu Umar sesuai dengan

hadits Aisyah, karena tiga dirham di masa Nabi $ dan yang

setelahnya adalah seperempat dinar.

lls 1n61, dikemukakan pada no. (27331 berikut bkfuiinya, permulaan

: Hudud, narnun dia meriwayatkannya hanya dari Sut/an.
116 L61', dikernukakan pada no. (273y';1 beriht aMnity4

pernbahasan: Hudud.
117 Shkan lihat awal pernbahasaan hudud.
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2801. Malik mengabarkan kepada kami, dari AMullah bin

Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazrn, dari ayahnya, dari
Amrah binti Abdurrahman, bahwa seorang pencuri mencuri

utruijah di masa Utsman bin Affan, lalu Utsman memerintahkan
(untuk ditaksir harganya), lantas harganya ditaksir tiga dirham dari

nilai tukar dua belas dirham dengan satu dinar, maka dia pun

memotong tangannya. Malik berkata, "Ukujjah buah yang biasa

dimakan oleh manusiu." 118

Hadits Utsman menunjukkan apa yang telah sebutkan,

bahwa nilai dua belas dinar adalah safu dinar. Begitu juga Umar
memberlakukan diyat sebesar dua belas ribu dirham. Hadits
Utsman juga menunjukkan, bahwa hukuman potong tangan

berlaku dalam pencurian buah yang masih muda, baik yang bisa

u8 Telah dikernukakan pada no. (27361 Mkut bkhiinya, perrnulaan
pembahasan: Hudud.
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dikeringkan maupLrn tidak, karena buah ubuiiah tldak dapat

dikeringkan (tidak seperti kurma dan anggur). Jadi setiap yang

memiliki nilai demikian, maka berlaku hukuman potong bila

nilainya mencapai seperempat dinar, baik itu berupa mushaf,

pedang ataupun lainnya yang harganya (hasil penjualannya) halal.

Tapi bila mencuri khamer atau babi maka tidak dipotong, karena

ini harganya (hasil penjualannya) haram. Juga tidak dipotong

dalam pencurian kecapi dan semling-
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2802. hnu Uyainah mengabarkan U*"0. f.u*i, a*i

Humaid Ath-Thawil, dia berkata: Aku mendengar Qatadah

bertanya kepada Anas bin Malik mengenai hukuman potong

tangan, lalu Anas berkata, "Aku menyalsikan Abu Bakar fuh-
Shiddiq memotong tangan seorang pencuri yang mencuri sesuafu
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yang seharga tiga dinar." Atau dia berkata, "Menumtku yang dicuri

ifu seharga tiga dirh66."119
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2803. Lebih dari satu oremg mengabarkan kepada kami,

dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Ali bin Abu
Thalib rS, dia berkata, "Potong tangan berlaku dalam pencurian

seharga seperempat dinar atau lebih."120

Kami berpedoman dengan semua ini. Apabila seorang
pencuri mengambil sesuafu, maka sesuahr ifu harganya ditaksir

dengan harga yang berlaku pada hari dia mencurinya, lalu

harganya mencapai seperempat dinar (atau lebih) maka si pencuri

dipotong, dan bila kurang dari seperempat dinar maka tidak
dipotong. Apabila dia ditahan unfuk memastikan saksi atasnya,

sedangkan pada hari dia mencuri barang curian ifu tidak mencapai

seperempat dinar, maka sal$i ifu tidak berlakr kecuali nilai barang

ifu mencapai seperempat dinar, sehingga si penanri tdak
dipotong. Apabila pada hari penoriannya barang ifu berharga

seperempat dinar, lalu si penanri ditahan unfuk menunggu

l1e Tehl'r dikemukakan pada no. (27371 berikut bkhniula, permulaan
pembahasan: Hudud.

120 L6h dikernukakan pada no. (2742l' Mkut bWrit'nya, permulaan
pembahasan: Hudud-
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kesaksian, lalu nilai barangnya turun hingga kurang dari

seperempat dinar, maka pencuri ifu tetap dipotong, karena

nilainya yang menjadi tolok ukur adalah pada hari pencuriannya,

dan tidak memedulikan kenaikan atau turunnya harga setelah

pencuriannya-

Barang curian yang berupa kurma muda, atau larma

kering, atau kuy,r, ataupun makanan lainnya yang biasanya

disimpan manusia di tempat milik mereka, Vmg ditaksir mencapai

seperempat dinar, maka si pencuri dipotong. Standamya adalah

dinar, bila harga dirham naik, sehingga satu dinar hanya smilai

dua dirham, maka si pencuri dipotong bila mencuri barang senilai

seperempat dinar, walaupun ifu hanya senilai setengah dirham.

Bila dirham fumn, sehingga safu dinar nilainya seratus dirham,

maka pencuri dipotong bila mencuri barang senilai seperempat

dinar, yaitu dua puluh lima dirham. Dirham itu hanyalah barang

dagangan seperti halnya pakaian, temak dan lain-lain. Apabila

mencuri seperempat dinar atau yang senilai seperempat dinar atau

yang senilai sepuluh kambing, maka si pencuri dipotong bila

mencuri seperempat dinar dan yang nilainya sepuluh kambing.

Begitu juga bila mencuri seperempat dinar yang setara

dengan seperempat kambing. Jadi, hukuman potong itu karena

pencurian senilai seperempat dinar (atau lebih). Karena standamya

dinar, maka dirham hanya sebagai suafu jenis barang, tanpa

melihat murah dan mahalnya. Dinar yang menjadi standar

hukuman potong adalah beratorya- Apabila di suatu negeri

dibolehkan kurang dari itu (dari beratonya), maka si penoll.i tidak

dipotong hingga dia mencuri sesuafu yang senilai berat

seperempat dinar. Karena ihr adalah hihrngan berat yang berlaku
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di masa Rasulullah e. Si pencuri juga tidak dipotong hingga dia

mencuri dari tempat penyimpanan, dan dia seorang yang baligh

dan berakal.

21. Usia Berlakunya Had bagi Laki-Laki dan
Perempuan
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2804. 2754. Sufuan bin Uyainah mengabarkan kepada

kami, dari Ubaidullah bin Umar bin Hafsh, dari Nafi', dari Ibnu

Umar, dia berkata, "Aku menawarkan diri (unfuk berperang)

kepada Rasulullah S ketika perang Uhud, saat itu aku berusia

empat belas tahun, namun beliau menolakku- Aku menawarkan

diri lagi kepada beliau ketika perang Khandak, saat itu aku berusia

lima belas tahun, maka beliau membolehkan aku-" Nafi' berkata:

[-alu aku menceritakannya kepada Umar bin Abdul Aziz, maka

Umar berkata, "lni perbeiaan antara yang masih kecil dan para

tentara." Lalu dia mengirim surat kepada para gubemumya,

"Hendaklah kalian mewajibkan kepada anak yang telah berusia

lima belas tahun untuk berperang, dan yang masih empat belas

tahun unfuk tetap di kalangan srruk-rluL."121

Jadi, dengan Kitab Allah & dan pendapat ini kami

berpedoman.

Allah fr berfirman,

(d"&F,;o9'&\Wrly#{r{;i;tr-rs
"Dan uiilah anak yatim ifu sampai mereka cukup umur

untuk kawin. Kemudian iika menurut pendapafutu mereka telah

cerdas (pandai memelihara harta)." (Qs. An-Nisaa' [4]: 6)-

Jadi, orang yang telah cukup umur unfuk menikah, yaifu

bermimpi basah pada laki-laki dan haid pada wanita, maka dia

telah keluar dari stafus anak-anak, dan berlaku padanya semua

hudud. Sedangkan yang lambat (mimpinya atau haidnya) namun

121 Telah dikemukakan pada no. (L872,1884) berikut takhriirtya.
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telah berusia lima belas tahun, maka berlaku juga padanya semua

hudud, termasuk masalah pencurian dan yang lainnya.

22- Tempat Penyimpanan dan Bukan Tempat
Penyimpanan Seseorang yang Diberi Barang yang
Dicuri atau yang Dia Miliki dengan Salah Safu Cara

dari Beberapa Cara
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2805. Malik mengabarkan kepada kami, dari hnu Syihab,

dari Shafwan bin Abdullah, ada yang berkata kepada Shafwan bin

Umayyah, "Orang yang tidak hijrah akan binasa", maka Shafwan

pun datang ke Madinah, lalu tidur di Masjid dengan berbantalkan

selendangnya. l-antas datang seorang pencrrri, dia mengambil

selendangnya dari bawah kepalanya. Kemudian Shafwan

membawa pencuri itu kepada Nabi $. Maka Rasulullah S
memerintahkan agar tangan pencuri itu dipotong, Shafwan pun

berkata, "Aku tidak menginginkan hal ini, wahai Rasulullah-

Selendang itu adalah sedekah untuknya." Rasulullah S bersabda,

" Mengapa ifu (frdak dilakukan) sebelum engkau membawanya

kepad21111i7"lzz

r ,)-& * ,Lqt 6??: -YA.l
I

.;L, {" t ;a ht Jt" Ut,f , /'tv
2806.r"" ,rr* mengabarkan kepada kami, dari Amr,

dari Thawus, dari Nabi $, dengan redaksi yang sama-123

o

J.f *Ut6?i -YA.v
t .6. o ./ 9, o / t-,6, o /o / o 6z t
dFJl-,.l:Syfdq-LJuP-Jf

z7/.

-\rt*^,I'/

/O/

rzz 7n14: dikemukakan pada no. (2747-27481berikut bkhnt'nya, bab' Pencrui

yang diberikan kepadanya barang oriannyra.
tzs 167.
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2807. Malik mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin
Sa'id, dari Muhammad bin Yahya bin Habban, dari pamannya,
yakni Wasi' bin Habban, bahwa Rafi' bin Khadij mengabarkan
kepadanya, bahwa dia mendengar Nabi $ bersabda, "Tidak ada
potong tangan dalam (pencurian) kurma ddn katsar"l24

124 Tehh dikernukakan pada no. (2755-2756) bedkut akhriinya, bab: Buah dan
kurma muda yang dicuri.

Tapi ada kesalahan dari penyalin di dalam riwayat Malik, sebagaimana lang
diperingatkan oleh Al Baihaqi di dalam Al Ma'nfah (6/4041, dimana rir,rnllat Malik
tidak mencantumkan, "wasi' bin Habban" di antara "Muhammad bin yahya bin
Habban" dan "Rafi' bin Khadij".

Diriwayatkan juga oleh Asysyafi'i sebagaimana pada bab buah dan kurma muda
yang dicuri, lrang mana Al Baihaqi setelah meriruayatkan riwayat ini yang di dalamnya
disebutkan, "dari pamannya, yakni wasi' bin Habban", dia mengatakan, demikian
hadits ini dicantumkan di dalam pembahasan tentang potong tangan dalam kasus
pencurian. Ini kesalahan dari penyalin, sedangkan yang b€nar adalah yang kami nukil
dari pembahasan hudud.

AsySyafi'i menyebutkan di madzhab lama, bahun ihr musr di antara
Muhammad bin Yahya bin Habban dan Rafi', padahal sebenamya ni maushul dai
hadits hnu U!,ainah.

Kemudian Al Baihaqi menjelaskan, bahwa Malik tdak sendirian dalam tidak
menyebutkan wasi' di antam Muhammad bin Yahgra dan Rafi', sebagaimarn S.rfuun
bin Uyainah juga tidak sendirian dalam menyebutkannSra.

Dia berkata, "Al Firyrabi dan sejumlah omng meriwayatkannya dari Ats-Tsauri
secara murcaltanpa menyebutkan Wasi' bin Habban."

Dia berkata, "Diriwayatkan juga oleh Abu Isa dad eutaibah, dari Al-laits, dari
Yahya bin sa'id, dari Muhammad, dari pamannya bahun Rafi' bin Khadii berkata,
'Aku mendengar...' lalu dia menyebutkannya secam ringkas lagi maushul."

Asysyafi'i telah menyebutkan riwayat yrang pertama dan riwayat Malik secara
ringka. di kedua ternpat itu, lalu beralih kepada riwa5rat Sufun, narnun di datam.4s-
sunan disebutkan secara lengkap, dan dia juga menyebutkan matan riwayat
Sufiyan tanpa mengalihkan riwayat.

Asy-Syafi'i mengatakan di dalam As-sunan (1/l8t-l92), 'Dari Malik, dari yahyra
bin sa'id, dari Muhammad bin Yahya Ibnu Habban bahwa seorang budak mencuri
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pohon kurma yang masih kecil dari kebun seseomng, lalu dia menaru11rmya di kebun

majikannSra. Pernilik pohon hdi keluar mencari pohon kurmanSra Ialu menemukannyra.

Lantas dia mengadukan budak tersebut kepada Marwan bin Al Hakam, maka Marwan
pun memenjarakan budak itu, dan dia hendak mernotong tangannya. Majikan budak

itu berangkat menernui t{afi' bin Khadij dan menanyakan hal itu kepadangra. Rafi' pun

mengabarkan kepadan5ra, bahwa dia pernah mendengar Rasulullah $ bersabda,

'Tidak ada potong tangan dalam (pqcurian) kuma dan kabal -

Majikan budak tersebut berkata, 'sesungguhnya Marwan bin Al Hakam telah

menangkap budakku dan hendak mernotong tangannyra., maka aku harap engkau sudi

untuk pergi bersamaku menernuinSra., agar engkau bisa menSrampaikan apa 5nng telah

engkau dengar dari Rasulultah $.' Maka Rafi' pun pergi bersamanln menghadap

Marwan bin Al Hakam, kernudian dia berbnya kepada Manr.ran, 'Apakah engkau telah

menangkap budak orang ini?' Dia menjawab, 'Ya.' Rafi' bertanya lagi, 'Apa grang akan

engkau lakukan terhadapnya?' Dia menjawab, 'Aku akan mernotong tangannya.'

Kemudian Rafi' berkata kepadanyra, 'Aku telah mendengar Rasulullah $ bersaMa,

'Tidak ada potong tangan dalam (pqcuian) kwma dan kabar.' Maka MaIwan pun

memerintahkan (untuk melep sehingga budak ihr dibebaskan." (no. 550).

Di dalam riwayat kedua Asy-$pfi'i mengahkan:
Dari Sufuan bin Uyainah, dari Yahyra bin Sa'id, dari Muhammad bin Yahya bin

Habban, dari pamannya, lrakni Wasi' bin Habban bahwa seorang budak mencuri

pohon kurma yang masih kecil dari kebun seorang lelaki, lalu dia mernbawangra

kemudian menanarnnya di ternpat lain. Kemudian budak itu dibawa kepada Marwan

hnu Al Hakam, maka Marwan herrdak mernotong tangannlra, nalnun Raff' bin Khadij

bersaksi, bahwa Nabi $ bersabda, " Tidak ada potong bngan dalarn (pencunan) kwma

dan katsar." (no. 551).
Sebagian peneliti menganggap, bahwa ini termasuk kategori tambahan di dalam

sanad yang bersambung, dan tidak jauh kemungkinan bahwa Muhammad bin Yahya

bin Habban mendengar dari Rafi' bin Khadij.
Tapi saya katakan, bahrrra Ibnu AMil Bar dan Al Baihaqi mengabar"kan stahrs

riwayat Maltk m unqati'.
Lih. cacatan l<alo As-Sumn Asystnf i(2/182l-
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2808. Sufuan mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin
Sa'id, dari Muhammad bin Yahya bin Habban, dari pamannya,
yakni Wasi' bin Habban, dari Rafi' bin Khadij, dari Nabi $,
dengan redaksi yang sama.125

I ,f Luu
-///o /utTl -YA'1

olt o

c L

I
Ot/de t. 1. /o n,firl ,rV ;Jl f//

ozl. ot o / o /(tr'{|; Orl )f ,f
I 'o..7

'^J"i \ LU *:r
*;)l

I -P,e,

2809. Malik mengabarkan kepada kami, dari hnu Abi
Husain, dari Amr lbnu Syu'aib, dari Nabi $, bahwa beliau

bersaMa, " Tidak ada potong bngan dalam (pencurian) kurma
yang masih mengganfung (di pohonnya), namun bila telah
ditempatkan di tempat pengeringan, maka berlaku hukum potong
tangan di dalamnya-" 126

rx tbid.
126 Ath-Thabrani (2/831, pernbahasan: Hudud, bab: penc,rian yang ma,rnjibkan

potong tangan), dari Malik, dari AMullah Ibnu Abdurrahman bin Abi Husain, dengan
redaksi ini, namun di dalamnya udak dicantumkan "dari Amr bin Syu'aib". (no.221.
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hnu AMil Bar berkata: Para periwayat Al Muwaththa ' tidak berbeda dalam

meriwayatkannya secara mursal, dan maknanya bersambung dari hadits AMullah bin

Amr dan yang lainnya."
Abu Daud (5f18, perbahasan: Hudud, bab: Pencurian 5rang tidak wajib potong

tangan), dari Qutaibah bin Sa'id, dari Al [.aits, dari hnu Ajlan, dari Amr bin Syu'aib,

dari ayahnya, dari kakeknya yalmi Abdullah bin Amr bin Al Ash, dari Rasulullah 6$,

bahwa beliau ditanya mengmai buah yang masih menggantung di pohonnya, beliau

pun bersaMa, &1;,? P +,:?r|?',ft,* ;?')i l+ #3'*1.e,tr',y 4ab1 i
'1*at *n|irit * I'"nt +$li a. * 4 O? ii .i,;.fiti "Bamngsiap mengambil

dengan muluh5a (dari buah kwma yang masih menggantung di pohonng) sauai
kebufuhannSa lanp mangantongi safu pun, mal<a tidak ada hukuman apapun absn5a-

Dan banngsiapa gng manbawa wrgt sauatu darkq, maka dia harus membalnr
danda seharga dua l<ati lipat banng gng diarnbihya dan dikqai hukuman.

Bamngskpa mencuri sauatu durryn setelah ditemptkan di tempat pangaingan dan

jumlahng mencapai nilai sebuah periai, maka dia dikenai hukum potong tangan."

(no.4390).
An-Nasa'i (7/461, pembahasan' Potong tangan pencuri, bab, Kurma lnng

masih menggantung di pohonnya), dad Qutaibah, dari Abu Awanah, dari AMullah bin

Al Akhnasy, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata:

Rasulullah dh ditanya mengenai berapa kadar yang menyebabkan tangan dipotong?

Beliau bersabda, ,,F$r*-f C'&vt,:;";, f d'4b-1St * "i'i 
,* 7 ,f tar'sudt

',;it rr; C|rrts7tli 65t r"t$ "Tangan tidak dipotong dalam (pencurian) buah png
masih mangganfing (di pohonnSm), namun bila telah dikumpulkan ke tempt
panguingan maka pelakw5a dipotong tangan bila yang diambiln5n manapai harga

sebuah peisai. Tangan tidak dipotong dalam (pqcwian) kambing png sdang
diganbalakan di gunung, tapi bila telah memasuki kandang mal<a tangan pnlakunW

dipotong apabila yng diambihya mencapai harga sebuah pen'sai." (no- 49721-

Kernudian di dalam bab' Buah yang dicuri setelah diternpatkan di ternpat

pengeringan, dari Qutaibah, dari Al-Laits, dengan sanad ini, sebagaimana yang

tercantum di dalam riwayat Abu Daud. (no. 4973, cet. Danrl Ma'rifah).

Dari jalur Amr bin Al Harits dan Hisyam bin sa'd, dari Amr bin Syu'aib, dari

ayahnya, dari kakekn5n, di dalam hadits yang paniang, di dalamnya disebutkan, 'Dan

tidak ada hukum potong tangan pada (pencwian) buah gng masih menggantung (di

pohonn5n) kecuali png telah ditempatkan di tenpt pengeringan, maka apa yang

diambil dari tempat pengeringan lalu iunlahn5n menapai nilai sebuah perisai, maka

berlaku padan5n hukum potong tangan.-." (no- 49741.

Al Mustadmk (4/381, pembahasan, Hudud), dari jalur hnu Abdil Hakim, dari

Amr, dengan sanad ini. Dia berkata, "sunnah ini diriwayatkan secara gharib oleh Amr
bin syu'aib bin Muhammad, dari ayahnya, dari kakeknya yaihr AMullah bin Amr bin

Al Abbas. Bila periwayat yang meriwayatkan dari Amr bin Syu'aib tsiqah, mal<a

statusnya seperti A5ryub dari Nafi' dari lbnu Umar."
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Jadi, saya selalu melihat kepada keadaan di saat pencuri

mencuri. Apabila dia mencuri barang curian, maka perlu

dibedakan antara barang curian dan tempat penyimpanannya,

karena saat itu telah diwajibkan had atasnya. Apabila barang

curian itu dihibahkan kepada pencurinya sebelum dia dipotong,

atau dikuasakan kepemilikannya dengan suatu cara kepemilikan,

maka si pencuri tetap dipotong. Karena saya hanya melihat

kepada keadaan saat dia mencurinya, dan keadaan saat dia

mencurinya dia bukan sebagai pemilik barang itu. Saya juga

melihat kepada barang yang dicuri, bila barang itu ada di suafu

tempat, yang mana tempat seperti itu dianggap oleh masyarakat

umum sebagai tempat terjaga, maka saya mewajibkan potong

karenanya. Apabila masyarakat umum tidak menganggap tempat

seperti itu sebagai tempat terjaga maka saya tidak mewajibkan

memotongnya.

Selendang Sofuan terletak di tempat terjaga karena dia

berbaring di atasnya, maka perumpamaannya, bahwa setiap orang

yang berada di suatu tempat yang dibolehkan, lalu dia berbaring di
atas pakaiannya, maka berbaringnya ifu sebagai penjagaannya,

baik itu di padang pasir, di tempat pemandian, ataupun lainnya.

Karena memang demikian menjaga di tempat ifu. Saya juga

melihat pada barang pasar. Apabila sebagiannya digabungkan

dengan sebagiannyn di suatu tempat penjualannya, dengan diikat

dengan tali, atau bahan makanan di masukkan ke dalam karung

dan dijahit, lalu dicuri, maka saya mewajibkan potong tangan atas

pelakunya. Karena manusia, sekalipun tamak terhadap harta

mereka, namun begitulah cara mereka menjaganya.
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Kawanan unta milik seseorang yang sedang berjalan, yang

dituntun oleh pemiliknya, yang mana sebagiannya bergerombol

dengan sebagian lainnya, lalu ada unta yang dicuri dari kawanan

ifu, atau dicuri sesuafu yang ada di atas unta, maka si pelaku

dipotong karenanya. Begitu juga bila si pemilik mengumpulkannya

di padang terbuka atau mengistirahatkannya, sementara dia bisa

melihatnya, maka bila ada yang dicuri maka pencurinya dipotong.

Begitu juga kawanan kambing bila disebarkan ke tempat

penggembalaan, lalu sebagiannya berkerumun dengan sebagian

lainnya, sementara si pemilik berbaring di tempat yang dia bisa

melihat kepada kawanan kambing itu, lalu pencuri mencuri

darinya, maka si pencuri dipotong, karena ini memang cara

menjaganya.

Begifu juga bila seseoftmg beristirahat di padang terbuka,

lalu dia memasang tenda, lalu menempatkan barangnya di

dalamnya dan dia juga bebaring di dalamnya, maka bila tenda atau

barang di dalam tenda itu dicuri, maka si pencuri dipotong. Karena

berbaringnya di dalam tenda tersebut sebagai bentuk penjagaan

barang dan tenda. HanF saja bentuk penjagaan berbeda-beda,

maka boleh menjaga segala sesuahr yang masyarakat umum

menjaga dengan yang seperti itu. Pagar-pagar bukanlah penjaga

kebun dan buah, karena kebanyakannya bisa dimasuki dari sisi-

sisinya. Karena itu orang yang mencuri buah yang mengganhmg

(di pohonnya) dari sebuah kebun maka tidak dipotong. Tapi bila si

pemilik menyimpannya di tempat penjemuran maka si pencuri

dipotong. Demikian itu karena menunrt kami, masyarakat umum

mengenalnya bahwa tempat penjemuran adalah penjagaan,

sedangkan pagar bukan penjaga. Apabila seseorang berbaring di

padang lapang atau meletakkan pakaiannya di hadapannya dan

283



AlUmm

tidak mengikafunya, atau orang-orang pasar meletakkan barang-

barang begihr saja di pasar karena suafu sebab seperti pembatas-

pembatas pasar, tidak mengumpulkannya dan tidak mengikatnya,

atau seseorang membiarkan kawanan untanya memmput atau

berjalan sendiri di jalanan tanpa digiring, atau diistirahatkan di
padang terbuka dan dia tidak berbaring di sana, atau memasang

tenda namun dia tidak berbaring di dalamnya, lalu ada yang dicuri
dari ifu, maka si pencuri tidak dipotong, karena masyarakat umum
tidak memandang bahwa ihr penjagaan.

Rumah-rumah yang terttrfup adalah penjagaan bagi segala

yang ada di dalamnya, maka bila pencuri mencuri dari rumah
tertufup dengan cara membuka gembok, atau melobangi mmah,
atau mencopot pinhr, lalu mengeluarkan barang dari tempatrya,
maka dia dipotong. Tapi bila rumah ihr terbuka, lalu pencuri
masuk dan mencuri darinya, maka dia tidak dipotong. Apabila di
dekat pinfu yang terbuka ada kamar yang terhrfup atau ruang yang

tertufup, lalu pencuri mencrri darinya, maka si pencuri dipotong.
Ada juga yang mengatakan, bila ada kamar atau ruang di
bawahnya, maka ini adalah penjagaan, walaupun tidak terfutup.
Begifu juga kios-kios di pasar yang tertuka, lalu seseorang masuk
dan mencuri darinya, maka dia tidak dipotong, walauptrn di
dalamnya ada pemiliknya. Hal ini adalah pengkhianatan, karena

apa yang ada di dalam rumah tidak bisa disebut dijaga hanya

dengan duduk di dalamnya.

Ar-Rabi' berkata, "Kecuali bila pandangannln meliputi
semuanya, atau menjaganya lalu melalaikannya, lantas si pencrri
mengambil darinya yang senilai seperempat dinar, maka si pencuri
dipotong."
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Apabila di atas rumah ada kamar, kemudian ruang, lalu

barang curian dikeluarkan dari rumah dan kamar itu ke ruang

tersebut, maka si pencuri tidak dipotong hingga dia mengeluarkan

dari semua ruang. Demikian iht, karena ruang-mang ifu adalah

penjaga apa yang ada di dalamnya, sehingga si pencuri tidak

dipotong hingga dia mengeluarkan barang curian dari semua

tempat terjaga ihr. Apabila mang itu dimiliki bersama dan barang

curian dikeluarkan dari rumah dan kamar ke ruang ifu, maka si

pencuri dipotong, karena kepemilikan bersama bukan penjaga

unfuk salah satu penghuninya tanpa yang lainnya- Apabila

seseorang melobangi rumah lalu mengeluarkan barang dari lobang

itu semuanya maka dia dipotong, dan bila dia meletakkannya di

sebagian lobang kemudian diambil oleh orang lain dari luar, maka

dia tdak dipotong, karena oftmg yang di dalam tidak

mengeluarkannya dari semua tempat terjaga, dan tidak juga orang

yang di luamgra.

Omng di dalam yang mengeluarkannya dari lobang atau

lainnya ke selain tempat terjaga yang sempanln, atau

melemparkannya ke jalanan, maka diwajibkan hukuman potong

atasnya.

Apabila ada sejumlah orang membawa sebuah barang dari

sebuah rumah, yang mana barang ifu mereka bawa bersama-sama,

bila mereka berjumlah tiga orang dan barang ifu mencapai nilai

tiga perempat dinar (atau lebih) maka mereka semua dipotong,

dan bila tidak mencpai ihr maka mereka tidak dipotong. Apabila

mereka membawanya secara terpisah-pisah, maka orang yang

mengeluarkan darin5n senilai seperempat dinar maka dia

dipotong, sedangkan oftlng yang mengeluarkan tdak sampai
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senilai seperempat dinar maka tidak dipotong. Begihr juga bila

seorang pencuri mencuri pakaian lalu merobeknya, atau sebuah

perhiasan lalu memecahkannya, atau seekor kambing lalu

menyembelihnya di tempat penyimpanannya, kemudian dia

mengeluarkan apa yang dicurinya dari itu, maka apa yang

dikeluarkannya ifu ditaksir harganya, -yaifu pakaian yang robek,

perhiasan yang pecah dan kambing yang telah disembelih-, bila

mencapai nilai seperempat dinar maka pelakunya dipotong, dan

tanpa melihat nilainya ketika masih di dalam mmah, tapi melihat
pada nilainya pada saat dikeluarkannya dari tempat terjaga.

Apabila ditaksir mencapai nilai seperempat dinar maka dipotong,
dan bila tidak mencapai nilai seperempat dinar pada saat

mengeluarkannya maka tidak dipotong. Dan si pelaku hams
menanggung nilainya yang sebelum dirobek bila dia merusaknya,

dan bila fidak maka dia hams mengembalikannya dan
mengembalikan robekan yang dikurangrnya.

Apabila sejumlah orang masuk ke sebuah rumah dan
mereka semua hrrut melobanginya, kemudian sebagian mereka

mengeluarkan barang curian dan sebagian lainnya Udak, maka
orang yang mengeluarkan dipotong sedangkan yang fidak
mengeluarkan tidak dipotong. Begitu juga bila mereka berjumlah

banyak, lalu sebagian berdiri di pintu atau tempat pengumpulan,

maka orang yang mengambil barang dari mereka, yang

mengeluarkan barang dari dalam mmah, dialah yang dipotong,
sedangkan yang tidak mengeluarkannya dari dalam rumah Udak

dipotong. Demikian semuanya.

Orang yang mencuri seorang budak yang masih kecil, atau
orang Ajam dari tempat terjaga, maka dia dipotong. Orang yang
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mencuri orang yang telah berakal atau orang yang dapat membela

diri, maka tidak dipotong, karena ini adalah pengkhianatan.

Apabila mencuri anak kecildari selain tempat terjaga maka tidak di

potong. Pembongkar kuburan yang mengeluarkan kafan dari

kuburan mana pun maka dipotong, karena tempat seperti ifu

termasuk tempat terjaga. Apabila mengambil dan belum

mengeluarkannya dari semua kuburan, maka tdak dipotong,

selama mayat belum terpisah dari semua tempat teriaganya.

23- Potong Tangan Budak Karena Pengakuannya
dan Karena Dia Kabur
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2810. Malik mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin
Abu Bakar bin Hazm, dari Amrah binti AMurrahman bahwa dia
berkata: Aisyah pergi ke Makkah bersama dua budak
perempuannya, serta seorang budak laki-lak milik Bani Abdullah
bin Abu Bakar Ash-Shiddiq. Kemudian Aisyah mengirim kain
selimut bergambar yang dibungkus dengan jahitan kain hijau lewat
kedua budak wanitanya itu.

Amrah melanjutkan: Pelayan laki{aki yang bersamanya
mengambil selimut ifu dan memsak jahitannya lalu mengeluarkan
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isinya, lalu dia menggantinya dengan kain alas pelana atau sejenis

jubah yang berlapis kulit, lalu dia menjahitnya kembali. Ketika

kedua budak perempuan ihr sampai di Madinah, mereka

menyerahkannya kepada pemiliknya. Saat mereka membukanya,

mereka menemukan kain alas pelana dan tidak menemukan

selimut. Mereka lalu menanyakannya kepada dua budak

perempuan tersebut, hingga akhimya keduanya menyampaikan

hal itu kepada Aisyah istri Nabi $, atau mereka berdua mengirim

surat kepadanya, dan keduanya mencurigai budak laki-laki itulah

yang telah melakukannya. Maka budak laki-laki tersebut ditanya

dan dia pun mengakuinya. Lalu Aisyah istri Nabi S
memerintahkan untuk memotong tangannya sehingga tangannya

dipotong. Kemudian Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, "Potong

tangan dilakukan dalam (pencurian) yang mencapai seperempat

dinar atau lebih."127

Menurut kami jahitan ihr adalah tempat penyimpanan

bersama dua maula,lalu dia mencuri dari tempat penyimpanan itu.

Kami berpedoman dengan ini karena adanya pengakuan sang

budak atas dirinya mengenai apa yang membahayakan dirinya

walaupun karena ihr harganya menjadi berkurang. Tangan si

budak dipotong karena dia mencuri, karena Allah & telah

memerintahkan dipotongnya tangan pencuri. Kami juga

memotongnya bila dia kabur, karena dia bermaksiat kepada

Allah & dengan kabumya itu tdak menambahkan kebaikan

baginya.

127 pi61n6p1ta41 oleh AtlrThabrani (2/832-833, pembahasan' Hudud, bab

Pencurian yang mauaiibkan potong tangan, no- 25).
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28LL. Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi' bahwa
seorang budak milik lbnu Umar mencuri dan dia kabur, maka
AMullah rnengirimkann5n kepada Sa'id bin Al Ash -saat itu
sebagai gubemur Madinah-, agar memotong tangannya, narnun
Abu Sa'id menolak memotong tangannya, dan dia berkata,
"Tangan budak yang kabur tidak dipotong bila dia mencuri." Ibnu
Umar berkata, "Di bagian Kitab Allah yang mana engkau
mendapatkan ini?" lalu hnu Umar memerintahkan (unh:k

memotong tangan budaknya), maka tangan budak ifu pun
dipotong.l28

128 AfltThabrani (2/893, pembahasan: Hudud, bab: Riwayat-riwayat tentang
dipotongnya tangan budak yang kabur dan pencuri, no.26).
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2812. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ruzaiq bin

Hakim bahwa dia menangkap seorang budak yang kabur yang

telah mencuri, lalu dia mengirim surat kepada Umar bin Abdul

Aziz mengenainya, "sesungguhnya aku telah mendengar, bahwa

budak yang kabur bila dia mencuri, tidak dipotong tangannya."

Umar membalas surahnya, "sesungguhnya Allah & berfirman,

'bki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah

tangan bebagai) pembalasan bagi apa yang mereka

kerjakan dan sebagai siksaan dad Allah. Dan Allah Maha Perkasa

lagi Maha Bijakana; (Qs. Al Maa'idah [5]: 38). Jika barang
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curiannya ifu mencapai seperempat dinar atau lebih, maka

potonglah 6iu."129

24- Pemotongan Semua Tangan dan Kaki
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129 Diriwayratkan oleh Ath-Thabrarn e/$4, pembahasan dan bab yang sama,

no.27l. Asy-Syrafi'i nhhmhullahu 'Aa wa Jalla meringkasn5ra.
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2813. Malik mengabarkan kepada kami, dari Abdurrahman

bin Al Qasim, dari ayahnya bahwa seorang lelaki dari penduduk

Yaman yang telah dipotong kaki dan tangannya datang menemui

Abu Bakar Ash-Shiddiq rg5, lalu dia mengeluhkan kepadanya,

bahwa gubemur Yaman telah berbuat aniaya terhadapnya, ketika

itu dia sedang shalat malam. Abu Bakar bergumam, "Demi

ayahmu, bagaimana malammu dengan seorang pencuri."

Kemudian mereka kehilangan perhiasan milik Asma' binti umais,

istri Abu Bakar. Lelaki itu pun ikut mencari bersama-sama mereka

seraya berdoa, "Ya Allah, hukumlah orang yang telah melakukan

pencurian terhadap pemilik rumah yang shalih ini." Kemudian

mereka menemukan perhiasan itu pada tukang perhiasan. Tukang

perhiasan itu mengatakan bahwa orang bunhrng ifu yang

membawanya. Lalu lelaki bunhrng ifu pun mengalaninya, atau

membenarkannya. Maka Abu Bakar memerintahkan unfuk

memotong tangan kirinya, dan Abu Bakar berkata, "Demi Allah,

doanya untuk dirinya lebih hebat bagiku daripada tindak

pencrrriannyu."l3o

Kami berpedoman dengan ini. Apabila seorang pencuri

mencuri pertama kali, maka dipotong tangan kanannya dari

130 Telah dikemukakan pada no. 12675, 2749) b€rikut takhriinya dari Al
Muonththa 'dan yang lainnya pada nomor temkhir'
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persendian telapak tangan, kemudian dipanaskan dengan api
(untuk menghentikan pendarahan). Apabila mencuri lagi untuk
kedua kalinya maka dipotong kaki kirinya dari persendirian,

kemudian dipanaskan dengan api. Kemudian bila mencuri lagi

unfuk ketiga kalinya maka dipotong tangan kirinya dari persendian

telapak tangan kemudian dipanaskan dengan api. I alu bila

mencuri lagi untuk keempat kalinya maka dipotong kaki kanannya

dari persendirian kemudian dipanaskan dengan api. Apabila dia

mencuri lagi trntuk kelima kalinya, maka dia dipenjara dan di-tadr.
Setiap anak yang mencuri dikenai sangsi ta2ir dan digugurkan

darinya hukuman potong. Jadi bila digugurkan darinya hukuman
potong maka dia dikenai sangsi bhr.

Pelaku dipotong dengan cara yang paling ringan baginya

dan lebih mendekati keselamatan (dari kebinasaan). Yang saya

tahu dari ifu adalah dia duduk tegak, kemudian mengulurkan

tangannya dengan diikat hingga jelas persendiannya, kemudian

dipotong dengan besi tajam (pedang dan sejenisnya), kemudian

dipanaskan (unfuk menghentikan pendarahan). Apabila ada cara

yang lebih tidak menyakitkan daripada ini, maka dilakukan cara

ifu, karena yang dimaksudkan adalah melaksanaan had, bukan

membinasakan.

25. Orang yang Wajib Dikenakan Hukuman Potong

Hukuman potong pencuri dan had lain selain hukuman

mati tidak dilaksanakan terhadap wanita hamil, tidak pula orang
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yang sakit menahun, tidak pula yang sakitnya sangat jelas, tidak

pula dilaksanakan di hari yang sangat dingin atau sangat panas,

dan tidak pula dalam keadaan-keadaan yang bisa menyebabkan

kematian. Diantara keadaan-keadaan yang bisa menyebabkan

kematian yang karenanya tdak dilaksanakan hudud (ditunda)

hingga memunghnkan adalah tangan seorang pencuri dipotong,

namun sebelum sembuh dia mencuri lagi, maka hukuman potong

berikutnya tidak dilaksanakan (Vak"i ditunda) hingga dia sembuh.

Diantaranya juga adalah seseorang yang telah dihukum cambuk

lalu sebelum kulitorya sembuh dia melakukan pelanggaran lagi,

maka tidak dilaksanakan had betiktnya hingga kulitnya sembuh-

Begitu juga luka atau sakit yang dideritanya.

26- Tidak Ada Potong Tangan Sebab
Pengkhianatan
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2814. Malik mengabarkan kepada kami, dari lbnu Syihab,

dari As-Sa'ib bin Yazid bahwa Abdullah bin Amr Al Hadhrami

membawakan seorang budaknya kepada Umar bin Al
Khaththab r&, lalu dia berkata, "Potonglah tangan budak ini,

karena dia telah menc,uri." Umar bertanya kepadanya, "Apa yang

dia curi?" Dia menjawab, "Dia mencuri cermin milik istriku yang

harganya enam puluh dirham." Umar berkata, "Lepaskanlah dia,

karena tidak ada hukuman potong tangan atasnya. Pelayan kalian

mencuri barang L;1i.r. " 131

Kami berpendapat dengan semua ini. Apabila seorang

budak mencuri barang milik majikannya, baik barang itu
dipercayakan kepadanya maupun tidak, maka dia lebih berhak

untuk tidak dipotong, karena hartanya (budak) mengambil hartanya

yang lain.

Sahabat [rrri132 berkata: Apabila seseorang mencuri milik
istrinya, atau seorang istri mencuri milik suaminya, dari rumah
yang mereka berdua tinggal di dalamnya, maka laki-laki atau

wanita ini tidak dipotong. Apabila budak milik suami mencuri milik
istrinya, atau budak milik iski mencuri milik suaminya, sedangkan

budak itu melayani mereka berdua, maka tidak dipotong. Karena

13r 6Lur ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrafi (2/839, pembahasan: Hudud, bab:
Tidak Ada Potong Tangan Padarrya, no. 33).

132 yu6,r6r'r* adalah Mahk rahimahutlah Ta'ala.
Uh. Al Mutnththa' (2/fi31. Demikian juga penafsiran Al Baihaqi di dalam .,4./

Ma'rifah (6/4251.
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ini adalah pengkhianatan. Apabila suami mencuri milik istrinya

atau istri mencuri milik suaminya, yaitu mencuri dari rumah tempat

penyimpanan yang mana keduanya tidak tinggal di rumah ifu, atau

budak milik istri mencuri milik suamiya atau budak suami mencuri

dari istrinya namun budak ini bukan budak yang melayani mereka

berdua, maka para penq.rri itu dipotong.

Ini adalah sebuah pendapat. Saya melihat dia mengatakan,

sesungguhnya perkataan Umar, "Pelayan kalian dan barang

kalian." Maksudnya adalah yang melayani kalian. Tapi perkataan

Umar, "Pelayan kalian," kemungkinan maksudnya adalah budak

kalian. Jadi menumt sa5n sebagai langkah kehati-hatian, suami

tidak dipotong karena isfuinya, dan istri tidak dipotong karena

suaminya, dan tidak pula budak milik salah safunya bila mencuri

barang milik pihak lainnya, berdasarkan atsar tadi dan karena

adanya syubhatdalam hal ini.

Begitu juga seseorang yang mencuri barang milik ayahnya,

atau ibunya, atau kakeknya dari pihak ayah dan ibunya, atau

barang milik anaknya, atau cucunya, maka tidak wajib dipotong.

Apabila di dalam satu rumah dihuni oleh orang-orang yang

memiliki hubungan keluarga ataupun tidak, lalu sebagian mereka

mencuri dari sebagian lainnya, maka tidak wajib dipotong, karena

itu adalah pengkhianatan. Begitu juga para pekerja (pembantu)

yang tinggal bersama mereka di rumah mereka, serta orang yang

melayani mereka tanpa upah, karena semua ini termasuk kategori

pengkhianatan. Begihr juga orang yang meminjam suatu barang

lalu mengingkarinya, atau orang yang menanggung utang lalu

mengingkarinya, atau orang yang menerima suatu titipan lalu

mengingkarinya, maka tidak berlaku hukuman potong tangan
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padanya, karena hukuman potong hanya berlaku pada orang yang

mengeluarkan barang dari tempat penyimpanan tanpa adanya

syubhat. Inilah alasan dipotong pada kasus pencurian.

Pencopetan tidak seperti pencurian sehingga tidak berlaku

padanya hukuman potong, karena tidak diambil dari tempat
penyimpanan, dan bukan pula penyamunan.
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2815. Malik mengabarkan kepada kami, dari hnu Syihab,

bahwa ada seseorang yang dibawakan kepada Marwan bin Al
Hakam, dia telah mencopet sebuah barang, lalu dia hendak

memotong tangannya. lalu dia mengirim ufusan kepada Zaid bin
Tsabit unfuk menanyakan hal ifu kepadanya, maka Zaid pun

berkata, "Tidak ada potong tangan dalam kasus pencopetan."l33

Apabila seorang lelaki menempatkan lelaki lainnya di suafu

rumah, atau menyewakan rumah ifu kepadanya, lalu dia menufup
rumahnya ifu darinya, kemudian pemilik rumah itu mencuri

133 46u. ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani lz/8/i1, pembahasan dan bab yang
sama, no.34).
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darinya, maka dia dipotong, karena ini seperti orang asing yang

mencuri darinya.

27 - Gartti Rugi dari Pencuri

Apabila barang curian ditemukan di tangan pencuri

sebelum dipotong, maka barang itu dikembalikan kepada

pemiliknya lalu si pencuri dipotong. Namun jika pada barang

curian itu telah terjadi sesuafu yang menguranginya, maka barang

itu dikembalikan, lalu kadar kekurangannya menjadi tanggungan si

pencuri yang dituntutkan kepadanya. Apabila barang itu rusak,

maka dia dipotong, dan dia mengganti harganya pada saat dia

mencurinya (nilai barang di saat dicuri), serta menanggungnya bila

barang itu hilang. Begitu juga penyamun. Setiap orang yang

merusakkan barang orang lain harus menggantinya, baik termasuk

kategori yang berlaku potong tangan ataupun fidak, tidak ada

bedanya dalam hal itu, dan itu ditanggung oleh orang yang

memsakkannya, sedangkan hukuman potong adalah hak Allah,

tidak menggugurkan tanggungan apa yang dirusaknya dari hak

orang lain.

28- Had Penyamun

Allah & berfirnat,
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" Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang

memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka

bumi, mereka dibunuh abu disalib." (Qs. Al Maaidah [5]:

33).
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2816. Ibrahim mengabar4<an kepada kami, dari Shalih

maula At-Tau'amah, dari hnu Abbas mengenai para penyamun,

"Apabila mereka membunuh dan mengambil harta, maka mereka

dibunuh dan disalib. Apabila mereka membunuh tanpa mengambil
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harta, maka mereka dibunuh tanpa disalib. Namun apabila mereka

mengambil harta tanpa membunuh, maka tangan dan kaki mereka

dipotong secara silang. Apabila mereka melarikan diri, maka

mereka dicari hingga tertangkap, lalu diterapkan hudud terhadap

mereka. Apabila mereka menakut-nakuti di jalanan namun tidak

mengambil harta, maka mereka diasingkan dari negerinya."lg

Kami berpendapat dengan ini, dan ini sesuai dengan makna

Kitab Allah &. Demikian itu, karena hudud diturunkan berkenaan

dengan orang Islam, sedangkan orang musyrik tidak ada hudud

bagi mereka selain hukuman mati, atau dijadikan budak, atau

t34 4r-5*ra Al Kubm, karya Al Baihaqi 18/283, pernbahasan' Pencurian, bab:

Para Penyamun).
Dia meriwayatkannya dari jalur Aqr$Afi'i dengan sanad ini, kernudian dia

berkata, "hrahirn bin Abu Yahya mernptrnyai sanad lain dalam hal ini."

Kemudian dia meriwayatkannya dari jalur Auurmzzaq, dari hrahim, dari Daud,

dari Ikrimah, dari hnu Abbas, dia berkata, Ayat ini diturunkan berkenaan dengan

omng-orang yang berperang, "satngguhnp penbalasan terhadap onng-onng tnng

-in*i UUn au" Raiut-Ny." (Qs. Al Maa'idah [5]: 33). Apabila si pelalu

,rrn,y..n! hh mencegat di jalanan, kernudian merrbunuh dan mengambil harta'

maka dia disalib. Apubilu hanya membunuh tanpa mengambil harta, maka dia

dibunuh. Apabila hanya mengambil harta tanpa membunuh maka dipotong (tangan

dan kakinya) secara bersilang. Apabila melarikan diri dan tertangkap, maka diasingkan.

Dia juga meriwayatkannya dari jalur Muhammad bin Sa'd bin Muhammad bin Al

Hasan bin AthiSnyuh, darl ayahnya, dari pamannya, dari ayahnya, dari ayahnya, dari

Ibnu Abbas, dengan redaksi yang serupa-

Di dalam sanadnya terdapat pam periwayat dha1f, yaitu Muhammad bin Sa'd Al

Aufi dan pam ayahnya.

Dia berkata: Utsman bin Atha' meriwayatkan dari ayahnya, dari Ali:$, dia

berkata, "Apabila dia tertangkap setelah mengambil harta namun tidak menumpahkan

damh, maki tangan da" kaklnya dipotong secara bersilang. Apabila diternukan setelah

menumpahkan damh, maka dia dibunuh dan disalib."

Diriwayatkan juga dari AMul wahhab bin Atha" dari sa'id, dari Qatadah,

dengan redaksi yang sempa, dari perkataann5ra, dia berkata, "Itu diriwayatkan dari

Qataaafr dari Muwaqriq. Dan diriwayatkan juga kepada kami dari Sa'id bin Jubair dan

Ibrahim An-Nakha'i."
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upeti. Perbedaan hudud mereka berdasarkan perbedaan perbuatan

mereka sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas ;&.

Para wali dari korban yang dibunuh oleh para penyamun

fidak memiliki hak untuk memaafkan, dan Imam hams

menghukum mati mereka. Hujjahnya adalah ayat tadi.

Pengasingan mereka adalah dikejar dan diasingkan dari

satu negeri ke negeri lainnya. Apabila mereka tertangkap maka

dilaksanakan had atas mereka. Had mana saja dari ini yang bisa

dilaksanakan maka dilaksanakan.

Allah @ berfirman,

"#vSi+ieti(oi'isv-
"Kecuali oftng-oftng tnng bertobat (di antan mereka)

sebelum l<amu dapt menguasai (menangl<ap) mereka." (Qs. Al
Maa'idah [5]: 34).

Barangsiapa yang bertobat sebelum tertangkap, gugwlah

hak Allah darinya, dan dia hanya dikenai hak manusia. Pen5nmun

tidak dipotong kecrrali mengambil seharga seperempat dinar atau

lebih, dianalogikan dengan As-Sunnah dalam masalah pencuri.

Al Muhaaribun (orang-orang yang memerangi; perompak),

yarry hadrrya ini adalah orang-orang yang menghunuskan senjata

kepada pihak lain hingga merampas mereka secara terang-

terangan di area terbuka dan jalanan.

Menurutku sarna antara penduduk kota maupun desa, bila

di Mesir tidak ada yang lebih besar dosanya maka hudud mereka

sarna- Apabila penorri mencegat sekelompok orang, atau

seseoftrng, dengan menghunuskan senjata, maka perbuatan para
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pencegat berbeda-beda, di antara mereka ada yang membunuh

dan mengambil harta, ada juga yang membunuh namun tidak

mengambil harta, ada yang mengambil harta tanpa membunuh,

ada yang hanya meneror dan menakuti, dan ada yang hanya

menjaga tempatnya (fidak ingin dilewati). Maka hudud

dilaksanakan atas mereka sesuai dengan perbuatan mereka

sebagaimana yang saya sebutkan. Yaitu dilihat, orang yang

membunuh dan mengambil harta, maka si pelaku dibunuh dan

disalib, dan yang lebih saya sukai adalah dibunuh terlebih dahulu

lalu disalib, karena dengan menyalibnya dan membunuhnya di atas

kayu penyaliban merupakan penyiksaan yang menyerupai

mutsallatsah (mutilasi). Ada yang berpendapat, "Disalib kemudian

ditombak hingga meninggal."

Apabila membunuh tanpa mengambilharta, maka si pelaku

dibunuh lalu diserahkan kepada para walinya unfuk mereka

kuburkan, atau dikuburkan oleh orang lain. Orang yang

mengambil harta tanpa membunuh, maka dipotong tangan

kanannya kemudian dicelup minyak pemas (unhrk menghentikan

pendarahan), kemudian kaki kirinya kemudian dicelup minyak

panas, di tempat yang sama, lalu dilepaskan. Orang yang meneror

dan menakut-nakuti, atau sekadar mencegah lewatnya orang lain,

maka di-tahirdart dipenjara. Baik perbuatan mereka berbeda-beda

seperti yang saya sebutkan, yang dilakukan di tempat yang sama,

ataupun mereka berkelompok dengan melakukan pertuatan yang

sama, seperti misalnya hanya membunuh, atau membunuh dan

mengambil harta, atau mengambil harta tanpa membunuh, maka

masing-masing dari mereka dikenai had sekadar dengan

perbuatannya. Apabila mereka menakut-nakuti dan sampai
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membunuh dan tidak juga mengambil harta, maka mereka di-

ta zir.

Apabila mereka menakut-nakuti dan melukai, maka

diberlakukan qishash sesuai luka yang terjadi, di-tabir dan

dipenjara. Apabila seorang pembunuh membunuh seseorang dan

melukai yang lainnya, maka orang yang luka menunfut qishash

darinya terlebih dahulu, kemudian si pelaku dibunuh. Begitu juga

bila mengambil harta dan melukai, maka orang yang luka

menunfut qishash terlebih dahulu drinya, kemudian dipotong. Hak-

hak Allah tidak menghalangi hak manusia dalam hal luka dan

lainnya. Apabila lukanya tidak sampai bisa diqishash sedangkan itu

dilakukan dengan sengaja, maka semuanya dibebankan kepada

harta orang yang melukai, diambil dari hartanya sebagai utang.

Apabila dia membunuh atau memotong, lalu keluarga orang yang

terluka hendak memaafkan, maka itu hak mereka. Apabila para

wali korban memaafkan darah orang-orang yang telah membunuh,

maka itu tidak bisa melindungi darah orang-orang yang dimaafkan,

dan imam harus menghukum meninggal mereka bila kejahatan

mereka mencapai tingkat pembturuhan.

Saya hafal dari sebagian ahli ilmu sebelum kami, bahwa dia

berkata, "Mereka dibunuh walaupun hanya membunuh budak atau

ahli dzimmi karena harta yang mereka ambil-" Ini berbeda dengan

pembunuhan terhadap yang lengah.

Ada catatan mengenai pendapatrya ini, karena Allah &
menyebutkan hukuman mati dan penyaliban bagi yang memerangi

yang melakukan kerusakan di bumi. Sehingga kemungkinan

maksudnya adalah bahwa bila tindak memerangi dan melakukan

kerusakan ifu memakan korban budak atau ahli &immah, dan
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kemungkinan juga maksudnya bahwa bila mereka melakukan

sesuatu yang mana hal seperti ifu berlaku qishash. Aku

memandang bahwa ini menyelisihi cara qishash dalam hal lainnya,

karena darah pembunuh dalam hal ini tidak terlindungi oleh

pemaafan wali korban dan tidak pula oleh jalan damainya. Apabila

dia berdamai dalam hal ini maka perdamaian ifu tertolak, dan

dilakukan yang lebih maslahat, karena itu adalah salah safu had
Allah fu dan tidak ada khabar mengenai ini yang mengharuskan

unhrk diikuti, tidak ada juga ijma' yang harus diikuti, dan tidak ada

pula qiyas yang membedakan lalu dibenarkan. Aku hanya

memohon kepada Allah untuk dipilihkan yang baik dalam hal ini.

29 - Kesaksian dan Pengakuan dalam Pencurian,
Penyamunan dan Sebagainya

Had tidak dilaksanakan terhadap pencuri dan tidak pula

terhadap muharib kecuali dengan salah safu dari dua hal, karena

adanya dua saksi yang memberi kesaksian atasnya mengenai

sesuafu yang berlaku had dalam hal seperti itu, atau karena adanya

pengakuan yang memastikan atasnya sehingga dilaksanakan rSad

atasnya. Imam hants mengklarifikasi kedua saksi dalam kasus

pencurian hingga keduanya mengatakan, si fulan -memastikannya

dengan menunjuknya secara jelas walaupun tanpa menyebutkan

nama dan nasabnya- telah mencuri barang milik si anu senilai

seperempat dinar.
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Korban juga dihadirkan hingga membenarkan apa yang

dikatakan oleh kedua saksi ihr. Apabila kedua saksi itu didustakan

maka si pencuri tidak dipotong. Namun bila korban tidak hadir

maka si pencuri ditahan hingga dia hadir lalu membenarkan atau

mendustakan kedua saksi itu. Apabila dia membenarkan satu kali

saja, maka itu sudah cukup selama dia tidak menariknya kembali.

Apabila kedua saksi ini tidak mengetahui nilai barang curian itu

maka cukup bersaksi dengan menyatakan barangnya, atau

sifatrya, dengan memastikan bahwa barang ifu nilainya lebih dari

seperempat dinar- Keduanya mengatakan, dia mencuri dari tempat

terjaga. [-alu menyebutkan sifat tempat tersebut. Tidak diterima

dari keduanya selain sifatnya, karena bisa jadi menurut keduanya

itu tempat terjaga sedangkan menurut ulama itu bukan tempat

terjaga. Apabila pandangan ini sama maka dilaksanakan had atas

pencuri.

Begitu juga kedua saksi bersaksi atas para penyamun

dengan menunjukkan mereka walaupun tidak menyebutkan narna-

narna dan nasab-nasab mereka, bahwa mereka menghunuskan

senjata kepada orang-oftu1g, atau kepada orang tertentu, dan

menakut-nakutinya dengan senjata atau menyerangnya, kemudian

mereka melakukan sesuatu yang berlaku had padanya. Apabila

mereka menyaksikan pengambilan barang maka mereka bersaksi

seperti para saksi pencuri yang mencuri barang dengan

menyebutkan barangnya, atau nilainya, atau sifatnya, sebagaimana

yang dijelaskan dalam kesaksian pencuri. Para pemilik barang

beserta para wali korban dihadirkan. Apabila kedua saksi ini

termasuk rombongan korban, lalu keduanya bersaksi bahwa

mereka (para penyamun) mencegat kami lalu menyerang kami,

serta mengambil dari kami atau dari sebagian kami, maka
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kesaksian keduanya tidak diperbolehkan karena keduanya

merupakan pihak setem. Yang dibolehkan adalah keduanya

bersaksi, bahwa mereka (para penyamun) mencegat mereka

(kelompok yang dirampok), lalu melakukan demikian dan demikian

dan kami melihat.

Menurut saya, imam tidak harus mengklarifikasi mereka

dengan menanyakan, apakah engkau termasuk di antara mereka?,

Karena mayoritas kesaksian atas mereka adalah demikian. Apabila

mereka menyaksikan bahwa mereka (para penyamun) mencegat

lalu melakukan tindakan demikian dan demikian terhadap sebagian

mereka, tanpa diketahui secara pasti siapa di antara mereka (para

penyamun) yang melalnrkan tindakan dan siapa yang tidak

melakukan, maka mereka tidak dikenai had dengan kesaksian ini

hingga dipastikan pelaku yang melakukannya. Begitr: juga dalam

kasus pencurian.

Dalam masalah hudud ttdak diperbolehkan kesaksian

wanita, dan dalam kasus pencurian maupLtn penyamunan tidak

boleh kurang dari dua saksi, dan dalam hal ini tidak diterima satu

saksi disertai sumpah. Begitu juga hingga mereka menjelaskan

orang yang melukai, oremg yang membunuh dan orang yang

mengambil barang. Apabila tidak ada dua saksi, lalu si pemilik

barang membawakan seorang saksi, maka dia bersumpah bersama

satu orang saksinya, lalu mengambil barangnya yang dicuri ihl,

atau bila sudah hilang atau rusak maka mengambil nilainya pada

saat dicuri, karena ini adalah harta yang mempakan haknya, dan si

pencuri tidak dipotong. Apabila dia membawakan satu saksi dan

dua wanita, maka dia boleh mengambil barangnya yang dicuri itu,

atau nilainya pada saat dicuri, karena ini adalah harta, namun tidak

307



AlUmm

dibolehkan kesaksian wanita dalam hal ini, dan tidak ada

perbedaan pendapat.

Begitu juga yang dilakukan terkait dengan orang yang

menunfut para penyamun dengan segala harta yang mereka ambil,

dan yang menunfut pembalasan luka dengan mengqishash

pelakunya. Apabila dia membawakan safu orang saksi, maka dia

tidak diambil sumpah dalam kasus melukai, namun terhrduh

diminta bersumpah dan bila dia bersumpah dengan menyangkal-

trVd, maka dia dibebaskan dari qishash. Apabila menuntut

pembalasan luka yang tidak sampai berlaku qishash padanya, yang

mana dia membawakan satu orang saksi, maka dia diminta

bersumpah beserta saksinya, lalu mengambil ganti ruginya. Apabila

dia membawakan safu orang saksi atas pencuriannya dari tempat

terjaga atau tidak terjaga, maka dia diminta bersumpah bersama

saksinya, lalu mengambil barangnya yang dicuri atau nilainya jika

barangnya sudah tidak ada. Seseorang tidak dipotong karena safu

saksi dan sumpah, tidak pula diqishash darinya dalam kasus

melukai, dan tidak juga karena safu orang saksi dan dua saksi

wanita. Tapi bila si pencuri mengakui pencurian, dan menyebutkan

sifatnya dan nilainya, bila itu termasuk kategori yang berlaku

hukuman potong, maka dia dipotong karena ifu-

Ar-Rabi' berkata: Pelaku dipotong kecuali dia menarik

kembali pengakuannya maka tidak dipotong, dan diambil darinya

nilai barang yang rusak berdasarkan pengakuannya yang pertama.

Penyamun juga demikian, bila dia mengaku membunuh si

fulan dan melukai si fulan serta mengambil harta si fulan, atau

sebagian dari itu, maka cukup satu kali pengakuan untuk masing-

masingnya ifu, dan masing-masing dari pengakuan itu berlaku atas
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setiap yang diakuinya, sehingga dia dikenai had dan masing-

masing tindakan itu, yaitu diqishash dari tindakannya yang berlaku

qishash padanya, dan dibebankan tanggungan dari apa yang harus

ditanggungnya. Ini sebagaimana jika ada saksi yang adil atasnya.

Apabila keduanya (penyamun dan pencuri) mengakui apa yang

saya sebutkan tadi, kemudian mereka menarik kembali pengakuan

itu sebelum dilaksanakannya had, mal<a tidak laksanakan hukuman

potong, tidak pula hukuman mati, dan tidak pula penyaliban bagi

penyamun, tapi berlaku pada mereka hak-hak manusia, yaifu

pencuri harus menanggung apa yang dia curi, dan penyamun

menanggung nilai yang diakuinya telah diambilnya, lalu diserahkan

kepada para pemiliknya.

Apabila di dalam pengalmannya disebutkan bahwa dia juga

membunuh si firlan, maka dia diserahkan kepada para wali korban.

Apabila para wali kortan ingin membunuhnya maka si pelaku

dihulmm meninggal, dan bila mau mengambil diyat darinya maka

si pelaku harus membayar diyat. Dan bila para wali korban mau

memaafkan maka dia di maafkan. Karena si pelaku tidak dihukum

meninggal karena had, tapi dihukum meninggal karena peng-

akuannya, nalnun dia telah menarik kembali pengalarannya. Tapi

bila dipastikan dengan pengakuan maka dia dihukum meninggal,

dan darahnya tidak terlindungi dengan adanya pemaafan wali

korban. Apabila dia mengaku melukai dan luka tersebut berlaku

qishash padanya, maka dia diqishash dengan itu. Apabila luka itu

sampai berlaku qishash padanya, maka diambilkan dari hartanya

konpensasi unfuk ifu. Apabila pelaku berkata, "Aku melukainya

tidak sengaja." Maka hanya diambilkan dari hartanya (sebagai ganti

rugi), dan para aqilabnya tidak turut menanggungnya dengan

pengakuan ini.
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Apabila sebagian tangan pencuri sudah dipotong lalu si

pencuri menarik kembali pengakuannya, maka tidak boleh

melanjutkan memotong yang belum dipotong, kecuali bila dia

menyuruh ifu dengan alasan tidak akan dapat memperbaikinya

kecuali dengan ifu. Apabila dia mau berdasarkan perintah maka

dia dipotong, dan bila dia tidak mau maka tidak dipotong, yaitu dia

dipotong saat itu sebagai aib. Apabila tangan seseorang yang

mengaku telah dipotong karena menyarnun kemudian dia menarik

kembali pengakuannya, maka kakinya tidak dipotong, karena tidak

dilaksanakan had atasnya kecuali dengan pengakuan, kecuali ada

bukti yang menetapkan atas, baik penarikan pengakuannya lebih

dulu dari pemotongan ataupun belakangan (setelah dipotong), dan

baik dia merasakan sakit karena rlad sehingga menimbulkan

ketakutan dari itu ataupun tidak. Hak-hak manusia tetap diambil

dari keduanya (pencuri dan penyamun) sebagaimana yang aku

paparkan sebelum masalah ini."

Allah tffi menyebutkan batasan meminta muharib untuk

bertobat, Dia berfirman, " Kecuali orirng-orang yang bertobat (di

antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap)

mereka." (Qs. Al Maaidah [5]: 34).

Maka orang yang melakukan penyamunan dan melakukan

berbagai tindakan di dalamnya sebagaimana yang saya sebutkan,

yaifu membunuh, melukai, dan mengambil harta, atau sebagian

dari ifu, maka para sahabat kami berbeda pendapat mengenai ini.

Sebagian mereka mengatakan, setiap had yang merupakan hak

Allah & menjadi gugur (dengan tobatrya sebelum tertangkap)

sehingga si pelaku tidak dipotong, namun hak sesama manusia

tidak gugur, yaitu luka di balas dengan luka, dan bila lukanya tidak
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sampai berlaku qishash maka diambilkan ganti rugi dari hartanya,

dan diambilkan nilai dari apa yang diambilnya- Apabila dia

membunuh maka diserahkan kepada para wali korban, bila

mereka mau si pelaku dibunuh maka dia dibunuh, bila mereka

memaafkan maka si pelaku dimaafkan, dan tidak disalib- Apabila

mereka mau memaafkan maka pemaafan ini dibolehkan, karena

ini menjadi qishash, bukan had. Sayajuga berpendapat demikian-

Sebagian lainnya mengatakan, gugur darinya semua yang

merupakan hak Allah & dalr, hak sesama manusia, kecuali bila

ditemukan padanya barang milik orang lain maka diserahkan

kepadanya.

Pencuri juga seperti itu dengan diqryaskan kepadanya,

sehingga gugur darinya hukuman potong, dan diambilkan dan

dibebankan kepadanya apa yang dia ild, walaupun barang

curiannya sudah tidak ada.

30. Had Orang yang Telah Menikah yang Bernna

fq w .'J w .///o {Ur+l -YA\V
O/ ,f

to /I

. -tlt' '-9 ) or-.-rc .'JLJ z. J lJ'/ LJ. 4$l Jei^t
A-rg

ozlo/ o/
J-gJ dll

Gift ri;; ii,r *br"'ra;t *9 a fi r;:;
//

441
hr J, ilt J';:, jt (*Lt ibtLi ;r;i

311

I



AlUmm

- //Oat..
01/

Jbrt ir j;, L" t,.J,ti;i'Jt,, *') il,
i t,"riai ';,, ?-lt 

'Jti)'b':'? 
"irr o6o

rV
"Jk|'b':?iut o6 ln" 

"att 
Jut j;j t-

o.'//p* JrioK *tit ,r! : Ju '&rt
J o o

o

! /e'. ,
\-Ps aiU

to
aiA

",J:l 
e'C,
li*;r)

6

a

o

(

u6 ;"
lz//'ti y)yU, Ji

I
o

,*
c

I -re.

e'"i + 4.1 r I^, UL*, iiov f')t
iV iL ,it -r" d1 #?Gijr 

'JLf U:L

ir Jr r'Jr,, irrt ;" .1')t k, 
f,G nf t

,;vsil 
e1" ; ,s;{0 cl i-.,) itL hr Jb

/a

'ri &)c'r'o5$'b3'* lt o6rKq.
,*t1?, GG

lz

)
/C

,,. r, ,7 o /.zzo /
t#;j'-r*v(4;t

t 'JL 'qL

i '"*;-,:it

A'.

ot>ePI o!, lir
1.o. , zlozl-tl ,P glir-

./ /o
o

df 0

312



Al llmm

28L7. 2757. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu

Syihab, dari Ubaidullah bin AMullah bin Utbah bin Mas'ud, dari

Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al Juhani @, bahwa keduanya

mengabarkan kepadanya, bahwa ada dua orang lelaki meng-

adukan perkaranya kepada Rasulullah'S. Salah seorang dari

keduanya berkata, "Wahai Rasulullah, putuskanlah di antara kami

sesuai dengan Kitab Allah &." Yang lainnya -dan dia lebih

pandai- berkata, "Benar unhai Rasulullah, pufuskanlah diantara

kami sesuai dengan Kitab Allah &, dan izinkanlah aku unhfi

berticara 0ebih dulu)." Beliau bersaMa, "Bicamlah." laki-laki ifu

berkata, 'Anakku adalah buruh yang bekerja kepada orang ini, lalu

dia berzina dengan istrinya- lantas ada yang mengabarkan

kepadaku bahwa analdru harus drajarn. Aku pun segera

menebusnya dengan membayar seratus ekor kambing dan seorang

budak perempuan milikku. Kemudian aku bertanya beberapa ahli

ilmu, mereka mengabarkan kepadaku, bahwa seharusnya anakku

didera seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedangkan isfui

orang ini harus dirajam." Rasulullah $ bersaMa, "Demi Dzat yang

jiunku berada di tangan'Nya, sungguh aku akan putuskan di
antara kalian berdua sauai dengan Kitab Allah. Ikmbing dan

budakmu dikembalikan kepadamu." Kemudian beliau mendera

anak orang ifu serafus kali dan mengasingkannya selama safu

tahu. Kemudian beliau menyrruh Unais Al Aslami agar

mendatangi isteri lelaki tersebut, jika dia mengakuinya maka dia

merajamnya. Kemudian wanita itu mengakuinya, maka Unais pun

merajamnya.l35

1s5 T"lah dikernukakan pada no. (275n, bab: Perrgasingan dan Pengakuan

7-tra..
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28L8. Malik mengabarkan kepada kami, dari lbnu Syihab,

dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari Ibnu Abbas, bahwa

dia berkata: Aku mendengar Umar bin Al Khaththab berkata,

"Rajam di dalam Kitab Allah adalah kawajiban yang harus

dilaksanakan terhadap para lelaki dan para wanita yang berzina

bila mereka telah menikah (muhshait, lika ada bukti, atau

kehamilan, atau pengakuan. " 136

136 Tehh dikernukakan pada no. (27631, bab: Pengasingan dan Pengakuan Zina.
Ini telah drtakhrij dalam Ash-Shahihain dan Al Muowththa' sebagai referensinya Imam
AqlSyafi'i:

Al Muqnththa' (2/823, pernbahasan: Hudud, bab: Riwayat-riwaynt terrtang

mjam, no.8).
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28L9. Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari

Ibnu Umar bahwa Rasulullah $ merajam seorang lelaki dan

wanita Yahudi, keduanya telah berzina.137
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137 Telah dikemukakan pada no. (L9621berikut takfuit'nya. Hadits ini muttafaq

alaih. Selangkan dalam Al Mutmththa ' sebagaimana yang telah dikemukakan pada

no. (1962,27241.
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2820. Malik mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin

Sa'id, dari Sulaiman bin Yasar, dari Abu Waqid AI I-^aitsi bahwa
Umar bin Khathtahb r$a ditemui oleh seorang lelaki, -ketika dia

sedang berada di Syam-. Lelaki itu menceritakan kepadanya,

bahwa dia mendapati seorang lelaki bersama istrinya. Umar bin Al
Khaththab pun mengutus Abu Waqid Al-laitsi agar menemui istri

lelaki itu unfuk menanyakan hal tersebut. Ketika dia mendatangi-

nya, wanita itu sedang bersama sejumlah wanita di sekitamya. Abu
Waqid menyampaikan kepadanya tentang apa yang dikatakan oleh

suaminya kepada Umar bin AI Khaththab, dan memberitahukan

kepadanya bahwa dia tidak akan dihukum hanya berdasarkan

perkataan suaminya ifu. Abu Waqid pun menyarankan kepadanya

hal-hal sempa ifu agar dia membantahnya, namun wanita ifu
menolak membantahnya, dan dia berketetapan hati unfuk
mengakuinya. Umar bin Al Khaththab pun memerintahkan (untuk

merajamnya), sehingga wanita ifu pun di ra1am.138

Kami berpedoman dengan Kitabullah, kemudian Sunnah
Rasulullah S, kemudian perbuatan Umar. Apabila seorang lelaki

menikah dengan seorang wanita merdeka baik muslimah, Yahudi
maupun Nashrani, atau dia tidak memiliki cukup harta sehingga

menikahi budak perempuan kemudian menggaulinya setelah dia

baligh, maka dia berstahrs muhshan. Apabila seorang wanita

138 Tehh dikernukakan pada no. (2760), bab: Pengasingan dan Pengakuan Zina
berikut
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merdeka yang muslimah atau ahli dzimmah menikah dengan

seorang suami yang merdeka ataupun budak, lalu suaminya

menggaulinya setelah dia baligh, maka si wanita ifu berstatus

muhshanah. Siapa pun dari keduanya ini yang berzina, maka

dilaksanakan had orang muhshan atasnya, baik lelaki mushan itu

berzina dengan wanita muhshan, atau perawan, atau budak

perempuan, atau wanita yang dipaksanya, dan baik wanita

mushanah itu berzina dengan budak, atau lelaki merdeka, atau

lelaki idiot, maka masing-masing dari keduanya ini dilaksanakan

hadnya, dan had lelaki dan wanita muhshan adalah dirajam

dengan bebatuan hingga meninggal. Kemudian keduanya

dimandikan, dishalatkan dan dikuburkan.

Imam dan para saksi udak harus menghadiri eksekusi

perajaman, karena Rasulullah db telah merajam seorang lelaki dan

seorang wanita namun beliau tidak turut menghadirinya, begitu

juga Umar dan Utsman tidak menghadiri (menyaksikan) perajaman

yang mereka perintahkan sejauh yang kami ketahui. Dan juga

tidak harus dihadiri oleh para saksi zinanya. Minimal yang

menghadiri had zna dalam hukuman cambuk dan rajam adalah

empat orang, berdasarkan firman Allah &, 'ry efi.b (*tib "#i

'W'i"lt "Dan hendaHah (petaksanaan) hukuman mereka disaksikan

oleh sekumpulan dari orangioftrng yang beriman-" (Qs. An-Nuur

l24l:2).
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31. Saksi Zina adalah Empat Saksi

Apabila lelaki perjaka berzina dengan wanita yang telah

menikah, maka si wanita dirajam sedangkan si laki{akinya

dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun, kemudian

setelah itu diizinkan kembali ke negeri yang dia diusir darinya.

Wanita dan laki-laki yang merdeka (yang belum menikah) bila

mereka berzina, maka keduanya diasingkan. Tidak dilaksanakan

had zina kecuali dengan ada kesaksian empat orang yang adil,

kemudian diklarifikasi oleh hakim hingga mereka memastikan

bahwa mereka melihat alat kelamin laki{aki ihr masuk ke dalam

alat kelamin si wanita, seperti masuknya pena celak ke dalam

tempat tinta. Apabila mereka memastikan ifu, maka laki-laki dan

wanita yang berzina ifu dikenai had. Atau karena pengakuan dari

si pelaku zina. Apabila dia mengakr dengan safu kali pengakuan,

maka had wajib dilaksanakan atasnya, begifu juga pezina wanita.

Apabila si laki{aki mengaku namun si wanita mengingkari, atau si

wanita mengaku namun si laki{aki mengingkari, maka hanya

dilakukan had terhadap yang mengaku dan tidak dilaksanakan

terhadap yang tidak mengaku.

Apabila seorang lelaki berkata, "Wanita itu menyatakan

bahwa dia telah berzina denganku." Atau wanita berkata, "Laki-

laki itu menyatakan bahwa aku telah berzina dengannya, maka

cambuklah dia untukku." Maka si lakilaki tidak dicambuk, karena

masing-masing dari keduanya hanya mengakui had selatn dirinya,

dan dalam hal ini ada hukumannya bila mengandung fuduhan zina

terhadap yang lainnya (yakni .hadtuduhan zina).
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Apabila orang yang telah mengaku menarik kembali

pengakuan zinanya, maka penarikannya kembali itu diterima, jadi

udak dirajam dan f,dak dicambuk. Apabila menarik kembali

pengakuannya ketika sedang dilempari bebatuan atau sedang

dicambuk, maka rajaman dan cambukan ifu dihentikan, baik dia

menyebutkan alasannya maupun tdak.

Allah fu berfumirn mengenai budak perempuan yang telah

menikah (muhshar),

,rlr7iiA SrtiJ^z-W),

" Maka atas mereka separo hukuman dan hukuman wanita-

wanita merdeka yang bersuami." (Qs. An-Nisaa' 14]r. 251.

Seorang ahli ilmu yang aku hafal darinya, berkata, " Ihshat
nya itu adalah keislamannya. Jadi, apabila seorang budak

perempuan muslimah berzina, dia dicambuk lima puluh kali,

karena hukuman dalam cambukan bisa dibagi, namun hukuman

rajam tidak dapat dibagi. Begitu juga budak laki-laki." Demikian

itu, karena hududlak-laki dan wanita tidak berbeda di dalam Kitab

Allah &, tidak pula Sunnah Nabi-Nya #, dut tidak pula dari

umumnya kaum muslimin. Keduanya (budak laki-laki dan budak

perempuan) sama seperti halnya dua orang merdeka, yaifu tidak

dilaksanakan had atas keduanya kecuali dengan empat saksi,

sebagaimana yang disebutkan mengenai dua orang merdeka, atau

dengan pengakuan yang dipastikannya, dalam hal ini keduanya

tidak berbeda dengan dua orang merdeka.

Kemudian para sahabat kami berbeda pendapat mengenai

pengasingan keduanya (budak laki-laki dan budak perempuan). Di
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antara mereka ada yang mengatakan, keduanya tidak diasingkan

sebagaimana tidak dirajam. Namun jika diasingkan maka hanya

diasingkan selama setengah tahun. Ini termasuk yang saya minta

kepada Allah fu agar dipilihkan yang baik dalam hal ini.

Ar-Rabi' berkata: Pendapat Asy-Syafi'i adalah budak laki-

laki dan budak perempuan diasingkan selama setengah tahun.

Majikan budak laki{aki dan budak perempuan berhak

melaksanakan had zina terhadap mereka. Jila keduanya

melakukan, maka sultan tidak berhak mengambil alih hadterhadap

mereka. Kami tidak menghukumi ahli kitab dalam masalah hudud

kecuali mereka datang dengan suka rela. Apabila mereka

melakukan ifu maka kami berhak memilih antara memberi

kepufusan atau membiarkan (tidak memberi keputusan). Apabila

kami memberi kepufusan maka kami memuhrskan dengan hukum

Islam, yaifu merajam orang yang merdeka lagi muhshan (telah

menikah) dalam kasus zina, dan mencambuk yang merdeka yang

belum menikah sebanyak serafus kali serta mengasingkannya

selama setahun, dan mencambuk budak lakilaki dan budak

perempuan dalam kasus zina sebanyak lima puluh kali, seperti

hukum Islam.

32. Yang Menggugurkan Had Zina dan yang Tidak

Apabila seorang lelaki memperkosa seorang wanita maka

dilaksanakan had terhadap yang laki-laki dan tidak terhadap si

wanita, karena dia dipaksa, dan dia berhak atas mahar standamya,
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baik dia wanita merdeka maupun budak. Apabila wanita budak,

lalu karena perkosaan ifu nilainya menjadi berkurang, maka si laki-

laki menanggung nilai kekurangannya itu disertai mahar. Begitu

juga bila dia wanita merdeka, bila dia menderita luka akibat

perkosaan itu maka si laki{aki pemerkosa ini memberi ganti rugi

senilai luka ifu disertai mahar, mahamya karena persefubuhan,

sedangkan ganti rugi itu karena luka yang diakibatkan tindakan

kejahatannya. Begifu juga bila si wanita meninggal karena

perkosaan ifu, maka si pelaku menanggung diyat wanita merdeka

itu, atau menanggung harta budak perempuan ifu, disertai mahar.

Apabila seorang lelaki menggauli seorang wanita dan dia

membawakan saksi atau bukti bahwa dia telah menikahinya, dan

dia berkata, "Aku menikahinya dan aku tahu saat itu dia

bersuami", atau "dia masih dalam masa iddah suami lamanya dan

aku tahu bahwa sebenamya dia haram (dinikah) dalam keadaan

ini." Maka dilaksanakan had zna terhadapnya. Begitu juga bila si

wanitanya mengatakan demikian. Tapi bila mengaku tidak tahu

bahwa si wanita masih bersuami, atau dia masih dalam masa

iddah, maka diambil sumpahnya dan digugurkan haddainya.

Apabila si wanita berkata, "Aku tahu bahwa aku masih

bersuami dan tidak halal bagiku menikah lagi", maka dilaksanakan

had atasnya. Tapi bila si wanita berkata, "Telah sampai kepadaku

berita kematian suamiku, dan aku telah menjalani iddah, kemudian

aku menikahi lagi", maka digugurkan had dannya. Pada semua

yang kami gugurkan had darinya tetap diwajibkan membayar

mahar karena persehrbuhan.
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33. Bab: Murtad yang Besar

Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia

berkata: Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i r@i mengabarkan kepada

kami, dia berkata: Allah & berfirman,

Oi , ",? ,. D- -4.,- z 2z -1 6z -) 2 --.
,+bli I'K;Ta-''K 1 tF iL';

" Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fihah laqi

dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah." (Qs.

Al Baqarah [2]: 193).

Allah ffi berfirman,

i;3* litt:tit$^16
" Maka bunuhtah orang-onlng -r;, itu di mana saia

kamu jumpai mereka, hingga: "&ry\Jtt " maka beritah

kebebasan kepada mereka untuk berjalan." (Qs. At-Taubah [9]: 5).

Allah & berfirman,

a )/( / ,t, o lr/ //
C.-+ .*) if pr\.j.1 )Pr,t C.tat

AL,A+A{e
" Barangsiapa Wng murtad di antara kamu dari agananya,

lalu dia meninggal dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-

sia amalann5m. (Qs. AI Baqarah l2l:217)

'39 9s
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Dia berfirman,

LCr 6<)# e '"ji J$ 4L 'r*J

@ 'rq;ga5K;d?Lr;4
" Dan sesungguhn5m telah diwahyukan kepadarnu dan

kepada (nabi-nabil yang sebelurnmu: Jika kamu menyekufukan

(Tuhan), nisaya akan hapuslah amalmu dan tenfulah kamu

termasuk oftng-orzng yang merugi. (Qs. Az-Zumar [39]t 65).
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282L. Orang yang tsiqah dari para sahabat kami

mengabarkan kepada kami, dari Hammad bin Zaid, dan Yahya bin

Sa'i, dari Abu Umamah bin Sahl, dari Utsman bin Affan, bahwa

Rasulullah S bersabda, " Tidak halal darah seorang muslim kecuali

karena salah safu dai tiga hal yaifu, kufur setelah beiman, betzina
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setelah ihshan (menikah), atau membunuh jiwa bukan karena

membalas m em bun uh jiwa.' lzg

Sebagaimana disebutkan di dalam sabda Nabi S, " Tidak

halal darah seorang muslim kecuali karena salah safu dai tiga haf ,

maka tidak dihalalkan darahnya kecuali karena itu, salah satunya

adalah kufur setelah beriman, yakni kecuali karena kalimat kufur
yang menghalalkan darahnya sebagaimana zina menghalalkan

darahnya setelah ihshan, atau kalimat kufur menghalalkan

darahnya kecuali pelakunya bertobat.

Maka Kitab Allah fr, kemudian sunnah Rasulullah S
menunjukkan, bahwa makna sabda Rasulullah ffi, "kufur setelah

beriman" adalah bila tidak bertobat dari kekufuran. Dan dalil-dalil

ini telah ditempatkan pada tempat-tempatnya.

Hukum Allah fu merrgerrai dibunuhnya orang musyrik yang

tidak masuk Islam, serta apa yang dibolehkan Allah Jalla
Tsana'uhu dan harta mereka, kemudian hukum RasulullahS
mengenai dibunuh karena kufur setelah beriman, menyerupai

bahwa darah telah terpelihara dengan keimanan, kemudian

dihalalkan (penumpahannya) karena keluar dari keimanan,

sehingga hukumnya sama dengan hukum orang yang tetap kafir
dan memerangi, bahkan lebih besar dari itu. Karena dia keluar dari
lingkup yang melindtrngi darahnya dan kembali kepada lingkup
yang membolehkan darahnya dan hartanya. Orang yang murtad

lebih besar hukumnya daripada lrang tetap musyrik, karena
Allah ft, menggugurkan semua amal shalih karena syrrik setelah

beriman yang dilakukan orang musyrik sebelum kesyirikannya, dan

13e Tehh dikemukakan pada no. (524) berikut takfuijrrya. Hadits ini muttafaq
alaih dari hadits lbnu Mas'ud.
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bahwa Nlah Jalla Tsana'uhu menghapuskan dari orang yang

tetap musyrik kebaikan-kebaikan yang dilakukan sebelumnya.

2822. Rasulullah menjelaskan, bahwa orang yang musyrik

kemudian memeluk Islam, maka dihapuskan darinya kesalahan

sebelum syirik, dan beliau bersabda kepada seorang lelaki yang

melakukan kebaikan di masa syirik, " Engkau akan menerima dai
kebaikan yang dahulu engkau tah*an."l4o

Dan bahwa di antara sunnah Rasulullah $ mengenai orang

yang tertangkap dari golongan orang-orang musyrik adalah

sebagian mereka dibunuh, sebagian dibebaskan, sebagian ditebus,

dan sebagian diambil fidyahnya, maka kaum muslimin fidak

berbeda pendapat bahwa orang yang murtad setelah beriman tidak

bisa ditebus, udak boleh dibebaskan, fidak boleh diambil fidyah

darinya, dan tidak dibiarkan begifu saja hingga dia memeluk Islam

atau dibunuh."

le HR. Al Bukhari ll/443444, pernbahasan: Zakat, bab: Omng B€ts€d€kah

ketika Masih Musyrik kemudian Merneluk Islam), dari ialur Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari

Urwah, dari Hakim bin Hizam rA, dia berkata: Aku Hata, "Wahai Rasulullah,

bagaimana menuruhnu tentang be6agai hal yrottg dengannya aku beribadah di masa

jahiliyah, pitu berupa sedekah, mernerdekakan budak dan silatumhim, apakah ihr ada

pahalanya?" Nabi $ bersaua, "hgkau akan manerima dari kebail<an gng dahulu

engl<au laloi<an" (no. 1436).
Muslim (L/113, pernbahasan: Keimanan, bab' Hularm Perbuatan Orang Kafir

kernudian Merneluk Islam), dari jalur Yunus, dari Ibnu q/ihab, dengan sanad ini-

Dia berkata, " At-Tahannub yalv:ri b'abbud (beribadah)."
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34. Darah yang Diharamkan karena Keislaman

Allah & berfirman kepada Nabi-Nya S,

b-xs";i 3r::j liyl":sljc sri,ldr x'"u"ri1-

@ 6+{J3s}fi 'r'y:ls- "'rt Atlj Jiy
"Apabila orang-orang munaftk datang kepadamu, mereka

berkata, 'I{ami mengakui, bahwa kamu benar-benar

Rasul Allah.' Dan Allah mengetahui bahum kamu
benar-benar Rasul-Nya; dan Allah mengetahui bahwa

sesungguhnya orang-orang munafik ifu benar-benar orctng

pendusta" hingga, @$P- "mengerti." (Qs. Al Munaafiquun

[63]' 1-3)."

Allah menjelaskan, bahwa menampakkan keimanan yang

dilakukan oleh orang yang masih musyrik sehingga dia
menampakkan keimanan, dan orang yang menampakkan

keimanan kemudian syirik lagi setelah menampakkan keimanan,

kemudian menampakkan keimanan lagi, adalah pelindung darah

orang yang menampakkannya dalam keadaan manapun dari dua
keadaan ini, dan kepada kekufuran mana pun yang dilakukannya,

baik kekufuran yang disembunyikannya maupun kekufuran yang

ditampakkannya.

Demikian itu, karena orang-orang munafik ifu tidak
memiliki agama yang jelas seperti tampaknya agama yang memiliki
hari-hari raya dan mendatangi gereja-ger.eja, jadi hanya kekufuran
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yang mengingkari dan memfakumkan. Hal itu jelas di dalam Kitab
Allah Jalla wa 'Azza kemudian di dalam Sunnah Rasulullah S,
bahwa Allah mengabarkan tentang orang-orang munafik, bahwa

mereka menjadikan keimanan mereka sebagai perisai, yakni

perisai dari pembunuhan. Kemudian Allah mengabarkan tentang

alasan yang karenanya mereka menjadikan keimanan sebagai

perisai, Allah berfirman,

V6'|WG"6,a:'
"Yang demikian ifu adalah karena mereka

telah beriman, kemudian mereka menjadi kafir (lasi)." (Qs. Al

Munaafiquun [63]' 3).

Allah mengabarkan bahwa mereka beriman kemudian

kembali kufur setelah beriman, bila mereka ditanya itu mereka

mengingkarinya, namun mereka menampakkan keimanan dan

mengakuinya, serta menampakkan bertobat dari ihr, namun

sebenamya mereka tetap di atas kekufuran di antara mereka dan

Allah. Allah Jalla Tsana' uhuberfirman,

FJ'^:5'S6 3r1i tl, 6 i;v 6H/_
ty^;'V{4)

" Mereka (orang-onng munafik itu) bersumpah dengan

(nama) Allah, bahwa mereka tidak mengatakan (sesuafu yang

menyakitimu)- Sesungguhn5n mereka telah mengucapkan

perkataan kekafiran, dan telah menjadi kalir sesudah Islam." (Qs.

At-Taubah 191:74l,.
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Allah mengabarkan kekufuran mereka dan pengingkaran

kekufuran mereka, serta mendustakan apa-apa yang mereka

sembunyikan dengan pengingkaran mereka. Allah menyebutkan

kekufuran mereka lebih dari safu ayat, dan menyebut mereka

sebagai orang-orang munafik, karena mereka menampakkan

keimanan padahal tidak demikian.

Allah ffi berfirman,

"# 'r4 Ji 
'.61 

'n ,fr"li l"r1\ a62,$rt't'y-

@6;
" Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan)

pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-

kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka-"

(Qs. An-Nisaa' [4]: 145).

Allah & mengabarkan tentang orang-orang munafik

sebagai kekufuran, dan menghukumi mereka dengan ilmu-Nya dari

rahasia-rahasia para makhluk-Nya yang tidak diketahui oleh selain-

Nya, bahwa kelak mereka akan ditempatkan di tingkatan yang

paling bawah dari neraka, dan bahwa mereka sebenamya berdusta

mengenai keimanan mereka. Dan Allah Jalla Tsana'uhu

menghukumi mereka di dunia, bahwa keimanan yang mereka

tampakkan itu -walaupun sebenamya mereka berdusta- adalah

perisai bagi mereka dari pembunuhan.

Mereka ifu adalah orang-orang yang menyembunyrkan

kekufuran, Vmg menampakkan keimanan. Dan dijelaskan melalui

lisan Nabi-Nya # seperti apa yang Allah turunkan di dalam Kitab-
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Nya, bahwa menampakkan perkataan iman adalah perisai dari

pembunuhan, baik dia bersaksi kufur setelah iman atau pun tidak,

darahnya tetap terlindungi bila dia menampakkan keimanan. Jadi

menampakkan keimanan adalah pencegah dari pembunuhan.

Rasulullah $ menjelaskan, karena Allah melindungi darah orang

yang menampakkan keimanan setelah kufur, maka berlaku bagi

mereka hukum kaum muslimin dalam hal perwarisan, pemikahan

dan hukum-hukum kaum muslimin lainnya.

Maka sudah o:kup jelas mengenai hukum Allah &
mengenai orang-orang munafik, kemudian hukum Rasulullah S,
bahwa tidak seorang pun menghukumi seseorang dengan hukum

yang menyelisihi apa yang tampak dari dirinya. Dan bahwa Allah

hanya menetapkan hukum bagi para hamba sesuai dengan apa

yang tampak. Karena seseorang tidak dapat mengetahui apa yang

ghaib kecuali apa yang diberitahukan Allah @. Maka diwajibkan

atas setiap orang berakal dari Allah unfuk tidak memberlakukan

semua benfuk dugaan dalam hukum, sehingga tidak boleh

menghukumi seseorang berdasarkan dugaan. Demikian pefunjuk

Sunnah Rasulullah S, sehingga tidak bisa diselisihi.

; >r$t * uLU ,;;"6:;i -Y^Yr
O/

fti i,tLL * qW i"t!t

i':+tt * )qt i"'o* / ir )#
O/

f Jt*^,
I

)?\
t)*:)'-f!'oL *.'trf ;ur j;, G"iC trt ;?l trl

o
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2823. Yahya bin Hassan mengabarkan kepada kami, dari

Al-laits bin Sa'd, dari lbnu Syihab, dari Atha' bin Yazid AI laitsi,
dari Ubaidullah bin Adi bin Al Khiyar, dari AI Miqdad bin Al
Aswad, bahwa dia mengabarkan kepadanya, bahwa dia berkata,
"Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu seandainya aku

berjumpa dengan seorang lelaki dari golongan orang-orang kafir,

lalu dia menyerangku dan menyabet salah satu tanganku dengan

pedangnya hingga memotongnya, kemudian dia berlindung di balik
sebuah pohon, lalu dia berkata, 'Aku memeluk Islam karena

Allah.' Wahai Rasulullah, apakah aku boleh membunuhnya setelah

dia mengucapkan kalimat ifu?" Rasulullah S bersabda, "Jangan-

lah engkau membunuhnya." Aku berkata, "Wahai Rasulullah, lelaki
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ifu telah memotong tanganku, kemudian dia mengucapkan kalimat
itu setelah memotongnya. Apakah aku boleh membunuhnya,

wahai Rasulullah?" Rasulullah # menjawab, 'Janganlah engkau

membunuhnya, karena jika engkau membunuhnya, maka dia

seperti posisimu sebelum engkau membunuh4n, dan engkau

seperti posisinya sebelum dia mengucapkan kalimat yang dia

ucapkzn-"74L

Rasulullah S mengabarkan, bahwa Allah mengharamkan

damh orang ini karena dia menunjukkan keimanan di saat

ketakutan akan kematiannya, dan tidak dibolehkan karena dugaan

saja bahwa dia tidak masuk Islam kecuali karena berlindung dari

kematian dengan menyatakan keislaman.

O/
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141 L61', dikernukakan pada no. (263711, pada bab, Kelnraman Mernbunuh dari
As-Sr,nnah.
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2824. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab,

dari Atha' bin Yazid Al [-aitsi, dari Ubaidullah bin Adi bin Al
Khiyar bahwa seorang lelaki berbisik kepada Rasulullah $. Kami

tidak tahu apa yang dibisikannya kepada beliau, hingga
Rasulullah @ mengeraskan suara. Temyata lelaki ifu meminta izin

kepada beliau unfuk membunuh seorang lelaki dari golongan

munafik. Rasulullah @ bersabda, "Bukankah dia bersaksi bahwa

tidak ada fuhan selain Allal;?" Lelaki ifu menjawab, "Benar, tapi
syahadat itu tidak bermanfaat baginya." Beliau bersabda lagi,
"Bukankah dia shala?" Lelaki ifu menjawab, "Benar, tapi
shalatnya tidak bermanfaat baginya." Nabi S bersabda, "Mereka

ifulah orang-orang yang aku dilarang membunuh -"r.ku."142
Rasulullah S memberitahu kepada orang yang meminta

izin untuk membunuh orang munafik ifu, bahwa bila orang itu
menampakkan keislaman, maka sesungguhnya Allah telah
melarang membunuhnya. Ini sesuai dengan Kitab Allah fr bahwa

iman adalah perisai, sesuai Sunnah Rasulullah # dur, hukum para

142 HR. Ath-Thabrani (l/L7L, pembahasan: Qashar Shalat di Perialanan, bab:
Menjamak Shalat, no. 84).

Ibnu Abdil Barr berkata, "Demikian yang diriwayatkan oleh semua paunyat Al
Muwaththa ', sedangkan Ubaidullah tidak pemah berjumpa dengan Nabi $."
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ahli dunia- Allah telah mengabarkan tentang mereka, bahwa

mereka kelak akan berada di dasar neraka yang paling bawah.

O/ 62,
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2825. AMul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada

kami, dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu

Hurairah, dari Nabi $, beliau bersabda, "Aku akan senantiasa

memerangi manusia hingga mereka menguapkan, 'Laa ilaaha

iltatlaah'. Apabila mereka telah mengucapkannya, maka darah dan

harta mereka terpelihara dariku, kecuali karena haknya, sementara

hisab merel<a atas Attah-"143

Ini sesuai dengan apa yang kami hrliskan sebelumnya dari

Kitab Allah dan Sunnah Nabi-Nya S. Ini menjelaskan, bahwa

beliau hanya menghukumi apa yang tampak, dan bahwa Allah-lah

yang menguasai segala yang ghaib, karena Dia Maha mengetahui

atas apa yang sabda beliau "dan hisab mereka atas Allah".

143 Telah dikernukakan pada nomor 619, L914. Dan ini adalah hadits muttafaq
'alak.
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Begitu juga firman Allah ffi terkait dengan apa yang kami

sebutkan dan hal lainnya, Allah berfirman,

,i;"ry-f-)4 ir64;t1
" Kamu tidak memikul tanggung jawab sedikit pun terhadap

perbuatan mereka." (Qs. Al An'aam 16l:52l,.

2826. Umar bin Khaththab rg berkata kepada seorang

lelaki yang dia ketahui agamanla sesuai yang dikehendaki Allah,

"Apakah engkau seorang mukmin?" Orung ifu menjawab, 'Ya."

Umar berkata, "Sungguh menumtku engkau hanya berlindung."

Dia berkata, "Bukankah di dalam keimanan ada sesuafu yang

melindungiku?" Umar menjawab, "Tenfu . " 144

2827. Rasulullah S bersaMa mengenai dua lelaki,

"Keduanya termasuk ahli neraka-" Lalu salah safunya keluar

bersama beliau (unfuk berperang) hingga orang yang dikatakan

beliau termasuk ahli neraka ifu melemah dan terkena luka, lalu dia

bunuh diri. Rasululluh # tidak dapat mencegah kemunafikan yang

bercokol di dalam diri orang tersebut, dan beliau tahu dari Allah

mengenai hal itu, bahwa dia melindungi darahnya dengan berpura-

pura menarnpakkan keimanan. 145

l4 Di dalam riwayat Al Baihaqi unttrk a/sarini dari jalur Asy$7afi'i disebutkan,
Lelaki itu berkata, "Sasungguhn!,a di dalam Islam ada sesuahr !/ang

melindungiku." Umar berkata, "Benar, sesungguhnya di dalam Islam ada sesuafu 5nng
melindungi orang yang berlindung denganngra. "

l.jh. As-Sunan Al Kubm(8/2071.
Disebutkan di dalam Al Ma'rifah (6/3021: Lelaki itu berkata, "Bukankah di dalam

keimanan terdapat sesuahr yang dapat melindungiku?" Umar menjawab, "Tenhr".
14s HR. Al Bukhari (2/376, pembahasan: Jihad dan Perjalanan Jihad, bab' Allah

bisa saja menqluhkan agarna ini dengan orang lang durhaka), dari jalur AMurmzzaq,
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35. Pengembangan Pembahasan tentang Murtad

Orang mana pun yang tetap musyrik kemudian

menampakkan keimanan dalam keadaan apa pun, bahkan dalam

keadaan yang tidak bisa mencegah paksaan dari orang yang

menjurnpainya lalu mengalahkannya, atau menawannya, atau

menahannya, atau lainnya, maka keimanan yang ditampakkannya

memelihara darahnya, dan berlaku padanya hukum iman,

sehingga dia tidak boleh dibunuh karena berdasarkan dugaan

bahwa dia tidak berirnan, kecuali karena terpaksa dan ketakutan.

Orang yang seperti itu terpelihara darahnya, dan berlaku unhrknya

hukum irnan di dunia. Orang yang beriman, kemudian kufur,

kemudian rnenampakkan keimanan, baik dia mempersaksikan

kekufuran lalu menyangkal dan mengaku beriman, atau memberi

kesaksian kebenaran setelah adanya kesaksian atasnya, ataupun

dari Ma'mar, dari Az-Zuhn, dari hnu Al MusayTab, dari Abu Hurairah r4b, dia berkata'

Kami ikut dalam suatu peperangan bersama Rasulullah {$, lalu beliau bersaMa

mengenai seorang lelaki yang mengaku dirinyra telah masuk lslam, " Orang ini termasuk

ahti netaka" . Ketika terjadi peperangan, orang tadi berperang dengan sangat berani,

lalu dia terluka, kemudian dikatakan (kepada beliau), "wahai Rasulullah, orang yang

engkau katakan termasuk penghuni neraka itu, sungguh dia telah berperang hari ini

dengan sangat berani dan kini dia telah meninggal." Nabi $ bersabda, "Dia akan

masuk nemka." Orang-orang semuanlra jadi cemas. Ketika mereka sedang dalam

kecemasan itu, tiba-tiba ada orang yang berkata, "sesungguhnya dia belum meninggal,

melainkan dia menderita luka yang sangat pamh. Ketika pada malam harinya dia tidak

sabar atas luka yang dideritanya ihr hingga akhimya dia bunuh diri."

Kejadian ini dikabarkan kepada Nabi $, maka beliau bersaMa, "Allahu Akban

aku bqsal<si bahwa aku adalah hamba Allah dan utusan-N5n." Kemudian beliau

memerintalrkan Bilal agar menyerukan manusia bahwa tidak akan masuk surga

melainkan jiwa yang pasrah, dan sesungguhnya Allah bisa saja menolong agama ini

melalui seorang yang durhaka. (no. 3062).

Muslim (l/tO5-7O6, pembahasan: Keimanan, bab: Besamya Keharaman Bunuh

Diri), dari jalur Abdunazzaq, dengan sanad ini. (no. 178,211'1).
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Udak ada kesaksian atasnya, lalu dia mengakui kekufuran

kemudian menampakkan keimanan, maka manakala dia

menampakkan keimanan, maka dia tidak perlu diambil sumpah

atas ucapan kufu yang mendahuluinya, baik dipersaksikan atasnya

maupun tdak, dan darahnya terpelihara oleh keimanan yang

ditampakkannln.

Hal itu sarna, baik dilakukan hanya sekali-kali, atau berkali.

kali, atau kurang dari ihr, derni terpeliharanya darah dan

diberlakukannya hukum iman bagrnSn secam lahir. Hanp saja

aku memandang, bila dia melalnrkan ini sekali atau dua kali, maka

dia di-lb'ziabak dia dilahirkan di atas Islam kemudian murtad dari

Islam, atau sebelumnya dia musyrik lalu memeluk Islam kemudian

murtad dari Islam, dan baik dia murtad dengan menjadi Yahudi,

Nashrani atau Majusi, atau pun mengingkari dan meniadakan serta

menganut agama yang tidak ditampakkannya. Maka adakalanya

dia menampakkan Islam dalam keadaan apa pun, dan batinnya

beralih kepada agama yang lain, maka terpelihara, dan

dia dihulmmi dengan hukurn Islam.

Manakala dia menetap di atas kekufuran dalam keadaan

apa pun, dan beralih kepada agama mana pun, maka dia

diperintahkan bertobat. Apabila dia menampakkan pertobatan

maka dia dihukumi dengan hul{um Islam, tapi bila dia menolak

bertobat dan tetap di atas kelarfuran, maka dia dibunuh saat itu
juga karena menolak menampakkan keimanan. Apabila tidak
langsung dibunuh, dan dipedntahkan bertobat, lalu dia menolak

hingga tiga hari atau enarn hari atau lebih, kemudian

menampakkan keimanan, maka darahnya terpelihara, dan dia

dihukumi dengan hukum Islam. Apabila dia murtad dalam keadaan
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mabuk, kemudian bertobat dalam keadaan mabuk, maka dia tidak

dilepaskan hingga dia sadar lalu bertobat dalam keadaan sadar.

Begitu juga dia tidak dibunuh bila dia menolak Islam dalam

keadaan mabuk hingga dia sadar, bila setelah sadar dia menolak

bertobat dalam keadaan sadar, maka dia dibunuh. Apabila telah

sadar maka ditawarkan iman kepadanya, bila dia menolak bertobat

dalam keadaan sadar maka dibtrnuh. Apabila dia murtad ketika

kehilangan akal bukan karena mabuk, maka wali tidak boleh

menahannya, dan bila dia meninggal dalam keadaan itu, maka

tidak menghalangi para ahli warisnya yang muslim dari harta

warisnya, karena kemurtadannya dalam keadaan yang tidak

berlaku padanya catatan perbuatan. Ini berbeda dengan keadaan

mabuk dalam hal ini.

Sedangkan yang mabuk, bila dia murtad dalam keadaan

mabuk kemudian meninggal sebelum bertobat, maka hartanya

menjadi fai'. Apabila bertobat dalam keadaan mabuk kemudian

meninggal, maka diwarisi oleh ahli warisnya yang muslim. Apabila

dia bertobat dalam keadaan mabuk, maka saya tidak langsung

menyatakan bahwa dia telah bertobat hingga dia sadar, Ialu

bertobat dalam keadaan sadar, dan aku menjadikan tobatnya

sebagai tobat yang dengannya saya menghukuminya dengan

hukum Islam hingga dia sadar. Apabila dia menetap di atas itu,

maka itu yang saya minta darinya, tapi bila dia kembali kepada

kekufuran setelah sadar dan tidak bertobat, maka dia dibunuh.

Apabila dia murtad dalam keadaan sadar kemudian

pingsan, atau stres, atau gila setelah murtad, maka dia tidak

dibunuh hingga sadar, lalu diperintahkan bertobat, lalu bila

menolak bertobat -dalam keadaan sadar- maka dia dibunuh-
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Apabila dia meninggal dalam keadaan kehilangan akal dan belum

bertobat, maka hartanya menjadi fai'.

Dalam masalah murtad dan hularman mati karenanya

adalah sama antara laki-laki, perempuan, budak laki-lak dan budak

perempuarr, serta setiap orang baligh yang mengakui keimanan,

baik dilahirkan dalam keimanan maupun kekufuran, kemudian

mengakui keimanan.

Pengakuan keimanan ada dua makna: Ga.,g dari kalangan

penyembah berhala dan yang tidak beragama tapi mengakui

bahwa itu adalah agama kenabian namun tidak ada kitab, bila dia

bersaksi bahwa tidak ada sesembahan selain Allah dan bahun

Muhammad adalah ufusan-Nya, maka dia telah mengakui

keimanan. Dan manakala dia kembali dari ifu maka dia dibunuh.

Orang yang menganut agama Yahudi atau Nashrani,

mereka ifu mengakui agama Musa dan Isa shalawafullah wa

salamuhu alaihima, namun mereka telah menggantinya, padahal di

dalam kedua agama ini, sebenamya mereka telah diambil sumpah
unfuk beriman kepada Muhammad Rasulullah S, namun mereka

kufur dengan tdak beriman kepada beliau dan tidak mengikuti

agama beliau, di samping mereka kufur kepada beliau dengan

mendustakan Allah sebelumnya. Ada lnng mengatakan kepada

saya, "Sesungguhnya di antara mereka ada yang tetap di atas

agamanya, narnun dia menyatakan kesaksian bahwa tidak ada

tuhan selain AIIah dan bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan

ufusan-Nya" Dia juga berkata, "Beliau tidak diutus kepada kami".

Apabila ada seseorang di antara mereka yang mengatakan

demikian, lalu seseorang dari mereka berkata, "Ahl bersaksi

bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa
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Muhammad adalah ufusan Allah", maka ini tidak menjadi

penyempuma pengakuan iman hingga dia mengatakan, "dan

sesungguhnya agama Muhammad adalah hak," atau "wajib, dan

aku berlepas diri dari apa yang menyelisihi agama Muhammad &"
atau "agama Islam", jika dia mengatakan ini, maka dia telah

menyempumakan pengakuan iman.

Apabila dia keluar dari itLr, maka dia diperintahkan

bertobat. Apabila dia bertobat maka selesai perkaranya, tapi jika

tidak, maka dia dibunuh. Apabila di kalangan mereka ada

kelompok yang dikenal tidak mengakui kenabian Muhammad'S

kecuali bagi Islam, atau menyangka bahwa orang yang mengakui

kenabian beliau, maka hams masuk Islam, lalu mereka bersaksi

bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah

hamba-Nya dan ufusan-Nya, maka mereka telah menyempumakan

pengakuan iman. Apabila mereka kembali dari ifu, maka mereka

diperintahkan bertobat, bila mereka bertobat, maka selesai perkara

mereka, dan bila tidak, maka mereka dibunuh-

Orang murtad yang dibunuh adalah lika dia mengaku

beriman setelah baligh dan berakal. Sedangkan orang yang

mengakui keimanan sebelum baligh -walaupun sudah berakal-,

kemudian murtad sebelum atau setelah baligh, kemudian tidak

bertobat setelah baligh, maka tidak dibunuh. Karena imannya tidak

terjadi dalam keadaan dia baligh, dan dia diperintahkan beriman,

dan dipaksakan atas itu tanpa dibunuh bila dia tidak

melakukannya. Apabila dia mengakui keimanan dalam keadaan

baligh namun sedang mabuk karena khamer, kemudian dia

kembali (kepada kekufuran) maka dia diperintahkan untuk
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bertobat, bila dia bertobat maka selesai, dan bila tidak maka

dibunuh.

Apabila dia sedang kehilangan akal yang setara dengan

mabuk, maka tidak diperintahkan bertobat, dan tidak dibunuh bila

menolak bertobat. Apabila seorang lelaki dan seorang wanita

mengakui keimanan kemudian keduanya murtad namun tidak

diketahui kemurtadan mereka yang tadinya mengakui keimanan,

atau diketahui dan keduanya dibiarkan di atas syirik di negeri Islam

atau di negeri sylrik, kemudian terlahir anak dari keduanya

sebelum pengakuan iman kembali atau setelah murtad, atau

setelah kembali dari murtad, maka semua ifu sama bila ada dua

saksi yang memberi kesaksian pengakuan iman mereka yang

pertama.

Apabila anak-anak mereka yang belum baligh sebelum

keislaman keduanya (ibu-bapaknya ini) tumbuh besar di atas syrik

sehingga tidak mengetahui selain ifu, kemudran mereka dikalahkan

sebelum baligh dan setelah bemkal, maka mereka diperintahkan

beriman dan dipaksa atasnya, namun mereka tidak dibunuh bila

menolak itu. Apabila mereka telah baligh maka mereka diberitahu

bahwa bila mereka tidak beriman maka mereka akan dibunuh,

karena hukum mereka adalah hukum iman, lalu bila mereka tidak

beriman maka mereka dibunuh.

Demikian juga bila mereka dikalahkan setelah baligh, baik

ayah maupun ibu mereka yang memeluk Islam kemudian murtad,

atau terlahir setelah pengakuan Islam salah safu orang tuanya dan

lnng mengakui keislaman dari keduanya atas pengakuan islamnya

atau murtad, maka dia dihukumi dengan hukum Islam. Begihr juga
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bila salah safu atau kedua orang fuanya memeluk Islam sebelum

balighnya si anak.

Orang sakit yang murtad dari Islam dibunuh, begihr juga

budak laki-laki, budak perempuan, budak mukatab, ummul walad,

dan orang yang sudah tua renta bila mereka berakal dan tidak

bertobat. Namun wanita hamil yang murtad tidak dibunuh hingga

dia melahirkan kandungannya, kemudian dia dibunuh bila tidak

bertobat. Apabila lelaki dan wanita yang murtad menolak kembali

kepada keimanan, maka langsung dibunuh, karena Nabi S
bersabda, i#-t q d:4";1e "Barangsiapa mengganti agamanya,

maka bunuhlah dia."l$

Beliau bersabda mengenai apa yang menghalalkan darah,

yJ;:'J-ii. ;S "Kufur setelah berimari'.r47 Inu yang ditunlukkan

Rasulullah S adalah, bahwa dibunuhnya orang murtad karena

menolak keimanan, dan tidak terkait dengan diberi tempo tiga hari

atau lebih atau kurang, kecuali safu keadaan, yaitu menolak

beriman. Karena adakalanya tetap menolak bertobat setelah tiga

hari, dan ada juga yang langsung bertobat saat itu juga sebelum

ditangkap maupun setelah ditangkap. Orang yang keislamannya

karena keislaman kedua orang tuanya atau salah satunya, lalu dia

menolak Islam, demikian juga diberitahukan bahwa bila tidak

berislam maka dia dibunuh. Tapi bila diberi tempo barang sesaat

atau sehari, maka lebih aku sukai untuk diberi tempo kepada

orang murtad setelah dirinya pemah beriman.

146 Hh. no. (2798,625,6261.
r47 Uh. no. (282t1.
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36- Kesaksian atas Orang Murtad

Apabila ada dua orang bersaksi bahwa seorang lelaki atau

seorang wanita murtad dari keimanan, maka dia ditanya, bila dia
mendustakan kedua saksi, maka dikatakan kepadanya,
"Bersaksilah bahwa tidak ada hrhan selain Allah dan bahwa

Muhammad adalah utusan Allah. Berlepas dirilah dari agama-

agama lain yang menyelisihi Islam." Apabila dia mengalili ini
maka dia tdak perlu diklarifikasi lebih lauh dari itu, dan ini
mempakan tobat darinya. Apabila dia mengalari dan bertobat,

maka pengalmannya diterima.

37- Istri atau Suami Orang Murtad

Apabila seorang lelaki murtad dari Islam sedangkan dia
memiliki isfoi, atau seorang wanita murtad dari Islam sedangkan
dia memiliki suami, lalu dia ditahan, narnun tidak dibunuh, atau
kehilangan akalnya setelah murtad, atau bergabung ke negeri

hatbi, atau melarikan diri dari negeri Islam sehingga Udak

tertangkap, maka semua kondisi ifu sama antara dia dan isfuinya,

tidak te4adi perpisahan hingga berlalu masa iddah istui sebelum dia
bertobat dan kembali kepada Islam. Apabila iddahtya selesai -
sebelum dia bertobat- maka stafus istri menjadi ba ln darinya, dan

tidak ada jalan baginya unhrk kembali kepadanya, dan status 6a nt
darinya itu adalah pembatalan ikatan pemikahan tanpa thalak. Jika
si istri mengaku iddah selesai dalam suatu keadaan yang
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memungkinkan dia jujur dengan suafu keadaan maka dia

dibenarkan, namun tidak ada jalan bagi suami untuk kembali

kepadanya bila dia kembali kepada Islam. Apabila si istri berkata

setelah sehari, atau kurang, atau lebih, "Aku keguguran, telah jelas

benfuk janinnya, atau sebagian bentuknya." Sementara sang suami

kembali kepada Islam lalu dia menyangkal (keguguran itu), maka

perkataan yrang diterima adalah perkataan istri disertai sumpahnya.

Ar-Rabi'berkata: Ada pendapat lain mengenai ini, yaifu bila

si isti berkata, "Aku keguguran janin yang telah jelas benfuknya

atau sebagian benfuknya", maka ucapannya tidak diterima kecuali

mendatangkan empat wanita yang memberi kesaksian atas apa

png dia katakan. Karena ini adalah kondisi yang memungkinkan

dilihat oleh para wanita lain, sehingga mereka bisa memberi

kesaksian atas hal ifu.

Apabila si istui berkata, "Masa iddah+u telah habis karena

aku telah haid tiga kali", yang mana ifu terjadi di suafu masa yang

tidak memungkinkannya mengalami tiga kali haid di dalam satu

masa ifu, maka ucapannla tidak diterima. Dan bila dia

menlratakan ifu setelah masa yang memungkinkannya mengalami

tiga kali haid, maka ucapan yang diterima adalah ucapannya

disertai sumpahnya.

Apabila si istui meninggal dan tidak menyatakan habisnya

masa iddah sebelum sang suami kembali kepada [slam, kemudian

dia kembali kepada Islam, maka suami tidak mewarisinya, karena

si isbi meninggal ketika sang suami masih musyrik. Seandainya

suami kembali kepada Islam sebelum habisnya masa iddahnya,

maka keduanya tetap dalam ikatan pemikahan semula, dan

sebelum dia kembali kepada Islam tidak boleh menggaulinya
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hingga dia memeluk Islam. Apabila si istri meninggal setelah sang

suami kembali Islam namun si istri tidak menyebutkan iddahaya

telah habis, maka suami mewarisinya.

Apabila si istri yang murtad, maka pendapat mengenai apa

yang karenanya si istri menjadi halal dan karenanya menjadi haram

baginya serta menjadi bain darinya dan menjadi tetap bersamanya

adalah seperti pendapat bilamana si suami murtad sedangkan si

istri beriman, tidak ada perbedaan, hanya saja bila si istri murtad

dari keimanan, maka tidak ada nafkah baginya dari harta suami

baik di masa iddah maupun lainnya, karena si istrilah yang

mengharamkan kemaluannya bagi sang suami.

Begitu juga bila si istri murtad menjadi Nashrani atau

Yahudi, maka dia menjadi tidak halal bagi suaminya, karena tidak

boleh dibiarkan di atas itu. Apabila suami murtad maka dia tetap

harus memberi nafkah kepada istri di masa iddah+rya, karena si

istri tidak bain dainya kecuali dengan habisnya masa iddah. Jika

suami kembali memeluk Islam ketika si istri masih di masa iddah,

maka si istri kembali menjadi istrinya. Karena yang diharuskan

terhadap istri yang bisa diruiuknya setelah thalak adalah

menafkahinya, karena bila dia mau maka dia boleh merujuknya,

maka demikian juga perihalnya dalam keadaan yang seperti

keadaannya dalam keadaan yang seperti ini atau lebih dari ini.

Apabila salah safu dari suami istri murtad dan suami belum

pemah menggauli si istri maka si istri langsung bain dannya. Status

bain ini adalah gugumya ikatan perkawinan tanpa thalak, karena

tidak ada iddah atasnya. Apabila suami yang murtad maka dia

hams membayar setengah mahar, karena pengguguran ini datang

dari pihaknya. Apabila si istui yang murtad, maka tidak ada
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harusan unfuknya, karena pengguguran ini datang dari pihaknya.

Apabila suami murtad sedangkan si istri seorang Yahudi atau

Nashrani, maka mengenai apa yang halal, apa yang haram dan

apa yang diharuskan unfuknya adalah sebagaimana istri yang

muslimah.

Apabila masalahnya demikian, hanya saja si istri yang

murtad sedangkan suaminya muslim, maka si iski tidak halal

baginya hingga dia kembali Islam, atau kembali kepada agamanya

yang karenanya dia menjadi halal, yaitu Yahudi atau Nashrani, dan

tidak menjadi bain darinya kecuali dengan habisnya masa iddah-

nya, dan si istri tidak dibunuh karena dia keluar dari kekufuran dan

pindah kepada kekufuran lainnya. Hal ini sama saja baik lelaki

merdeka yang muslim maupun budak, ataupun wanita merdeka

yang muslimah atau budak, mereka tidak berbeda dalam hal ini.

Apabila suami murtad lalu menthalak istrinya ketika dia

murtad, atau meng-ila'-Dgd, atau men-zhihar-nya, atau

menuduhnya berzina di masa iddahaya, atau si istri yang murtad,

lalu suami melakukan itu, maka dihentikan pada apa yang

dilakukan itu. Apabila dia kembali kepada Islam ketika si istri

masih di masa iddah, maka semua ifu berlaku hukumnya,

dan diberlakukan li'an di antara keduanya. Tapi bila dia tidak

kembali kepada Islam hingga habis masa iddahnya, atau si istri

meninggal, maka tidak berlaku hukum apa pun dari itu
terhadapnya, karena li'an adalah unfuk menghindarkan had.

Begitu juga bila si istri yang murtad sedangkan suaminya muslim,

hanya saja tidak ada had terhadap orang yang menuduhkan zina

terhadap wanita yang murtad. Apabila suami menthalak istrinya

ketika masih sebagai muslimah kemudian suami murtad atau si isfui
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murtad, kemudian dia merujuknya di masa iddahnya, maka rujuk-

nya tidak sah, karena rujuk mengaktifkan penghalalan baginya,

sehingga bila itu diaktifkan dalam keadaan yang tidak halal

baginya, maka menjadi tidak berlaku.

Apabila si istri atau suami kembali memeluk Islam di masa

iddah istri setelah rujuk, maka rujuk itu tidak sah, dan harus

dilakukan rujuk lagi setelah bila mau sehingga menjadi sah.

Apabila keduanya berselisih setelah habisnya masa iddah-, yarry

mana sang suami berkata, "Aku telah kembali kepada Islam

kemarin, sedangkan iddah+nubaru habis hari ini." Sementara si

istri berkata, "Engkau kembali hari ini." Maka ucapan yang

diterimanya adalah ucapan istri disertai sumpahnya, dan suami

hams membuktikan bahwa dia telah kembali (kepada Islam) hari

kemarin.

Apabila keduanya sama-sama membenarkan bahwa sang

suami kembali kepada Islam hari kemarin, sedangkan si istri

berkata, "Masa iddahku telah habis sebelum kemarin", maka

ucapan yang diterima adalah ucapan iski disertai sumpahnya.

Apabila suami kembali kepada Islam sedangkan si istri berkata,

"Masa iddahku belum habis kecuali setelah dia kembali kepada

Islam." Kemudian setelah ifu dia berkata, "Masa iddahl*t telah

habis." Maka si istri tetap sebagai istrinya, dia tidak lagi dibenarkan

setelah pengakuannya bahwa dia belum keluar dari kepemilikan

sang suami itu. Apabila suami tidak mendengar darinya sesuahr

dari ifu sebelum kembalinya dia kepada Islam, lalu setelah dia

kembali, si istri berkata saat itu juga, "Masa iddahlu telah habis",

maka ucapan yang diterima adalah ucapan si istri disertai

sumpahnya.
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38- Harta Orang Murtad

Apabila seorang lelaki murtad, dan dia tidak bepergian, dan

dia memiliki budak ummul walad, budak perempuan mudabbar,

budak lelaki mudabbar, budak perempuan mukatab, budak laki-laki

mukatab, para budak biasa, hewan temak dan harta lainnya, maka

semua ifu dimauqufkan darinya, dan dia dilarang menggauli ummu

waladnya dan budak perempuan lainnya. Pembekuan aset ini

dengan cara hartanya yang selain para budak perempuan

ditempatkan di tangan seorang yang adil, sedangkan para budak

perempuan di tangan seorang wanita yang adil. [-alu para

budaknya yang telah baligh diperintahkan bekeria mencari nafkah,

dan dia dinafkahi dari hasil kerjanya, lalu kelebihan dari hasil

kerjanya diambil.

Sementara para budak perempuan dan umul waladnya

serta lainnya yang memiliki keahlian diperintahkan berproduksi,

sedangkan yang tidak memiliki keahlian produksi dari mereka

dipekerjakan kepada seorang wanita yang tepercaya. Kemudian

laki-laki dan perempuan yang sakit serta yang belum bisa mencari

nafkah, maka diberi nafkah dari hartanya hingga sembuh lalu kuat

bekerja, atau yang tadinya masih kecil hingga mampu bekerja

mencari nafkah, kemudian diperintahkan unhfi bekerja mencari

nafkah sebagaimana yang kami sebutkan.

Apabila orang murtad itu melarikan diri ke negeri harbi atau

selain negeri harbi, atau hilang tanpa diketahui kemana perginya,

maka semua ihr sama perihalnya. Hartanya dibekukan, dan semua

heuran temaknya dijual, kecuali yang fidak ada jalan untuk

menjualnya dari golongan para ummul walad, budak mukatabah,
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atau yang sedang menyusui anaknya, atau budak yang melayani

istrinya. Dia tetap harus menafkahi istrinya, anak-anaknya yang

masih kecil, para budaknya yang sakit, orang yang wajib dia

nafkahi dari para budaknya, dan ummul waladnya. Cicilan para

budak mukatabnya diambil, dan mereka dimerdekakan bila telah

menyelesaikan cicilan kepadanya, dan dia memiliki sifat wala'

mereka. Manakala dia kembali kepada Islam maka hartanya

dikembalikan kepadanya, namun hartanya yang telah dijual tidak

perlu dikembalikan, karena ifu adalah jual-beli, sedangkan jual-beli

dilihat kepada siapa harta itu beralih, dan juga dalam keadaan

tidak ada jalan bagrnya untuk kembali memiliki hartanya itu.

Apabila iddah istrinya telah habis maka terhentilah nafkah darinya,

dan tidak ada lagi jalan baginya untuk kembali kepadanya bila dia

kembali kepada Islam setelah habis masa iddah+tya.

Apabila dia stres atau kehilangan akal setelah murtad, maka

ditunggu selama dua atau tiga hari, lalu bila dia sadar (maka

berlaku apa yang hams dilakukan) dan bila tidak maka dijual

atasnya sebagaimana dijualnya harta orang yang tidak ada karena

melarikan diri. Apa yang diperolehnya dengan bekerjanya di masa

murtadnya adalah sebagaimana yang dia miliki sebelum murtad

bila dia tertangkap. lalu bila dia kembali kepada Islam maka

semua hartanya dikembalikan kepadanya. Apabila dia meninggal

atau terbunuh sebelum kembali kepada Islam, maka hartanya

dibagi seperlima, yang mana seperlima untuk golongan yang

berhak mendapatkan seperlima, sedangkan yang seperempat dari

seperlimanya unhrk kaum muslimin. Demikian juga lelaki Nashrani

yang meninggal yang tidak ada pewarisnya, hartanya dibagi

seperlima, yang mana seperlimanya unfuk golongan yang berhak
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terhadap bagian seperlima, dan seperempat dari seperlimanya

unfuk golongan muslimin-

Apabila para ahli waris yang muslim yang mewarisi dari

murtad berkata, "Dia telah kembali memeluk Islam sebelum

meninggal", maka mereka diminta unfuk memberikan bukn.

Apabila mereka mendatangkan bukti atau saksi maka hartanya

diserahkan kepada mereka sesuai dengan hak pembagian warisan

mereka. Tapi bila mereka tidak dapat mendatangkan bukti atau

saksi, maka orimg tersebut tetap dianggap murtad hingga

diketahui tobatrya. Apabila bukti atau saksi dari kalangan ahli

warisnya, maka tidak diterima. Begitu juga bila dia mewasiatkan

suafu wasiat, misalnya mengatakan, "Apabila aku meninggal,

maka unfuk si firlan dan si frrlan sekian", lalu dia meninggal. Lantas

orang yang disebutkan di dalam wasiat itu bersaksi bahwa dia telah

kembali kepada Islam, maka ucapan mereka tidak diterima, karena

menarik kepada diri mereka pembolehan wasiat yang telah

dibatalkan oleh kemurtadannya.

Apabila dia bertobat sebelum meninggal, lalu dikatakan,

"Dia murtad kemudian meninggal dalam keadaan murtad", maka

dia dianggap telah bertobat hingga ada bukti atau saksi yang

menunjukkan bahwa dia murtad setelah tobat. Karena seseorang

yang diketahui berstafus sesuatu, maka dia tetap dalam stafus ifu

hingga ada bukti atau saksi yang menunjukkan sebaliknya. Apabila

hakim membagi hartanya dalam dua keadaan itu ketika dia

meninggal dan telah diketahui kemurtadannya, lalu ada saksi atau

bukti yang menunjukkan tobatnya, maka hakim menarik kembali

dari orang yang telah diserahkan harta kepadanya dimana pun

mereka, hirrgga mengembalikannya kepada para ahli warisnya.
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Begitu juga bila hakim membaginya saat kematiannya

setelah tobatrnya, kemudian ada saksi atau bukti yang

menunjukkan kemurtadannya setelah tobatnya dan kematiannya

dalam keadaan murtad, maka hakim menarik kembali dari para

ahli warisnya dimana pun mereka beserta para penerima

wasiatnya, lalu mengambil dari mereka apa yang telah diberikan

kepada mereka dari hartanya, hingga dibagi seperlima, lalu yang

seperlima menjadi milik golongan yang berhak terhadap bagian

yang seperlima, dan kaum muslimin.

39. Orang yang Dipaksa Murtad

Allah & berfirman,

;rz-4t * {; =g,.yy.'q fiiu }+;
6ii 

"X:U'd 
,i' ,.5' *i\oqt i,-)s5

@ ry4t'i-{r*'rCe:Lh-{7
" Barangsiapa yang kafir kepada Alkh sesudah dia beriman

(dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir
padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa),

akan tetapi orang yang melapangkan dadanya unfuk kekafiran,

maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya adzab yang

besar." (Qs. An-Nahl [16]' 106).
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Apabila seorang lelaki ditawan oleh musuh lalu dipaksa

kufur, maka istrinya tidak menjadi ba'm darinya, f,dak dihukumi

dengan hukum orang murtad.

2828. Ada sebagian orang yang telah memeluk Islam di

masa Nabi S dipaksa kufur, lalu dia mengatakan kufur, kemudian

dia datang kepada Nabi $, lalu menceritakan kepada beliau

tentang siksaan yang dialaminya, maka hrrunlah ayat ini berkenaan

dengan kejadian tersebut. Nabi S tidak memerintahkannya untuk

menjauhi istrinya, dan tidak pula hal lainnya yang berlaku pada

orang murtad.l€

Apabila orang yang dipaksa murtad meninggal di atas

kekufuran, dan belum tampak tobatnya di negeri harbi, maka dia

tetap diwarisi oleh para ahli warisnya. Apabila dia lolos lalu

kembali ke negeri Islam, maka dikatakan kepadanya,

"Tampakkanlah keislaman." Apabila dia melakukan ihr (maka dia

muslim), tapi bila tidak maka dia seorang murtad karena

keengganannya menalrlpakkan keislaman, dia dihukumi dengan

hukum orang murtad. Apabila seseorang ditawan musuh, atau

diberi jaminan keamanan di negeri musuh, lalu ada dua saksi yang

tB As-Swan N Kubm (8,/10&109, pembahasan: Omng Murtad, tnb: omng
yang Dipaksa Mwtad), dari jalur ubaidullah hnu Amr, dari AMul Karim, dari Abu

Ubaidah bin Muhammad bin Ammar bin Yasir, dari aynhnya, dia berkata' Orang-orang

musyrik menangkap Ammar bin Yasir, dan mereka tidak mau melepaskannSra hingga

dia mau mencela Nabi $ dan menyanjung-nyanjung hfian-tuhan mereka, kemudian

dia meninggalkan mereka.

Ketika dia menemui Nabi $, beliau bertanya, "Apa yang telah engkau alamfl"

Dia menjawab, "Buruk, wahai Rasulullah. Aku tidak dilepas hingga aku mencelamu,

dan menyanjung-nyanjung tuhan-fuhan mereka-" Beliau bertanyra hgi, "Bagaimana

angkau dapati hatimo" Dia menjawab, "Tetap atas keimanan." Beliau bersaMa,

"Apabila mqeka mengulangi itu, mala ulangi kgi itu-"
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memberi kesaksian bahwa dia makan babi dan minum khamer,

namun tidak memberi kesaksian tentang kemurtadannya dan tidak

pula tentang perkataan kufur yang jelas, kemudian orang ifu
meninggal, maka para ahli warisnya yang muslim tetap mewarisi

hartanya, kecuali mereka mengakui bahwa orang itu murtad, maka

hartanya menjadi ^fai'.

Apabila sebagian mereka mengakui kemurtadannya

sedangkan sebagian lainnya fidak, maka orang-orang yang tidak

mengakui kemurtadannya mewarisi bagian mereka dari harta

warisannya, sedangkan bagian mereka yang mengakui

kemurtadannya dibekukan hingga jelas kemurtadannya. Mengenai

hal ini ada pendapat lain, bahwa itu menjadi ghanimah, karena

mereka jujur mengenai apa yang mereka miliki, dan tidak

dibekukan. Apabila ada dua saksi yang memberi kesaksian atasnya

bahwa keduanya mendengamya murtad, dan keduanya berkata,

"Dia murtad karena dipaksa", atau "Dia murtad karena disiksa",

atau "Dia murtad karena dipenjara", maka hartanya tidak menjadi

ghanimah, dan hartanya diwarisi oleh para atrli warisnya yang

muslim. Apabila kedua saksi itu berkata, "Dia telah dibebaskan

dengan aman saat dia murtad", maka ifu adalah kemurtadan, dat
hartanya menjadi

Apabila para ahli warisnya mengklaim bahwa dia kembali

kepada Islam, maka pemyataan ini fidak diterima dari mereka

kecuali dengan saksi atau bukti. Apabila mereka bisa menunjukkan

saksi atau bukti bahwa mereka melihatnya di masa setelah

kesaksian tentang kemurtadannya, bahwa dia melakukan shalat,

maka hal ifu diterima dari mereka, dan mereka mevuarisi hartanya.

Apabila ini terjadi di negeri Islam, sedangkan orang murtad itu
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tidak dalam keadaan terpaksa, maka saya tidak menerima ini dari

mereka hingga ada dua saksi yang memberi kesaksian atasnya

bahwa dia bertobat setelah murtad. Saya tidak menerima

pernyataan dari para ahli warisnya yang menyatakan bahwa dia

murtad karena dipenjara atau disiksa, kecuali bila dipastikan

dengan saksi atau bukti bahwa dia dipenjara dan disiksa agar

murtad.

40. Apa yang Dilakukan oleh Orang Murtad Pada
Hartanya di Saat Murtad

Apabila seorang lelaki murtad dari Islam namun hartanya

tidak dibekukan, maka apa yang diperbuatnya pada hartanya

adalah sah, sebagaimana sah baginya pada hartanya apa yang

dilakukannya sebelum murtad. Tapi bila hartanya dibekukan, maka

tidak ada jalan baginya unhrk mempergunakan dari hartanya, baik

dengan fukar menukar maupun lainnya selama ifu dibekukan.

Apabila dia memerdekakan budaknya, atau mengadakan perjanjian

muktabah dengan budaknya, atau men-tadbir budaknya atau

membeli, atau menjual, maka semua itu dibekukan, tidak berlaku

sesuahr pun dari itu dalam keadaan murtadnya ifu.

Apabila dia kembali kepada Islam, maka semua itu berlalar

kecuali jual-beli. Bila dia membatalkan jual-beli maka jual-beli itu

batal, karena dia sedang tidak berhak mengalihkan hartanya dalam

keadaan yang dia melakukan pengalihan itu sebagaimana yang

sedang di-hijr (dicekal transaksi), tapi dibekukan darinya karena
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akan dibunuh (dihukum mati), sehingga diketahui bahwa hak

kepemilikannya hilang darinya karena kemurtadan bila dia tidak
bertobat, hingga dia meninggal lalu hartanya menjadi .fai', atau dia
kembali memeluk Islam lalu dia kembali kepada kepemilikannya
sebagaimana semula. Setelah dia kembali tslam maka kita tahu
bahwa tindakannya terhadap apa yang dia miliki.

Jika ketika dia murtad di tangannya ada sesuafu yang

diklaim sebagai miliknya, kemudian dia menyatakan bahwa sesuatu

ifu adalah milik orang lain, maka orang lain ifu berhak mengambil
sesuatu itu darinya dalam keadaan murtadnya. Begitu juga berlaku
padanya utang milik orang lain yang diakuinya, dan begifu juga

diambil dari hartanya apa yang harus diwajibkan atas saseorang

ketika sedang tidak murtad pada hartanya. Apabila dia
mengatakan tentang salah seorang budaknln ketika dia sedang

murtad, "Budak yang telah aku beli", atau "telah diberikan
kepadaku, dia sekarang merdeka", maka si budak merdeka, dan
tdak menunggu keislamannya mengenai apa yang diakuinya
sebagai milik orang lain.

Saya hanya menolak apa yang dilakukannya dalam
memsaknya tanpa sebab yang mendahului sebagai tndak kehati-
hatian, bukan sebagai pencekalan (hijt. Mengenai ini ada
pendapat lain, yaifu bila dia dicekal transaksinya, rnaka dia sebagai
mahjur (orang yang dicekal) di semua keadaannya hingga dia
kembali kepada Islam, lalu terlepaslah semua pencekalan darinya.
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41. Tindak Kejahatan Orang Murtad

Apabila seorang murtad melakukan tindak kejahatan dalam

keadaan murtadnya terhadap sesama manusia dengan tindakan

yang disengaja, yang mana dalam tindakan ifu berlaku qishash,

maka korban boleh memilih unfuk menuntut balas (qishash)

terhadapnya, atau mengambil dari hartanya yang dimilikinya

sebelum murtad dan apa yang diperolehnya setelah kemurtadan-

nya sekadar dengan tindak kejahatannya, semua ini sama. Begitu

juga bila tindak kejahatan ifu dilakukan dengan sengaja, namun

tidak sampai tingkat yang berlaku qishash padanya, dan begitu

juga bila dia membakar atau merusak sesuafu milik orang lain,

maka dibebankan pada hartanya, kemurtadannya tidak meng-

gugurkan ifu darinya.

Apabila tndak kejahatan karena tidak sengaja, maka

dibebankan pada hartanya, sebagaimana dibebankan atas para

aqilalrnya hingga waktunya. Apabila meninggal maka itu gugur,

dan para aqilalrnya tidak menanggung apa pun dari apa yang

dilakukannya di masa murtadnya. Apabila tindak kejahatan itu

terkait dengan jiwa (menghilangkan nyawa orang lain), maka

dibebankan pada hartanya selama tiga tahun. Apabila dia dibunuh,

atau meninggal dalam keadaan murtad, maka hal itu gugur pada

hartanya. Begitu juga bila dia memeluk Islam setelah melakukan

tindak kejahatan, maka dibebankan pada hartanya selama tiga

tahun. Apabila dia meninggal maka itu gugur. Apabila tindak

kejahatan itu dilakukan ketika dia sebagai muslim kemudian dia

murtad, maka jika dilakukan dengan sengaja, maka ifu seperti

tindak kejahatannya ketika dia sedang murtad, dan jika itu tidak

355



AlUmm

sengaja maka ditanggung oleh aqilabny4 karena tindak kejahatan

dibebankan kepada mereka bila dilakukan ketika dia masih sebagai

muslim.

Apabila dia murtad lalu mernbunuh, lalu wali korban
hendak membalas membunuh (qishashl, maka hal itu dibolehkan.

Apabila dia dibunuh dalam keadaan murtad, maka hartanya

menjadi milik orang-orang yang telah saya sebutkan dari kalangan

kaum muslimin. Begitu juga bila dia memotong (anggota tubuh
orang lain) atau melukai, maka kami meng-qishasbnya, kemudian

kami membunuhnya karena kemurtadannya. Apabila imam sudah

terlebih dahulu membunuhnya karena kemurtadannya, atau dia

meninggal di atas kemurtadan ihr sebelum di-qishash, maka wali
korban dan yang dilukainya dengan sengaja berhak atas tebusan

jiwa dan tebusan luka pada harta pelalar Undak kejahatan yang

murtad itu.

Apabila pelaku kejahatan yang murtad itu seorang budak

laki-laki atau budak perempuan, lalu dia melakukan findak
kejahatan terhadap orang yang bisa berlaku qishash antara dirinya
dengan korban, maka wali korban boleh memilih antara qishash

atau mengambil tebusan. Apabila dia mengingrnkan qishash maka

dia boleh melakukan ifu, dan bila menginginkan tebusan, maka dia
boleh mendapatkan dari status budak si pelaku, kectrali bila

majikannya menebusnya. Apabila majikannyn menebusnla, maka

si pelaku dibunuh karena kemurtadarurya. Apabila fidak
menebusnya maka si pelaku dibunuh atas kemurtadannlra, kecrrali

dia bertobat, maka dia dijual dan hasilnp diberikan kepada wali
korban sesuai dengan nilai tebusan tndak kejahatannya, dan bila
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ada sisanya dari nilai tebusan tindak kejahatannya maka diserah-

kan kepada majikannya.

Apabila dia melakukan tindak kejahatan dalam keadaan

murtad dan sebagai budak, kemudian dia stres, maka wali korban

memilih tebusan, namun majikan si budak tidak mau membayar

tebusan itu, maka si budak dijual dalam keadaan murtad lagi skes,

lalu diberikan kepada wali korban nilai tebusan tindak

kejahatannya, dan bila ada lebihnya maka diberikan kepada

majikannya. Apabila dia sadar kembali namun tidak bertobat,

maka dia dibunuh karena kemurtadannya, dan udak dilual kecuali

dalam keadaan terbebas dari kemurtadan dan stres. Tindakan yang

dilakukan budak di masa murtadnya menyelisihi apa yang

dilakukan terhadap utang, karena tindak kejahatan tidak gugur dari

anak kecil, mahjur, dan budak, karena tindakan ifu tanpa seizin

korban, sedangkan utang gugur dari mahjur, dan dari budak

selama berstafus budak, karena dengan seizin pemilik piutang.

42- Tindak Kejahatan Terhadap Orang Murtad

Apabila ada seseorang yang melakukan tindak kejahatan

terhadap orang murtad, maka jika itu berupa pembunuhan maka

tidak ada diyat dan qishash, namun di-ta'zir. Karena hakim adalah

orang yang mempunyai wewenang untuk menghukumnya, namun

hakim tidak boleh membunuhnya, hingga dia diminta untuk

bertobat. Apabila selain nyawa, maka demikian juga. Apabila

seseorang melakukan tindak kejahatan terhadap orang murtad,
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kemudian dia kembali kepada Islam, kemudian meninggal karena

tindak kejahatan ihr, maka tindak kejahatan itu tidak

diperhitungkan, karena tindakan itu tidak terlarang, yakni tidak

dihukumi dengan hukuman diyat maupun qishash. Apabila

seseorang melakukan tindak kejahatan terhadap orang murtad,

berupa pemotongan tangannya, lalu korban kembali kepada Islam,

kemudian si pelaku memotong kaki si korban, maka korban hanya

berhak menuntut qishash dalam pemotongan kaki saja jika dia

mau, karena pemotongan kaki ini sebagai tindak kejahatan yang

dilakukan terhadapnya ketika dia sebagai muslim. Apabila dia

meninggal (karena tindak kejahatan itu) maka wali korban berhak

atas setengah diyat, karena dia meninggal akibat dua tindak

kejahatan, yaitu kejahatan yang terlarang dan kejahatan yang tidak

terlarang.

43- Piutang atas Orang Murtad

Apabila orcmg murtad mempunyai utang dengan adanya

bukti atau saksi sebelum kemurtadannya kemudian dia murtad,

maka dia harus membayar utangnya bila tidak mempunyai tempo,

dan bila bertempo maka hingga jatuh temponya, kecuali dia

meninggal, maka jafuh temponya dengan kematiannya. Begifu
juga semua yang diakuinya sebelum kemurtadannya.

Apabila utang itu tidak diketahui dengan adanya bukti atau

saksi, tidak pula pengakuan darinya sebelum kemurtadannya, dan

hanya diketahui dari pengakuannya di saat murtadnya, maka
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pengakuannya diluluskan. Apa yang diutangnya sebelum

dibekukan hartanya, maka itu berlaku, dan apa yang diutang

setelah dibekukan hartanya, maka bila itu dari jual-beli. Maka jual-

beli itu dikembalikan, dan bila itu pinjaman, maka dibekukan.

Apabila dia meninggal dalam keadaan murtad, maka hal ihl

menjadi batal, dan bila dia kembali kepada Islam, maka itu berlaku

kembali, karena kita mengetahui dengan kembalinya kepada Islam

hartanya belum keluar dari kepemilikannya.

Asy-Syafi'i;g memiliki pendapat lain, yaifu bila seseorang

memukul orang murtad kemudian dia kembali kepada Islam, lalu

dia meninggal, maka digugurkan darinya qishash karena sgbha\
dan dibebankan diyat. Dia juga memiliki pendapat lain, bahwa

tidak ada tanggungan apa-apa atas pelaku, karena kebenaranlah

yang telah membunuhnya. Sebagaimana bila dia memotong

tangan seseorang lalu kami memotong tangannya sebagai qishash,

kemudian dia meninggal karena qishash, maka pelaku qishash

tidak menanggung apa-apa, karena kebenaran yang telah

membunuhnya. Begitu juga bila orang murtad dilukai dalam

keadaan murtad kemudian kembali memeluk Islam kemudian

meninggal, maka tidak ada tanggungan apa-apa atas orang yang

melukainya, karena tindak melukai darinya dalam keadaan

dibolehkan pada waktu itu, dan kebenaranlah yang telah

membunuhnya, sehingga tidak ada tanggungan apa-apa atas orang

yang melukainya.
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44. Piutang Milik Orang Murtad

Apabila orang murtad memberikan piutang yang tidak

bertempo, maka utangnya ifu diambil dari orang yang berutang

kepadanya, lalu dibekukan pada hartanya. Apabila utang itu
bertempo, maka hingga jatuh tempo, lalu bila telah jafuh tempo

maka dibekukan, kecuali orang murtad itu meninggal sebelum itu,

atau dihukum mati karena kemurtadannya, maka utang ifu hingga

jatuh tempo, lalu setelah diterima ia menjadi ,fai'.

Ar-Rabi'*S berkata seseorang yang melukai orang murtad

lalu dia kembali memeluk Islam, kemudian dia meninggal,

"Mengenai ini ada dua pendapat:

Pertama: Si pelaku menanggung diyat, karena korban

meninggal dalam keadaan muslim.

Kedua: Tidak ada tanggungan apa-apa atas orang yang

melukainya, walaupun si korban kembali memeluk Islam kemudian

meninggal, karena findak melukai ifu terjadi ketika si korban dalam

keadaan murtad. Jadi kebenaranlah yang telah membunuhnya,

dan tidak ada tanggungan apa-apa atas orang yang melukainya.

45. Sembelihan Orang Murtad

Sembelihan orang murtad tidak boleh dimakan, -kepada

agama pun dia beralih-, karena yang ada rukhshah hanyalah

sembelihan ahli kitab yang menetap di atas agama mereka.
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Apabila dia menangkap kambing seseorang lalu

menyembelihnya tanpa se2in si pemilik, maka dia menanggung

harga nominalnya saat kambing itu hidup. Demikian juga semua

yang dirusaknya. Apabila si pemilik menyuruhnya untuk

menyembelihnya, baik dia tahu bahwa orang tersebut murtad atau

pun tidak tahu, maka si pelaku tidak menanggung apa pun karena

dia tidak melakukannya dengan kehendaknya, namun si pemilik

kambing tidak boleh memakannya.

Apabila orang murtad ifu menyembelih miliknya sendiri,

atau memsak miliknya sendiri, atau membunuh seorang budak

miliknya sendiri, maka dia tidak menanggung apa-apa, karena jika

dia dibunuh atau meninggal dalam keadaan murtad, maka semua

hartanya yang kami dapatkan menjadi fai'. Apabila dia kembali

kepada Islam, maka kami tahu dengan kembalinya itu dia telah

melakukan tindak kejahatan atas hartanya, dan dia tidak

menanggung apapun terhadap hartanya sendiri.

46. Pernikahan Orang Murtad

Seorang lelaki murtad tidak boleh menikahi wanita

muslimah, baik sebelum di-mahjur maupun setelahnya, karena dia

musyrik, dan tidak boleh juga menikahi wanita penyembah

berhala, karena tidak halal baginya kecuali apa yang halal bagi

kaum muslimin, tidak boleh pula menikahi wanita ahli kitab,

karena dia tidak menetap pada agamanya. Apabila dia menikahi

salah satu dari ifu lalu menggaulinya, maka si wanita berhak atas
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mahar, dan pemikahan ifu gugur. Orang murtad juga tidak boleh

menikahkan anak perempuannya, budak perempuannya, dan

perempuan mana pun yang dia menjadi walinya, baik perempuan

ifu muslimah atau pun musyrikah, baik dia menikahkan dengan

lelaki muslim maupun musyrik. Apabila dia menikahkan, maka

tindakannya ini batal.

47 - Perbedaan Pendapat Mengenai Orang Murtad

Sebagian penduduk negeri kami ada yang menyelisihi kami

mengenai orang murtad melalui dua sisi,

Pertama, Seseorang dari mereka berkata, "Orang yang

dilahirkan di atas Islam lalu murtad maka dia dibunuh (dihukum

mati), kepada agama apa pun dia pindah. Dan dia tetap dibunuh

walaupun bertobat."

Kedua, Ya.,g lainnya berkata, "Orang yang pindah ke suahr

agama yang ditampakkannya, seperti Yahudi dan Nashrani, maka

diperintahkan bertobat, lalu bila dia bertobat maka tobabrya

diterima, dan bila tidak bertobat maka dibunuh. Apabila dia pindah

ke suatu agama yang disembunyikannya seperti para zindiq dan

apa yang disembunyikannya maka dia dibunuh, dan bila dia

menampakkan tobat maka saya tidak menerimanya, dan saya

memenjarakan baik dia dilahirkan di atas Islam maupun lainnya.

Sebagian sahabat kami dari penduduk Madinah, Makkah,

Masyriq dan para ahli ilmu lainnya menyepakati pendapat kami

dalam hal orang murtad yang menampakkan tobat tidak dibunuh,
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dan dalam hal menyamakan antara yang dilahirkan di atas Islam

dan tidak dilahirkan di atas Islam, serta mengenai orang murtad

yang menampakkan agama lain yang ditampakkannya atau agama

lain yang disembunyikannya, karena semua ifu adalah kekufuran.

Hujjah terhadap orang yang membedakan orang murtad

yang dilahirkan di atas Islam dan yang tidak dilahirkan di atas Islam

adalah, bahwa Allah telah menurunkan hududNya, maka kami

tidak mengetahui ayat maupun Sunnah yang berlaku, dan tidak

pula seseorang dari kaum muslimin yang menyelisihi dalam hal

hudud di kalangan kaum muslimin, baik yang dilahirkan di atas

kekufuran lalu memeluk Islam maupun yang dilahirkan di atas

Islam. Sedangkan hukuman mati adalah had atas kemurtadan

dimana imam tidak boleh mengesampingkannya, dan tidak boleh

bagi seorang pun kecuali yang diwajibkan untuk ditaati, untuk

membedakan antar hudud.

48. Pembebanan Hujjah terhadap Orang yang
Berpendapat dengan Pendapat Pertama, dan Orang

yang Mengatakan, Aku Menerima Penampakan
Tobat Apabila Dia Kembali kepada Suatu Agama

yang Dia Tampakkan, namun Aku tidak Menerima
itu Apabila Dia Kembali kepada Suatu Agama yang

Iidak Dia Tampakkan.

Seandainya tidak ada kelalaian pada sebagian pendengar

yang mungkin meniatkan pahala dalam penjelasan mereka,
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niscaya hujjahnya tidak menjadi beban, karena berkenaan dengan

kedua pendapat ini cukup dengan dituturkan, sehingga diketahui

bahwa berkenaan dengan keduanya tidak ada ma&hab lain

dimana seorang alim tidak boleh keliru mengenainya. Dan bahwa
Kitab Allah Ta'ala, kemudian Sunnan Nabi-Nya .s, kemudian

logika dan qiyas menunjukkan selain apa yang dikatakan oleh yang

mengatakan ini. Di antara yang paling ringkas yang dapat

menjelaskannya, bahwa perkaranya tidak sebagaimana yang

dikatakan itu.

2829. Telah diriwayatkan bahwa Rasulullah S bersabda,

" Barangsiapa mengganti agamanya maka penggallah leher-

nya."l49

Hadits ini mempunyai dua makna? Yaifu orang yang

mengganti agamanya dan berada di atas agama yang dia ganti ih.r

maka dipenggal lehemya sebagaimana dipenggalnya orang yang

berhak diperangi, atau kata 'mengganti' mewajibkan hukuman

mati walaupun bertobat, sebagaimana zina setelah ihshan

mewajibkan hukuman mati, dan menghilangkan nyawa bukan

karena membunuh. Tapi pendapatnu bukan salah satu dari ifu.

Hendaknya dikatakan kepadanya, "Mengapa engkau menerima

penampakan tobat dari orang yang kembali kepada agama

Nashrani atau Yahudi atau suafu agama yang ditampakkannya?

Apakah karena engkau percaya bahwa bila dia menampakkan

tobat, maka tobatnya telah benar, atau karena terkadang

menarnpakkannya padahal dia masih memegang kekufuran dan
agama Nashmni, atau pindah dari ifu kepada suafu agama yang
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disembunyikannya? Dan mengapa engkau menetapkan ucapan

orang yang menampakkan tobat walaupun dia inenyembunyikan

kesyirikan? Apakah berdasarkan pengetahuanmu bahwa orang ini

tidak bertobat dengan tobat nashuha, ataukah dia telah bertobat

dengan tobat nashuh& Karena tidak seorang pun boleh

mengklaim pengetahuan ini.

Karena tidak ada seorang manusia pun yang mengetahui

hakikat ini selain orang mukmin ifu sendiri, karena hanya Allah

Azza Dzikruhu yang mengetahui hal yang ghaib. Bagaimana

menumtmu bila seseorang berkata, "Barangsiapa menutupi

kekufuran maka tobaforya diterima karena kelemahannya dalam

menutupinya. Barangsiapa menampakkannya maka tidak diterima

tobatnya karena tampaknya kekufurannya kepada Allah.

Sedangkan orang yang menampakkan kemaksiatan lebih

layak untuk dibenci, dan hampir tidak ada harapan akan

kebenaran tobatrya, karena kami memandang bahwa orang yang

menampakkan kemaksiatan selain syirik lebih berpotensi unfuk

tidak bertobat. Apa hujjah kepadanya? Apakah hujjahnya

dikatakan bahwa ini termasuk yang hanya diketahui oleh Allah @,

dan bahwa hukum Allah di dunia adalah menerima sisi lahir dari

manusia dan Allahlah yang mengurus sisi batin mereka. Allah tidak

menetapkan bagi seorang nabi pun yang diufus, dan tidak seorang

pun dari makhluk-Nya kewenangan untuk menghukumi kecuali

atas yang lahir, dan Allah-lah yang mengums yang batin dari

mereka, karena hanya Dia yang mengetahuinya. Demikianlah

hujjah kepada orang yang mengatakan pendapat ini.

Allah ffi mengabarkan tentang suafu kaum dari kalangan

Badui, Dia berfirman,
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W (fr rjj, $, 1#; i S'sc i6i 4(r

Wot*lS,g;
" Orang-orang Arab Badui ifu berkata, 'Kami telah

beiman.' Katakanlah (kepada mereka), 'Kamu belum beiman,

tetapi katakanlah, kami telah funduk,' karena iman ifu belum

masuk ke dalam hatimu. (Qs. Al Hujuraat l49l l4).

Allah memberitahukan bahwa keimanan belum masuk ke

dalam hati mereka, dan karena mereka menampakkannya, maka

darah mereka terlindungi.

2830. Mujahid berkata mengenai firman Allah &, (fr
(Kami telah fundulli, dia berkata, "Maksudnya adalah kami tunduk

karena takut dibunuh dan ditawarr."150

Allah Jalla Tsana'uhu juga mengabarkan kepada kita

mengenai orang-orang munafik di sejumlah ayat di dalam Kitab-

Nya, yaifu yang menampakkan keimanan dan menufupi kesyirik-

kan. Allah juga mengabarkan kepada kita bahwa berdasar-kan

ilmu-Nya, Allah membalas mereka dengan menempatkan mereka

di tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dia berfirman,

75o 44-pu, Al Mantsur (6/99-100, surah Al Hujuraa0, dia berkata: Abd bin

Humaid, Ibnu Jarir dan Ibnu Al Mun&ir mengeluarkan riwayat dari Mujahid.ft,
mengenai firman-Nya, "Orang-orang Anb Badui ifu bqkab, 'Karni telah beriman'."
Dia berkata, "Yaitu Arab Badui Bani Asad bin Khuzaimah." Dan mengenai firman-
llya, 'tetapi kata*anlah: Kami telah tunduk. " Dia berkata, "Maksudnya kami tunduk
karena takut dibunuh dan ditawan."
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"A 

"4 
Ji rAi'o,F{:'.li 9".,1\ q igffr iy-

" Sesungguhnya otieng-orang munafik ifu (ditempatkan)

pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-

kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. (Qs.

An-Nisaa' [4]: 145).

Allah memberitahukan, bahwa hukuman mereka di akhirat

adalah neraka berdasarkan pengetahuan-Nya mengenai batin

mereka, dan bahwa hukuman mereka di dunia bila mereka

menampakkan keimanan maka keimanan ifu sebagai perisai bagi

mereka.

Allah juga mengabarkan mengenai golongan selain mereka,

Dia berfirman,

{fi (:;; v y; rr,3 i. ".5G 
ih$i 3;;'[

@6;)*t-,$it
" Dan (ingatlah) ketika orang-omng munafik dan orang-

orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata, 'Allah dan Rasul-

Nya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya'. "(Qs. Al

Ahzaab [33]: 12).

Ini kisah tentang mereka dan tentang segolongan lainnya

yang bersama mereka, di samping penuturan tentang kekufuran

orang-orang munafik secara tersendiri. Allah juga menufurkan,

bahwa keimanan belum masuk ke dalam orang-orang Arab Badui

w
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yang Allah ceritakan, dan setiap orang yang damhnya terpelihara

di dunia adalah karena apa yang dia tampakkan, kendatipun Allah

Jalla Tsana'uhu mengetahui kebalikannya, yakni kesyirikan

mereka. Karena itu Allah menjelaskan bahwa Allah tidak

menguasakan selain-Nya unfuk menghukumi hal-hal lrang
tersembunyi, dan bahwa Allah telah memberikan wewenang
kepada Nabi-Nya untuk menghukumi sisi lahir saja. Nabi S pun

bergaul dengan mereka (para munafik) dan tidak membunuh

seorang pun dari mereka, tidak pula menahannya, tidak pula

menyiksanya, serta tidak mengesampingkan bagiannya di dalam

Islam bila dia mengikuti peperangan, tidak juga mengesampingkan

mereka dalam hal pemikahan orang-orang beriman dan

perwarisan mereka, tetap menshalatkan orang-orang yang

meninggal dari mereka, dan memberlakukan semua hukum Islam

kepada mereka.

Padahal mereka ifu orang-orang munafik dan orang-orang
yang di dalam hatinya terdapat penyakit serta orang-orang fuab
Badui, mereka tidak menganut suahr agama yang ditampakkan,
bahkan mereka menampakkan Islam dan menyembunyikan

kesyirikan serta mengesampingkan Islam.

Allah @ berfirman,

z).zz z).s ;

It-{-:^s!
/ a 2 ?/- n--
t.DdP

\AtA6;sci,$-it-
"Mereka bersembunyi dari manusia, tetapi mereka tidak

bersembunyi dai Allah, padahal Allah beserta mereka, ketika pada

I'n'oj{J_Sr rr6i
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suafu malan mereka menetapkan kepufusan rahasia yang Allah
tidakridhai." (Qs. An-Nisaa' [4]: 108).

Seseorang berkata, "Boleh jadi orang yang engkau

sebutkan itu tidak menampakkan kesyirikan yang didengar darinya

oleh manusia, tapi Allah mengabarkan hal-hal tersembunyi

mereka." Sebenamya telah terdengar kesyirikan dari beberapa
orang dari mereka, dan dipersaksikan di hadapan Nabi S, lalu di

antara mereka ada yang mengingkarinya dan bersaksi dengan
kesaksian hak (tauhid) sehingga Rasulullah S membiarkannya

karena apa yang ditampakkannya. Beliau tidak mengklarifikasikan

unfuk mengatakan, aku mengakui. Di antara mereka ada yang

mengakui persaksian terhadap dirinya lalu dia berkata, "Aku

bertobat kepada Allah," lalu bersaksi dengan kesaksian hak
(tauhid), maka Rasulullah ffi membiarkannya karena apa yang

ditampakkannya. Di antara mereka ada juga yang Nabi S
mengetahui alasanya.

9 o fi, z /zozj , o 
j 

.ro t .///o i
L|-#)l ;ts W U.dtJ*^, Urgl -YAf \

d/- ,St p OG'U -l,9.;'JV.) *) ;t Lll "J;

u -lr l&tuwt; s-j
(5il
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2837. Sufuan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari

Az-Zuhri, dari Usamah bin Zaid, dia berkata, "Aku menyaksikan

kemunafikan Abdullah bin Ubai pada tiga majeli, ..."151

151 Riwavatnva tidak lebih dari ih-r, sanadnya terputus antara Az-Zuhri dan

Usamah 49. Namun telah diriwayatkan secaftr muttashildt bebempa tempat:

7- N Bazzar meriwayatkan dari jalur Utsman bin Abdurrahman, dari Az-Zvhi,
dari Urwah, dari Usamah, dia berkata: Abdullah bin Ubai berkata, "Sesungguhnp jika
kita telah kembali ke Madinah, omng yang kuat akan mengusir orang-orang yang

lemah." Abdullah bin AMullah bin Ubai -yaitu anaknya- berkata kepada ayahnya,
"Demi Allah, kami tidak akan masuk hingga engkau mengatakan kepada Muhammad,
'Sesungguhnya Muhammad-lah yang kuat dan engkaulah yang lemah itu'." [Perkataan
Ubai ini tsabitdalam Ash-Shahihain dari hadits Zaid bin Arqam; Al Bukhari, no. (490);

dan Muslim, no. (L/2772)1.

Dia berkata: Abdullah bin Abdullah merninta izin kepada Rasulullah S untuk
membunuh ayahnya, narnun beliau bersabda, "Jangan sampi manusia berkah hhvm
Muhammad membunuh para sahababSn." (Musnad Al Baar, 7 /251.

AlBazzar berkata, "Utsman bin Abdurrahman haditsnya laryin."
2. Ahmad, Al Hakim, Abu Daud dan Al Bazzar meriwayatkan dari jalur

Muhammad bin Ishaq, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Usamah, dia berkata: Aku
masuk bersama Rasulullah@ ke tempat Abdullah bin Ubai.ketika dia sakit, untuk

menjenguknya, lalu Nabi S bersabda kepadanya, "Aku telah melarangmu mencintai
kaum Yahudi." Abdullah berkata, "Mereka telah dibenci oleh fu'ad bin Zuramh." Lalu
dia pun meninggal.

Di dalam riwayat lainnya disebutkan, "lalu dia pun meninggal, namun hal itu Udak
berguna baginya."

(Al Musnad karya Ahmad, 5/2OL; Al Mustadnk, 7/341; Musnad Al Bazar,
7/25; dan Sunan Abi Daud,3/472)-

3. Al Bukhari, Muslim, Ahmad dan Al Bazzar meriwayatkan, dari Ma'mar, dari
Az-Zvfui, dari Urwah bin Az-Zubair, bahwa Usamah bin Zaid mengabarkan
kepadanya, bahwa Nabi $ menunggang seekor keledai, dan membonceng Usamah di
belakangnya.

Di dalam hadits ini disebutkan, hingga beliau meler.vati suatu majelis di dalamnya
bercampur baur kaum muslimin dan kaum musyrikin para penyembah berhala serta
kaum Yahudi, dan di antam mereka terdapat Abdullah bin Ubai. Di dalam majelis itu
juga terdapat Abdullah bin Rawahah. Ketika majelis itu diterpa hembusan debu
binatang tunggangan, Abdullah menutup hidungnya dengan sorbannya, kemudian
berkata, "Janganlah kalian menebarkan debu kepada kami." Lalu Nabi S memberi
salam kepada mereka, kemudian beliau berhenti, lalu mengajak mereka kepada Allah,
serta membacakan Al Qur'an kepada mereka. lalu Abdullah bin Ubai berkata, 'Tidak
adakah yang lebih baik daripada ini? Jika apa yang engkau katakan itu benar, maka
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Apabila seseorang berkata, "Allah & telah berfirman

kepada Rasuruuah #, 'iL:t;3 i|'#1r(ltr 3d a i -,y:{31;

tsy$:1ir,'1,,4 ai;:,yi @ 3:4 ifit3v;4;; $\ vK
@ liq "& e{-A 'i;"j, Gtri e V. frii J Xi i}
'Dan janganlah kamu sekali-kali menshalatkan (ienazah) seorang

yang mati diantara mereka, dan kamu berdiri

(mendoakan) di kubumya. Sesungguhnya mereka telah kafir

kepada Allah dan Rasul-N5m dan mereka mati dalam keadaan

fasik. Dan harta benda dan anak-anak mereka menarik

hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki akan mengadzab

mereka di dunia dengan harta dan anak-anak ifu dan agar

melayang nyawa mereka, dalam keadaan kafir.' (Qs. At-Taubah

[9]: 8485)."

Maka dikatakan, "lni menjelaskan apa yang kami katakan,

dan menyelisihi apa yang di katakan oleh orang yang menyelisihi

kami. Adapun perintah-Nya agar beliau tidak menshalatkan

mereka, karena sungguh, a5nh dan ibuku sebagai tebusannya,

bahwa menshalatkannya befreda dengan menshalatkan yang

lainnya. Saya harap Allah telah menetapkan, karena perintah

untuk tidak menyalatkan orang-orang munafik agar beliau tidak

menshalatkan seseorang kecuali Allah mengampuninya. Dan

kalian jangan mengganggu dalam majelis kami, pulanglah ke rumahmu, dan

bacakanlah kepada orang yang datang kepadamu."
Maka Abdullah bin Rawahah angkat bicara, "Datanglah ke Majelis kami,

sesungguhnya kami menyukai hal itu."
(Al Bukhari, nomor 6254; Muslim, 3/L422-L423, nomor 1798; Al Musnad,

5/203; dan Musnad Al Bazzar,T/21-221.
Inilah tiga majelis yang disaksikan oleh Usamah :g dari AMullah bin Ubai, dan di

dalamnya tampak kemunafikannya.
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menetapkan unfuk tidak mengampuni orang yang menetap di atas

kekufr-rmn, sehingga Allah melamng beliau menyelamatkan orang

yang tidak akan di ampuni-Nya."

Jika dia berkata, "Apa lnng menunjukkan hal ini?" Maka
dikatakan, "Rasulullah #r tidak melarang seorang muslim pun

menshalatkan mereka, dan tidak pemah membunuh seorang pun

dari mereka setelah ini. Dan meninggalkan shalat jenazah adalah

boleh bila shalat jenazah itu telah dilaksanakan oleh sekelompok

orang dari kaum muslimin, dan karena dibolehkan tidak

menshalatkan seorang muslim bila telah dishalatkan oleh sebagian

kaum muslimin, maka tdak menshalatkan itu tidak mengandung

makna yang menrbah zhahimya hukum Islam di dunia."

2832. Hudzaifah telah bergaul dengan mereka lalu beliau

memberitahunya mengenai perihal mereka dengan menyebutkan

ne[na-narna mereka- 152

ts2 4t-5*-r, Al Ktbra, karta Al Baihqi l8/2Cf., pembahasan, Orang Murtad,
trab: Damh SBrE Dlraamkan Islarrf baik zinde maupun Lainnya), dari jalur
Abdurmzzaq, dari Ma'rnar, dari Az-Zuhri, meog€nai kisah Hudzaifah bin Al Yaman, dia
berkah: Hudzaifah trerkata: K€fiI{a l{abi *t sedang berjalan di atas tunggangannya
menuju Tabulq tr-urnlah wahyu kepadanya, maka Nabi * pun memndukkan
tungangann5ra, hlu r.rrtanp bangfdt m€rnrik tali kekangnya dan beranjak. Hudzaifah
lantas menghampirinla kernudian rnern€garyI tali kekangn!,a, lalu menunhrnnya hingga
merundukkannya, lalu dia duduk di sifiya- Kenrudian Nabi $ berdiri lalu menghadap
ke arah untan1p., lantas bersabda, "Siap hi?" Did menjawab, "Hudzaifah bin Al
Yaman-" Nabi $, "funguhng alru akan matlpmpaikan suatu mhasia kepadamu
yntg anglrau fuk bleh ma@ibbrnlp kryda seoftng pw
funtgulntn alru difuary marlnlatlan si fulan, fulan ---" Dia ftIu&ifah) adalah
omng !,ang meng€{ahui golongan mr.unfik

Dia melanjud<an: setelah Rasululhh $ uraht, dan setelah kepemimpinan
digantikan oleh urnar +, bila ada sahh s@rirng sahabat Nabi $ meninggal yang
didrrya Umar termasuk omql-orary tersehrt, dia memegang tangan Hudzaifah lalu
menunfunn1,ra, bila da b€rralan maka dia menshalatkarurya, narnun bila dia
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Kemudian mereka bergaul bersama Abu Bakar dan Umar,

dan mereka menshalatkan mereka (bila ada yang meninggal di

antara mereka). Umar bin Khaththab -bila telah diletakkan

jenazah-, dia melihat Hudzaifah, bila dia bersyarat kepadanya

untuk duduk (tidak menshalatinya) maka dia duduk, dan bila dia

berdiri bersamanya, maka Umar menshalatkannya. Namun Umar,

tidak pula Abu Bakar sebelumnya, dan tidak pula Utsman

setelahnya, tidak melarang kaum muslimin untuk menshalatkan

mereka, dan tidak juga menghalangi sesuatu pun dari hukum-

hukum Islam. Dan membiarkan orang yang meninggalkannya

(tidak turut menshalatkannya), dengan makna sebagaimana yang

saya sebutkan, bahwa bila dibolehkan meninggalkannya

(meninggalkan shalat) untuk seorang muslim yang hanya dikenal

dengan keislamannya, maka lebih boleh lagi meninggalkannya

untuk orang-orang munafik. Apabila dia berkata, "Boleh jadi ini
khusus bagi Nabi S." Maka dikatakan, "Lalu mengapa Abu

Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para imam lainnya tidak

membunuh seorang pun dari mereka, dan tidak menghalanginya

dari hukum Islam?"

melepaskan dari tangannya maka Umar Udak menshalatkannya, dan dia
memerintahkan orang lain untuk menyalatkannya.

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini murcal, dan telah diriwayratkan secara maushul
dari jalur lainnya."

Kemudian dia meriwayatkannla dari jalur ini, yaihr jalur Yahya bin Bukair, dari Al
Laits, dari Aqil, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair, dia berkata, "Telah sampai
kepada kami, bahwa Rasulullah $ ketika perang Tabuk ..." lalu dia menyebutkan
redaksi yang serupa.

Di dalamnya disebutkan, "Tidak diketahui Rasulullah $ menyebutkan mereka
kepada seorang pun selain Hudzailah bin Al Yaman."

Kemungkinan yang dimaksud Al Baihaqi dengan maushul di sini adalah, bahwa
Az-A)hfi mendengamya dari Urwah, tapi Urwah dari Umar adalah mursf dan dia

mengatakan, "Telah sampai kepada kami bahwa Rasulullah # ..."
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2833. Aisyah cg, telah memberitahukan, bahwa setelah

Nabi $ wafat, kemunafikan merebak di Madinah.153

Dikatakan juga kepada orang yang mengatakan ini,
"Rasulullah S tidak pemah membiarkan suafu had pun atas

seseorang di masanya karena Allah, bahkan manusia yang paling

lurus dalam melaksanakan apa yang diwajibkan Allah atasnya dari
hududNya adalah beliau S."

2834. Hingga beliau bersaMa mengenai seorang wanita
yang telah mencuri, lalu diberi pembelaan unfuknya, "S*ungguh-
nya yang membinasakan umat-umat sebelun kalian adalah apabila

orang terpandang di kalangan mqeka mencuri maka mereka

membiarkannya, dan apabila oftng rendahan di antan mereka

mencuri, merel<a m em otongn5n.'Lg

t53 4"-S*r, Al Kubm, ka4,a Al Baihaqi (8/2OO-2OL, pembahasan dan bab

lang sama dengan yang sebelumnya), dari frrlur Al Harits bin Abu Usamah, dad Yazid
bin Hanrn, dari Abdul Azizbn AMulhh bin Abu Salamah, dari AMul Wahid bin Abu
Aun, dari Al Qasim bin Muharnmad, dari Aiq;ah Radhiyallahu Anha, dia berkata,
"Rasulullah $ meninggal, lalu banpk orang Arab png murtad, dan kernunafikan pLrn

meregak di Madinah. Seandainya ihr turt.ur melarda gununggunung !,ang kokoh,
niscaSn hal itu akan menghancurkannta. Derni Allah, tdaklah mereka berselisih di
suatu titik pun, kecuali ayahku langsung bertohk meredakannya dan mencukupkannSa
di dalam Islam."

Di samping ini, dia juga mengatakan, 'Dan barangsiapa melihat hnu Al
Khaththab, maka dia tahu bahwa dia ddpbkan unhrk mencukupkan Islam. Demi
Allah, dia seorang perrgendali, dia meralut sendiri, dia telah mmyiapkan pengimbang-
pengimbang unfuk segala urusan-"

154 HR. Al Bukhari (4/248, pembatnsan: Hudud, bab: Tidak disukainya
pembelaan dalam had), dari jalur Al-Laib, dari Ibnu Sgdhab, dari Urwah, dari Aisyah
Radhipllahu Anha, bahwa otang-orcrng auras!, diresahlon oleh seomng wanita Bani
Makhzum yang mencuri. Kernudian mereka bemjar, "ndak ada yang bisa berbicara
dengan Rasulullah & dan tidak ada yang bemani (mengutarakan masalah ini) kepada
beliau selain usamah bin zaid, kesagangan Rasulullah S." Akhimya Usamah berbicara
kepada Rasulullah @, namun beliau bersabda, "Apakah englau hendak memberil<an
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Sebagian orang telah beriman kemudian murtad, kemudian

menampakkan keimanan, namun Rasulullah $ tidak membunuh-

nya. Orang murtad yang boleh dibunuh adalah orang yang tidak

menampakkan keimanan.

2835. Rasulullah S bersabda, "Aktt diperintahkan untuk

memerangi manusia hingga mereka mengatakan, 'Tidak ada fuhan

selain Allah.' Apabila mereka telah mengatakann5n maka

terpeliharalah darah dan harta mereka dariku kecuali dengan

haknya, sedangkan mereka atas Alhh."Ls5

Beliau memberitahtrkan, bahwa hukum mereka secara

zhahir adalah terlindunginya darah mereka karena menampakkan

keimanan, sedangkan perhifungan mereka secara ghaib adalah

terserah kepada Allah.

2836. Rasulullah $ juga bersabda, " Sesungguhnya

Allah ffi menguasai nhasia kalian, dan menggugurkan dai kalian

dengan bukti-bukti. Maka bertobatlah kalian kepada Allah, dan

tufupilah dengan penufup Allah, karena sesungguhnya barangsiapa

slnfa'at (pembelaan) datam salah satu perkam had (huhman) Allali?" Kemudian beliau

berdiri dan berkhutbah, 'Wahai manusia, sattya orzng-oftng

sebelum katian adatah karqta mqeka jika orang terhormat mereka mencui, mereka

membiarkannya, narnun jika omng lemah mereka mancui, mereka menqakkan
hukuman terhadapnlra. Denn Allah, Fathimah binti Muhammad mancui,

nisaya Muhammad mernotong bngann5n." (no- 5788).

Muslim (3/13L5, pembahasan, Hudud, bab: Potong Tangan Pencuri Terpandang

dan yang [-ainnya), dari jalur Al [-aits, dengan sanad dan redaksi ini. (no. 8/7688\-
155 Telah dikemukakan pada no. (619,19L4,2536) berikut takhnfnya.
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yang memperlihatkan kesalahannya kepada kami, maka kami
tegakkan Kitab Allah & atasny2."756

2837. Beliau $ juga bersabda, "saungguhnya aku
han5alah manusia seperti hahya katian. samgguhnya katian
mengadukan perselisihan kepadaku, maka boteh jadi sebagian
kalian lebih pandai berargwmen daripada sebagian lainnya,
sehingga aku memufuskan unfuknya sauai dengan ap yang aku
dengar darinya. Barangsiapa yang aku pufuskan sesuafu untuknjn
dari hak saudaranya, maka janganlah dia mengambihya, karena
sebenamya aku hanya memberikann5n sepotong dari api
nn-ku."157

Beliau memberitahukan, bahwa semua kepufusannya
adalah berdasarkan yang zhahir (yang tampak), dan bahwa beliau
tidak menghalalkan apa yang Allah haramkan, sedangkan Allah
yang menghukum hal yang bathinnya, karena Allah @ menguasai
yang bathin.

2838. Umar bin Khaththab ag berkata kepada seorang
Ielaki yang menampakkan keislaman lnng mana umar mengetahui
kebalikannya, "sesungguhnya aku benar-benar mendugamu hanya

r5o 14u1'r dikemukakan Srang seperti itu tanpa bagan permuraannya, yaitu pada
no. (1798) dan no. (2776) berikut bkhrii<rya, pembahasan: wasiat, bab: wasiat unhrk
ahli waris; dan pernbahasan: Hudud dan sifat pengasingan, bab: Hudud adalah
Kafarat.

1s7 1"61, dikemukakan pada nomor L297, dantdah di-hkhrijdi sana. Hadits ini
terdapat di dalam Al Muunththa' dan Ash-shahihain, dan Imam Asysyafi,i akan
merir,vayatkannya lagi sebentar lagi di dalam pembahasan tentang p*gudii*, ,"*ru
musnad da'i Malik, pada bab pengakuan, ijtihad dan menghukumi berdasarkan yang
zhahir (tampak).
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berlindung." Lelaki itu berkata, "Bukankah di dalam islam ada

sesuafu yang melindungiku?" Umar menjawab, "Benar,

sesungguhnya di dalam Islam terdapat sesuatu yang melindungi

orang yang berlindung dengannya." 158

Seandainya orang yang mengatakan perkataan ini

mengetahui sesuahr dari apa yang kami kemukakan, hanya saja

dia menyepakati dibunuhnya orang murtad dan menjadikan

hartanya sebagai fa'. Jadi hukumnya menurutnya adalah hukum

orang yang memerangi dari kalangan kaum musyrikin, sedangkan

dasar pendapafurya mengenai orang yang memerangi, bahwa bila

dia menampakkan keimanan dalam keadaan apa pun, baik sedang

leluasa, di bawah ancaman pedang, ataupun lainnya, atau

memeluk agama apa pun tadinya, maka darahnya terlindungi.

Maka hendaknya dicegah membunuh orang yang menampakkan

keimanan dengan keadaan apa pun, dan kepada agama apa pun

dia kembali.

Ar-Rabi' berkata: Apabila AsySyafi'i mengatakan, sebagian

orang, berarti mereka adalah orang-orang Masyriq, dan bila dia

mengatakan, sebagian sahabat kami, atau sebagian warga negeri

kami, berarti itu adalah Malik g.

158 Telah dikernukakan pada bab darah yang diharamkan karena Islam, dari
pembahasan ini, no. (2826\.
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49 - Perbedaan Sebagian Ulama Tentang Laki{aki
dan Perempuan yang Murtad

Sebagian ulama menyelisihi kami tentang selain apa yang

diselisihi oleh sebagian sahabat kami mengenai laki-laki dan wanita
murtad. Dia berpendapat, "Apabila wanita merdeka murtad dari
Islam, maka dia ditahan, narnun tidak dibunuh. Apabila budak
perempuan yang melalani suafu kaum murtad, maka dia
diserahkan kepada mereka, dan mereka diperintahkan unfuk

kembali kepada Islam." Dia melanjutkan:

2839. Hujjah yang meq;atakan bahua wanita murtad tidak
dibunuh adalah apa lrang diriuaptkan dari Ashim, dari Abu Razin,
dari lbnu Abbas ig, mengenai seorang wanita png murtad dari
Islam, "Dia ditahan, namun tidak dibrrnuh."lse

15e 66r' ini terdapat datam Mushannaf lbni Abi S@ibah 13/563, terbitan Dar
Ar-Rusyd, pernbahasan: rfudud, tnb: Wanita Murtad, Apa Harus yrang Dilal(fian
Terhadapnya), dari AMun-ahim bin sulaiman dan waki', dari Abu Hanifah, dari
Ashim, dari Abu Radn, dari lbnu Abbas, dia berkata, "para unnita tidak boleh dibunuh
bila mereka murtad dari Islam, akan tetapi mereka ditahan (dipenjara), dan diajak
kernbali kepada Islam, lalu (iika tdak mau), maka mereka dipaksa untuk kembali
kepadanya." (no. 289941.

Ad-Daraquthni (3/7L8, pembahasan: Hudud), dari jalur Sufuan, dari Abu
Hanifah, dengan redaksi yang serupa. (no. 119).

Dan dari jalur Abu Malik An-Nakha'i, dari Ashim, dengan sanad ini, dengan
redaksi lang serupa. (no. 120).

Al Baihaqi berkomentar ddam Al Ma'nfah (6/30Zl: Kami meriwayatkan dari
AMurmhman bin Mahdi, bahwa dia berkata: Aku tanyakan kepada sufuan Ats-Tsauri
mengenai hadits Ashim tentang wanita yang murtiad, dia pun berkata, "Riwayat ifu dari
orang tsiqah." Ashim adalah hnu Abi An-Najud.

Sernentam pengarang Al Jauhar An-Naqitelah menjelaskan, bahwa Ashim dinilai
tsiqah oleh mayoritas ahli hadits. sedangkan orang lnng telah merir,va5ratkannya dari
Abu Hanifah adalah Ab-Tsauri, waki' dan Muhammad bin Al Hasan, sebagaimana
Ats-Tsauri me mutab'ah Abu Hanifah dari Ashirn.
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Sebagian orang yang berpendapat dengan pendapat ini

berkata kepadaku, dan kami dihadiri oleh sejumlah ahli ilmu

hadits. [-alu kami menanyakan kepada mereka mengenai hadits

ini, maka aku tidak mengetahui seorang pun dari mereka yang

udak mengatakan, "Hadits ini khatha' (salah). Dan yang

meriwayatkan nya adalah orang yang haditsnya dianggap tidak

babit oleh para ahli ilmu. "

Maka aku katakan kepada periwayatrya: Aku telah

mendengar apa yang dikatakan oleh mereka yang tidak diragpkan

keilmuan mereka mengenai hadifu.

2W. Sebagian mereka meriwayratkan dari Abu Bakar,

bahtrn dia membunuh para r,uanita murtad.r@

15o AsyEsyafi'i mengatakan sebelum pernbahasan: ini dalam qaul qadim

merrgenai orang yang murtad dari Islam, perrbahasan: shalat, "Sebagian ahli hadits

kalian menceritakan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq bahwa dia mernbunuh para wanita

5rang murtad dari Islam. Namun karni Udak dapat berhujjah dengannya bila ltu dhaif
menurut pada ahli hadits."

Al Baihaqi mengatakan di dalam As'Sunan Al Kubn (8/20/.l, "Atsat ni dha'if
karena keterputusan sanadnya. Dan kami telah meriwayatkannya dari dua jalur yang

mutal."
Dia juga meriwayatkannya dari jalur sa'id bin Manshur, dari Khalid bin Yazid bin

Abu Malik Ad-Dimasyqi, dari ayahnya bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq r$ membunuh

seorang wanita yang bemama Ummu Qarfah karena murtad.

Dia berkata, "Atsar di atas diriwayatkan dari Yazid bin Abu Malik, dari syahr bin

Hausyab, dari Abu Bakar *9."
Sebagaimana dia juga meriwayatkannyra dari hnu Wahb, dari Al [-aits, dari Sa'id

bin Abdul Aziz At-Tanuktri, bahwa seorang wanita grang bemama Ummu Qarfah

kernbali kufur setelah keislamannya, lalu Abu Bakar Ash-Shiddiq.$ memerintah

kannya bertobat, narnun dia tidak mau bertobat, maka Abu Bakar membunuhnln. (Dia

menjelaskan di dalam Al Ma'nfah, bahwa Al Walid hnu Muslim meriwagratkannya

dernikian dari Sa'id).
Al-Laits berkata, "Dernikianlah lrang kami dengar, dan dernikian juga

pendapatku." Ibnu Wahb berkata, "Malik juga mengatakan seperti itu kepadaku."

Kedua atsar ini mursalsebaqaimana yang dikatakan oleh Al Baihaqi.

371'



AlUmm

Lalu mengapa Anda tidak berpedoman dengannya? Dia
menjawab, "Sesungguhnya aku berpendapat unfuk tidak
membunuh wanita murtad hanya karena diqiyaskan kepada As-
Sunnah, karena Nabi S melarang membunuh wanita dari
kalangan penduduk negeri harbi. Maka para wanita yang pemah
mengecap kemuliaan Islam -menurutku- lebih layak untuk tidak
dibunuh." Saya katakan kepadanya, "Anda mengqiyaskan mereka
kepada penduduk negeri harbikarena syirik meliputi mereka?" Dia
menjawab, "Tidak." Saya berkata, "Bertolak dari pemyataanmu,
maka Rasulullah €& i,rgu melarang membunuh orang yang sudah

fua renta, dan orang sewaan (buruh; pelayan), di samping beliau
juga melarang membunuh kaum wanita. Apabila Anda mengata-
kan ya, maka saya katakan, bagaimana menurut Anda tentang
orang yang fua renta dan orang sev/aan yang murtad, apakah
Anda membunuh keduanya, atau membiarkan keduanya karena
alasan qiyasmu kepada penduduk negeri harbi?" Dia berkata, "Aku
membunuh keduanya." saya berkata, "Bagaimana seseorang yang
murtad lalu menjadi rahib?" Dia menjawab, ,,Aku tetap
membunuhnya-" Saya berkata, "Bukankah Anda tidak membunuh
para rahib dari penduduk negeri harbi?" Dia menjawab, .ya."

Saya berkata, "Anda menjadikan harta orang yang sudah tua

Kernudian Al Baihaqi mengatakan di dalam At Ma'nfah (6/sogl, "Dia
meriwayatkan kepada kami mengenai dibunuhnya orang murtad, namun mereka
memiliki riwayat mengenai Udak dilalarkannya pembtrnuhan (hulcunan mati) itu secara
marfu'dari Nabi &. Pata ahli ilmu tidak selayakngra berhujjah dengan riwayatsriwayat
seperti itu."

Dia berkata, "Diriwayratkan kepada kami dari Ikimah, dari hnu Abbas, bahwa
ummu ornkd milik seolang lelaki mencaci Nabi $, Ialu letaki itu membunuhnya.
Kemudian penyeru Rasulullah $ menyemkan, bahura damhnya tidak bisa ditebus
(diqishash)."

Dia berkata, "Diriwayatkan juga kepada kami dari seorang lelaki dari Balqin,
bahwa seorang wanita mencaci Nabi $, lalu dia dibunuh oleh Khalid bin walid .g,.,,
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renta, orang sewaan dan rahib sebagai ghanimah, dan tidak

menjadikan harta orang murtad sebagai ghanimalil" Dia

menjawab, 'Ya." Saya berkata, "Mengapa? Apakah orang murtad

tidak menyerupai penduduk negen harbi?" Dia menjawab, "Tidak

serupa."

Saya berkata, "Baiklah apabila Anda tahu bahwa dia tidak

serupa dengan itu, lalu Anda ingin menyerupakannya dengan

orang jahil agar sesuai dengan pendapahu. Sehingga bila aku

tidak membunuh wanita dari penduduk negeri harbi, maka aku

juga tidak membunuh orang yang pemah mengecap kemuliaan

Islam agar hal ini cepat masuk ke dalam hati mereka karena

kejahilan dan kedunguan pada mereka. Anda tahu bahwa di dalam

pendapat ini tidak lebih banyak daripada kaitan dengan mereka.

Sungguh ini sikap yang mendekati dosa, kecuali Allah &
memaafkan, bila ini hasil ijtihadmu, karena Anda menisbatkan ilmu

kepada qiyas, sebab kejahilan mengenai qlyas. Bagaimana

menurutmu bila hukum wanita murtad menurutmu tidak dibunuh,

bagaimana Anda menahannya, padahal Anda tidak menahan

wanita yang memerangi, tapi Anda menjadikannya sebagai

tawanan (budak) dan mengambil hartanya, sedangkan Anda tidak

memberi jaminan keamanan yang ini dan mengambil hartanya?

Bagaimana menurutnu bila penahanan itu harus dilakukan

terhadapnya, bagaimana dikesampingkannya penahanan dari

budak perempuan yang murtad bila pemiliknya membufuhkannya?

Atau bagaimana menurutrnu pemilik budak perempuan bila

mereka membuh.rhkannya sedangkan si budak telah mencuri,

apakah Anda memotongnya bila dia mencuri, dan membunuhnya

bila dia membunuh, dan tidak menyerahkannya kepada mereka

karena kebufuhan mereka kepadanya?" Dia berkata, 'Ya."
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Saya berkata, "Karena hak tidak dikesampingkan dari
budak perempuan sebagaimana tidak dikesampingkan dari wanita
merdeka?" Dia menjawab, "Ya." Saya berkata, "Lalu mengapa
Anda mengesampingkan penahahan darinya bila ifu memang
keharusan dalam masalah ini? Ataukah Anda menahan wanita
merdeka bila penahanan itu bukan keharusan?" lalu saya katakan
kepadanya: Apakah wanita merdeka terlepas dari makna apa yang
disabdakan oleh Rasulullah S,

t !f-,i t. ',6 , o .
.oyL!t-e 4r-) J+ d -YAt \

2847. " Barangsiapa mengganti agamanya, maka bunuhlah
diu."L61

Sehingga dia menjadi seorang yang mengganti agamanya
lalu dia dibunuh? Ataukah ini hanya berlaku bagi laki{aki dan tidak
berlaku bagi wanita? I alu siapa yang menyuruhmu unfuk
menahannya? Dan apakah menumtmu hanya penahanan
demikian? Sebenarnya penahanan ifu agar jelas had -nya bagimu,
karena telah jelas kekufurannya bagimu. Apabila dia memang
harus dibunuh (dihukum mati) maka semestinya Anda
membunuhnya. Tapi bila tidak, maka penahananya adalah suafu

kezhaliman." Dia berkata, "l alu apa pendapatmu?" Saya berkata,
"Aku berpendapat, bahwa membunuhnya ada nash di dalam
Sunnah Rasulullah $. Berdasarkan sabda beliau,

t lto-,i t. ',6, o ,.o;Jr\r 4r_, J+ L-f - yA {, y
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2U2. "Barangsiapa mengganfi agamanya, maka bunuhlah

Rasulullah # j,rgu bersabda,

o , t - or -lz I '

.5r-9 YI P f ft it ,W Y -Y^tY

&"J cotbLy'rx. t1; ")f g"l'ri1. ;s ,*fr
o.a o/ o',

-*e
I / /,

2U2. " Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena

satah safu dari tiga hal, tnifu kufur setelah beriman, atau berzina

setelah ihshan (menikah), abu membunuh jiwa bukan karena

membalas mem bunuh jium (qishash)." L63

Wanita yang kafir setelah beriman maka darahnya halal

difumpahkan, sebagaimana wanita yang berzina setelah ihshan,

atau wanita yang menghilangkan nyawa orang lain bukan karena

sebagai qishash.lldak boleh dilaksanakan suatu .6ad atasnya dan

dikesampingkan yang lainnya.

Saya berkata: Qiyasannya dalam hal ini kepada hukum

Allah &, bilu tidak, dia harus dibunuh. Demikian itu, karena Allah

tidak membedakannya dari laki-laki dalam had.

Allah & berfirman,

45t{S6fri65|rurr;
152 11*1 komentar sebelumqn.
163 Telah dikemukakan pada no. (624)berikut
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" Lah-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri,
potonglah tangan " (Qs. Al Maa'idah [5]: 38).

Allah @ berfirman,

b..

i;L'uVW y-, 3 L1{6 avytiti
" Perempuan yang berzina dan taki-laki *rn Ojrrnu maka

deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera." (es. An-
Nuur l24l2)

Allah & j,rgu berfirman,

,z/ o)tl
lai"=r=rJl{.!u,t'c- i 7'rf;3 , t! ' 7?.t:g-irlb

./ l>z ,t .//

;i+ Clt:|j

" Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-
baik herbuat zina) dan mereka tidak mendakngkan empat orang
saksi, maka deralah mereka (yang menuduh ifu) detapan puluh kali
dera." (Qs. An-Nuur 1241 41.

Maka kaum muslimin mengatakan mengenai para wanita
yang menuduh zina kepada wanita yang dikenal, "Mereka
dicambuk delapan puluh kali cambukan?" Mereka tidak
membedakannya dari lakilaki yang menuduh zina kepada orang
lain. Lalu bagaimana Anda membedakannya dari lakiraki dalam
ha&

[-alu kami katakan kepadanya, "Nash di atas ada]ah hujjah
untuk menentang pendapat Anda dan qiyas itu juga demikian,
sedangkan Anda mengklaim qiyas yang mana Anda menyelisihi
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nya." Dia berkata, "Bukankah Abu Yusuf telah berpendapat

dengan pendapat kalian lalu dia menyatakan bahwa wanita murtad

dibunuh?" Aku berkata, "Aku harap itu baik baginya."

Pendapatnya tidak menambah kuat pendapat kami, dan

per.yelisihannya tidak melemahkan. Lalu aku katakan kepada

sebagian orang yang berpendapat dengan pendapat ini,

"Berkenaan dengan orang murtad, kalian juga telah menyelisihi Al

Kitab dan As-Sunnah di bagian yang lain." Aku berkata,

"Bukankah orang-orang yang masih hidup memiliki harta

mereka?" Dia menjawab, "Tentu." Aku berkata, "Jadi orang hidup

berbeda dengan orang mati?" Dia menjawab, "Ya." Aku berkata,

"Bagaimana menunrtmu tentang orang murtad yang hidup

bersama kita sebagai tawanan, atau pelarian, atau skes setelah

gila, bukankah dia tetap memiliki hartanya dan tidak bisa diwarisi,

karena dia masih hidup, serta tidak langsung jahfi tempo utangnya

yang belum jafuh tempo?" Dia menjawab, "Tenhr." Aku berkata,

"Bagaimana menurutmu bila dia murtad di Tharsus lalu bergabung

ke negeri harbi. lantas kita melihatnya menjadi rahib, atau dia

turut berperang dan kita melihatnya, apakah masih diragukan

bahwa dia masih hidup?" Dia menjawab, "Tidak."

Aku berkata: Bukankah Allah @ hanya memberikan

warisan kepada orang-orang yang masih hidup dari orang-orang

yang meninggal?

Allah @ berfirman,
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^rj 
Y J^z_W B,Ni"n5 tI ;4 (S 6F,l

5;G&{bL-ti;';i,
"Jika seorang meninggal dunia, dan dia tidak mempunyai

anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya

yang perempuan ifu seperdua dart harta Wng ditinggalkannya, dan
saudaranya Wng lakiJaki memusakai (seluruh harta saudam

perempuan), jika dia tidak mempunyai anak." (Qs. An-Nisaa' [4]:
t76)

Allah & juga berfirman,

K iq4;i1Fc &-fi5
ti dlSi i?-fi 53'"r1 'ut4 oti\; 6t

"$-U;

" Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang
ditinggalkan oleh isti-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak.

Jika isti-istimu ifu mempunyai anak, maka kamu mendapat
seperempat dari harta yang ditinggalkannya." (Qs. An-Nisaa' [4]:
t2).

Dia berkata, "Ya, benar-" Aku berkata, "Lalu bagaimana
Anda menyatakan bahwa orang murtad diwarisi sebagaimana
mayat diwarisi, dan utangnya langsung jafuh tempo, para ummul
waladnya dan para budak mudabbar-nya merdeka karena dia
bergabung ke negeri harbi, sedangkan kita meyakini dia masih

386



AlUmm

hidup. Apakah sulit bagimu untuk mengakui bahwa ini menyelisihi

Kitabullah, yaitu Anda mewariskan dari orang yang masih hidup?

Karena Allah hanya mewariskan dari yang telah meninggal,

sedangkan orang yang telah meninggal berbeda dengan yang

masih hidup. Sementara Anda mewariskan dari orang yang masih

hidup adalah menyelisihi hukum Allah ffi, dan masuk kepada apa

yang Anda cela terhadap orang yang Anda nyatakan bahwa Anda

mengikuti hukumnya?" Dia berkata, "Siapa dia?" Aku berkata:

2844. Umar dan Utsman memufuskan pada kasus wanita

yang kehilangan suaminya unfuk menunggu selama empat tahun,

kemudian menjalani iddah wanita yang ditinggal mati, kemudian

boleh menikah lagi.16a

Orang yang hilang adalah orang yang tidak terdengar

beritanya, dan kebanyakan hal ifu karena meninggal- Adakalanya

perceraian antara seorang istri dan suaminya karena beberapa hal,

seperti tidak mampu menggaulinya dan sebagainya untuk

menghindarkan madharrat. Sedangkan dalam kehilangan suami

terkandung madharad terkadang kuat dugaan akan kematiannya.

164 66., ini terdapat daJam Sunan Sa'id bin Manshw (l/M9, pembahasan'

Thalak, bab: Hukum Mengenai Wanita Snng Kehilangan Suaminya), dari Husyaim, dari

Yahya bin Sa'id, dari sa'id bin Al Musa5yib, dari umar, bahwa dia berkata, "wanita

yang kehilangan suaminya harus menunggu hingga empat tahun, kemudian menjalani

iddah wanita yang ditinggal mati, lalu dia boleh menikah lagi bila mau." (no. 1752).

Dan dari Husyaim, dari Yunus, dari Al Hasan, dari umar, dengan redaksi yang

sama. (no. 1753).
As-Sunan Al Kubn, karya Al Baihaqi l7/M5, pembahasan: Iddah, bab: Orang

yang Mengatakan, Menunggu Selama Empat Tahun, Kemudian Empat Bulan Sepuluh

Hari), dari jalur Yunus bin Yazid, dari Az-Zufui, di dalamnya Dia menambahkan, "Dan

ihr diputuskan oleh Utsman bin Affan &, datt diriwayatkan juga dari Umar'"

Diriwayatkan juga oleh Asy-Syaf i dari ialur Malik, dari Yahya bin sa'id, dengan

sanad ini, dalam pembahasan: Perbedaan Pendapat antara Malik dan Asy-Syafi'i, bab:

Wanita yang Kehilangan SuaminYa.

Lih. juga pembahasan: Warisan. (no. 1754).
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Lalu Anda mengatakan, "Dia (istri yang kehilangan suami) tidak
diizinkan menikah lagi setelah safu masa walaupun sangat lama
hingga yakin akan kematiannya, karena Allah & hanya

menetapkan iddah atasnya setelah kematian suaminya."

Kemudian Anda mengatakan dengan pendapat Anda,
tanpa ada landasan yang mendahuluinya dalam hal ini, dan Anda
membatalkan pendapat Anda sendiri. Anda mewariskan dari orang
yang masih hidup di suatu saat dari siang hari, padahal Allah &
hanya mewariskan dari orang yang telah meninggal. seandainya
Anda tidak menyanggah ini kendatipun Anda tidak mencela
pendapat kedua Imam kecuali Anda memasuki yang lebih besar
dari itu dan lebih layak menyandang cela.

Aku katakan kepadanya, "Anda menyatakan bahwa
pendapat yang tidak berpedoman kepada Al Kitab maupun As-
Sunnah adalah tidak boleh, kecuali khabar yang pasti atau qiyas.
Lalu pendapatmu mengenai wanita murtad tidak boleh dibunuh,
apakah ifu khabar?" Dia menjawab, "Bukan, hanya bila bergabung
ke negeri harbi, maka aku tidak dapat membunuhnya dan tidak
pula memerintahkannya bertobat." Aku berkata, "Bagaimana

menumtmu bila dia melarikan diri di negeri Islam, apakah dalam
pelariannya itu Anda dapat membunuhnya atau memerintahkan
nya bertobat?" Dia menjawab, "Tidak." Aku berkata, .Begitu juga
bila dia stress setelah murhad, atau kehilangan akalnya, semakna
dengan Anda tidak dapat membunuhnya dan tidak pula
memerintahkannya bertobat?" Dia menjawab, ',ya.,, Aku berkata,
"Jadi alasan yang Anda gunakan bahwa Anda tidak dapat
membunuhnya dan tidak pula menyuruhnya bertobat termasuk
kedua makna ini, dan kami tidak memandang Anda membagikan
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harta warisannga pada kedua keadaan ini, serta tidak pula

menghukuminya dengan hukum orang yang telah meninggal. Aku

tidak mendengar pendapat Anda yang menyelisihi Al Kitab, kecuali

kontradiktif, dan inilah yang Anda cela kepada selain Anda."

Aku katakan kepadanya, "Bagaimana menuruhnu bila

kemurtadan dan bergabungnya ke negeri harbi mengharuskan

diberlakukannya hukum orang yang telah meninggal atasnya,

apakah bila dia kembali setelah bergabung dengan negeri harbi

dalam keadaan bertobat mengharuskan Anda memberlakukan

hukum orang yang telah meninggal atasnya?" Dia menjawab, "Aku

tidak akan memberlakukan itu atasnya karena dia telah kembali."

Aku berkata, "Berarti kemurtadan dan bergabungnya ke negeri

musuh tidak mengharuskan diberlakukan hukum orang yang telah

meninggal atasnya."

Aku katakan kepada sebagian mereka, "Bagaimana

menurut Anda, bila Anda menghukuminya dengan hukum orang

yang sudah meninggal ketika dia di negeri harbi, lalu Anda

menyatakan kemerdekaan ummul waladnya dan budak mudabbar-

nya, menjafuhkan tempo utangnya yang masih belum jafuh tempo,

membagikan harta warisannya kepada para ahli warisnya, kemudian

dia kembali dalam keadaan bertobat? Dan semua itu telah berada

di tangan orang yang menerimanya, sementara ummul waladnya

dan budak mudabbarnya hadir, apakah dalam keputusan boleh

mengembalikannya atau memberlakukannya?" Dia menjawab,

"Tidak." Aku berkata, "Katakan mengenai ini mana yang Anda

kehendaki, yaitu bila Anda kehendaki malo itu berlaku, dan bila

Anda kehendaki maka itu dikembalikan?" Dia berkata, "Bahkan itu

berlaku pada para budak mudabbar-nya dan para ummul walad
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nya, serta mereka tidak kembali menjadi budak. Utangnya tidak
kembali kepada temponya yang dulu walaupun aku mendapatinya
ada, karena kepufusan telah berlaku padanya. Adapun yang aku
dapati di tangan para ahli warisnya maka aku kembalikan, karena
itu adalah hartanya sedangkan dia masih hidup."

Aku katakan kepadanya, "semestinya Anda menghukumi
pada semua hartanya dengan hukum harta orang yang telah
meninggal, tapi mengapa Anda memberlakukan sebagian dan
menolak sebagian lainnya? Bagaimana menumt Anda bila
seseorang berkata, "Bahkan aku memberlakukan bagi para ahli
warisnya, karena mereka menopangnya dalam hal kebutuhannya
dan dia bisa mewarisi mereka, narnun aku tidak memberlakukan
terhadap para pengutangnya, tidak pula para budak mudabbar-nya
dan para ummul waladnya." Bukankah ini lebih masuk akal
daripadamu, walaupun sebenamya termasuk yang tidak diboleh-
kan bagi seorang pun berfatwa dengan ini?"

Aku katakan kepadanya, "Apakah orang murtad menjadi
kafir ataukah mukmin?" Dia menjawab, "Kafir." Aku berkata:
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2845. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Az-

Zrrhi, dari Ali bin Al Husain, dari Amr bin Utsman, dari Usamah

bin Zaid, bahwa Rasulullah S bersabda, " Orang Islam tidak

mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewaisi orang

1r1u--"L65

Lalu bagaimana bisa Anda memberi warisan kepada orang

Islam dari orang kafir?"

Dia berkata, "Karena dia pemah menyandang kemuliaan

Islam." Aku berkata, "Bagaimana bila sebagian anaknya meninggal

ketika dia murtad, apakah Anda memberikan warisan kepadanya

dari yang meninggal itu?" Dia menjawab, "Tidak, karena dia

kafir." Aku berkata, "Betapa jauhnya Anda ini, semoga Allah

memperbaiki kami dan juga Anda, sehingga Anda berhenti dari

membenarkan pendapat dirimu atau mengikuti As-sunnah.

Apabila Anda menyatakan bahwa stafusnya yang pemah

mengecap kemuliaan Islam berarti stafusnya seperti kaum

muslimin lainnya yaifu diwarisi setelah itu, maka semestinya

demikian dalam hal dia mendapatkan warisan. Dan bila Anda

menyatakan bahwa kepindahannya dari Islam menghalanginya dari

itu, tapi kemudian hukumnya beralih hingga Anda membunuhnya

dan menetapkannya dalam stafus yang lebih bunrk daripada stahts

16s 14u1., dikemukakan di dalam pembahasan: Shalat, bab Murtad, no. (635-635)

berikut takhijnya.
Hadits ini muttafaq alaih.
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orang-orang musyrik dan orang-orang yang memerangi; Karena

Anda membiarkan mereka tanpa membunuh mereka, sementara
yang ini Anda tidak membiarkannya. Bagaimana bisa Anda
mernberikan warisan darinya kepada orang Islam sedangkan dia
kafir?"

2845/m. Lalu dia atau sebagian yang hadir dari kalangan
yang berpendapat dengan pendapaforya, atau keduanya berkata,
"Kami berpendapat dengan ini karena Ali membunuh seorang

murtad dan memberikan harta warisannya kepada ahli warisnya
yang musli*."166

Aku katakan kepadanya, "Aku mendengar dari ahli ilmu
hadits dari kalangan kalian yang menyatakan, bahwa para pakar
hadits tidak hafal dari Ali & bahwa dia membagikan harta orang

tersebut kepada para ahli warisnya yang muslim.L6T Kami khawatir
tambahan tersebut salah." Dan aku katakan kepadanya,
"Bagaimana menurutmu dasar madzhab ahli ilmu, bukankah bila
ada sesuafu yang tsabitdari Nabi $, maka tidak ada seorang pun
yang bisa memiliki hujjah terhadapnya?" Dia menjawab, "Tentu."
Aku berkata: Telah diriwayatkan secara tsabitdan Nabi 1S,

16 Atsar ini terdapat dalam srran sa'id bin Manshur(L/123, no. 311), dari Abu
Mu'awiyah, dari Al A'masy, dari Abu Amr Asyr-Syraibani, dia berkata, "Al Mustaurid Al
Ijli dibawakan kepada Ali karma dia murtad dari Islam, lalu Ali menawarkan Islam
kepadangra, narnun dia menolak, maka Ali pun memenggal lehemya, dan menetapkan

untuk ahli warisnya dari golongan muslim."
sa'id bin Manshur berkata, "Atsar ini tidak terdapat daram riwayat seorang pun

kecuali Abu Mu'awiyah. "
Atsar ini diriwayatkan juga oleh Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari AI A'masy, dari

Abu Amr As5r-syaibani, tapi tidak menyebutkan AI Mushurid. (At Mushannaf, totssg-
340, no. 19296).

167 ul.t As-sunan At Kubn karya Al Baihaqi (6/2s4) dan At Jauhar An-Naqi
mengenai ini.
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2846. " Orang Islam tidak mewarisi orang kafir, dan orang

kafir tidak mewaisi onng Istam-"168 lah bagaimana bisa Anda

menyelisihinya?

Dia berkata, "Mungkin saja yang beliau maksudkan dalah

orang kafir yang tidak pemah memeluk Islam"" Aku katakan

kepadanya, "Apakah Anda melihat di dalam haditsnya

mengandung indikasi demikian?" Dia menjawab, "Kemungkinan."

Aku berkata, "Apabila ini boleh bagimu, maka orang murtad juga

bisa mewarisi anaknya dan istri bila mereka meninggal sebagai

muslim dan dia dalam keadaan murtad. Dan hukumnya dihukumi

dengan hukum kaum muslimin dalam hal perwarisan-" Dia

berkata, "Aku tidak berpendapat demikian." Aku berkata, "Benar-

Dan semestinya Anda juga tidak boleh mengalihkan makna hadits

dari zhahimya tanpa berdasarkan konotasi di dalamnya, dan tidak

pula mengalihkan dari hadib yang lainnln darinya- Apabila itu

memang boleh, maka boleh juga hal itu diterapkan pada kalangan

para penyembah berhala dari kalangan musyrikin secara khusus.

Sedangkan ahli kitab diwarisi oleh orang-orang Islam sebagaimana

bolehnya menikahi kaum wanita mereka-"

Dia berkata, "sebenamya aku berpendapat demikian

karena apa yang aku riwayatkan dari Ali &, dan kemungkinan Ali

telah mengetahui sabda Nabi,S." Aku berkata, "Apakah Anda

tahu bahwa Ali @ meriwayatkan itu dari Nabi .#, lalu Anda

Jz

I o/ Y

168 61lu1 komentar sebelumnya.
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mengatakan, dia telah meriwayatkannya, namun Anda tidak boleh
mengatakan ifu kecuali dengan ilmu?" Dia menjawab, "Aku tidak
tahu." Aku berkata, "Maka kemungkinan Ali & tidak pemah
mendengarnya?" Dia menjawab, "Ya." Ini tampak bahwa dia tidak
Iagi berpendapat demikian.

Lalu dikatakan kepadanya, "Riwayat ifu tidak tsabitdari Ali
@, sedangkan kalian telah menyatakan kepada kami bahwa ifu
tsabit, namun Anda tidak memiliki hujjah di dalamnya, dan
dikembalikan kepadanya dengan lebih banyak daripada hujjahmu.
Apabila itu mengandung hujjah, maka semestinya apa yang Anda
nyatakan itu adalah lazim bagimu dan bagi selainmu, dan bila ifu
tidak mengandung hujjah berarti Anda berdalih bahwa Anda tidak
berhujjah dengan sesuatu pun yang boleh berhujjah dengannya.,'
Dia berkata, "Apa ifu?" Aku berkata:

2847. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal ;9, bahwa dia
memberi warisan kepada muslim dari harta orang Lu6r.169
Menurutku dia adalah kafir dzimmi.

2848. Diriwayatkan juga dari Mu'awiyah, bahwa dia
memberi warisan kepada orang muslim dari harta orang kafir,
namun tidak memberi warisan kepada orang kafir dari harta orang
muslim; Karena telah sampai kepadanya, bahwa sejumlah orang
melarang mereka dari Islam unfuk mengharamkan warisan nenek
moyang mereka. sedangkan Masruq bin AlAjda' menyukai hal itu.
Juga dikatakan oleh yang lainnya, "Kita me\ rarisi mereka namun
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mereka tidak mewarisi kita, sebagaimana dihalalkan bagi kita kaum

wanita mereka, namun tidak dihalalkan bagi mereka kaum wanita

[i16."170

2849. Diriwayatkan juga dari Muhammad bin Ali, "Orang

muslim mewarisi orang kafir." Diriwayatkan juga dari Sa'id bin Al

Musayyib.171

Ini semakna dengan perkataan Mu'adz bin Jabal, dan

berdasarkan hal itu dikatakan kepada Anda, "Dalam hal ini dia

tidak berpedoman dengan sabda Nabi $, dan dalam hal ini di

samping orang-orang yang kami sebutkan ada juga selain mereka.

Hadits Nabi $ mengandung kemungkinan apa yang Anda

nyatakan, yaitu bisa jadi itu adalah hukum mengenai sebagian

orang kafir tanpa sebagian lainnya, sehingga kita memberi warisan

kepada orang Islam dari harta orang kafir sebagaimana

dihalalkannya kaum wanita mereka bagi kita." Dia berkata, "ltu

tidak boleh bila ada sesuatu dari Nabi $, kecuali diambil secara

keseluruhan, dan tidak ada yang ditinggalkan kecuali berdasarkan

pefunjuk dari beliau, atau yang meriwayatkan hadits ifu dari beliau.

Telah dikemukakan atas pendapat Mu'adz dan yang lainya dengan

sebagian haditsnya."

Lalu dikatakan kepadanya, "Setiap kali aku melihatmu

berpandangan bahwa Anda memiliki hujjah mengenai sesuatu,

maka setiap kali itu pula yang seperti ihr atau yang lebih banyak

dari itu adalah berlaku bagimu. Tapi kemudian Anda menyatakan

7to Tukliriynya telah dikernukakan pada no. 1753, pembahasan' Pembagian

Warisan.
ul Lih. takhijno. (1753), pembahasan: Pembagian Warisan-
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bahwa itu bukan hujjah, dan kemudian itu tidak menghalangimu
untuk kembali mengulangi apa yang telah Anda lakukan. Apabila
ini suatu ketidak sengajaan, maka lebih baik Anda berhenti dari
berhujjah, dan bila ini suafu kesengajaan untuk membingungkan
yang jahil, maka ini lebih buruk bagi keadaanmu berkenaan
dengan apa yang di antaramu dan Allah @. Mungkin itu tidak
Anda inginkan, dan Anda telah mengkategorikan orang alim sering
dianggap termasuk golongan yang lalai dan tergesa-gesa sehingga

memberi fatwa dengan menyelisihi kebanyakan dari Al Kitab dan
As-Sunnah."

Lalu seseorang dari mereka berkata, "Adakah sesuafu yang
diriwayatkan dari salah seorang sahabat Nabi S mengenai warisan
orang murtad?" Aku berkata: Apabila Rasulullah ffi telah
rnenjelaskan bahwa orang kafir tidak mewarisi orang Islam dan ifu
memang orang kafir, maka di dalam As-Sunnah sudah cukup
menunjukkan bahwa hartanya adalah harta orang kafir, dan ifu
tidak ada pewarisnya, sehingga harta itu menjadi fai'.

2850. Diriwayatkan bahwa Mu'awiyah mengirim surat
kepada Ibnu Abbas dan Zaid bin Tsabit untuk menanyakan kepada
mereka tentang harta warisan orang murtad, lalu keduanya
menjawab, "Milik fi2121 714u1."772

Mereka memaksudkan bahwa harta ifu menjadiha*a fai'.

[-alu dia berkata, "Bagaimana Anda membaginya menjadi
lima bagian?" Aku berkata, "Harta ada tiga macam: Shadaqah
(zakat) dan ghanimah melalui peperangan, harta tadi tidak

u2 Saya tidak menemukannya.
Al Baihaqi menukilnya dari AsySyafi'i di dalam As-Sunan(6/253-Z14l
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termasuk salah safu dari kedua macarn ini, dan safu lagi adalah

fai', yang pembagiannya sebagaimana disebutkan di dalam surat

Al Hasyr, yaifu Rasulullah S berhak atas seperlimanya, sedangkan

yang empat perlimanya hak ahlul fai'."

Lalu sebagian mereka berkata, "Di antara sahabat kalian

ada yang menyatakan, bahwa hnu Khathl murtad lalu dihukum

mati oleh Nabi $, narnun kami tidak mendengar bahwa beliau

mengambil hartanya sebagai ." Aku katakan kepadanya,

"Kalian menisbatkan diri kalian kepada kesabaran dan keadilan

dalam perdebatan, namun kalian menisbatkan para sahabat kami

kepada kelalaian, dan mereka tidak menempuh jalan perdebatan,

maka bagaimana Anda bisa berhujjah dengan pendapat seseorang,

sedangkan para sahabatrnya menurut Anda adalah sebagaimana

yang Anda katakan?" Dia berkata, "Apakah Anda tahu bahwa

Nabi S mengambil harta Ibnu Khathl sebagai ghanimalfl" Aku

berkata, "Aku tidak mengetahui beliau mewariskannya kepada ahli

warisnya yang muslim, dan aku tidak mengetahui beliau memiliki

harta ifu. Bagaimana menurut Anda, bila dibolehkan bagi Anda

untuk berasumsi bahwa Nabi S tidak mengambilnya sebagai

ghanimah, karena tidak diriwayatkan dari beliau bahwa beliau

mengambilnya sebagai ghanimah, apakah boleh seseorang

berasumsi bahwa Nabi $ mengambilnya sebagai ghanimalfl" Dia

berkata, "Ya."

Aku berkata, "Jadi, tidak dibolehkan satu pun dari kedua

itu, kemudian dibolehkan bagi yang ketiga untuk mengatakan, dia

tidak memiliki harta. Kemudian bila Anda membolehkan asumsi,

maka boleh juga dikatakan bahwa dia memiliki harta lalu

sebagiannya diambil sebagai dan sebagian lainnya
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ditinggalkan?" Dia berkata, "lni tidak boleh." lalu dia berkata,
"Sebagian sahabat Anda menyatakan, bahwa seseorang murtad di
masa Umar rS, dan bergabung dengan negeri harbi, lalu Umar
tidak menyinggung hartanya dan tidak pula Utsman setelahnya."

Kami berkata, "Kami tidak mengetahui ini tsabitdari Umar
dan tidak pula dari Utsman. Seandainya ini menyelisihi pendapat

Anda dan lebih mendekati pendapat kami, maka itu tepat." Dia
berkata, "Maksudnya?" Aku berkata, "Anda menyatakan bahwa
bila orang murtad bergabung di negeri musuh maka hartanya

dibagikan, sedangkan kalian melihat Umar dan Utsman tidak
membagikannya. Namun kemudian Anda mengelak telah
menyinggungngd, padahal bisa jadi harta itu di tangan orcng yang

dipercayanya, atau digabungkan oleh orang yang memegang
hartanya dan tidak sampai kepadanya berita kematiannya lalu dia
mengambilnya sebagai fai'."

[-alu seseorang dari mereka berkata, "Bagaimana Anda
mengatakan, bila salah safu dari suami-isfui murtad, maka ikatan
pemikahan tidak gugur, kecuali dengan habisnya masa iddah?"
Aku berkata, "Apabila suami-istri yang sama-sama penyembah

berhala terikat tali pemikahan lalu salah satunya masuk Islam,

maka yang safunya diharamkan bagi yang lainnya." Dia berkata,
"Nabi $ menetapkan status ba'in seorang wanita dari suaminya

dengan habisnya iddah sebelum keislaman yang lainnya dengan
dalil dari beliau sebagaimana yang dikemukakan oleh yang
meriwayatkan haditsnya. sedangkan ini tadinya dua orang Islam
yang saling terikat tali pemikahan, kemudian salah safunya
menjadi haram bagi yang lainnya, lalu bila dia kembali sebelum
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habisnya iddah sang istri, maka keduanya tetap berada dalam tali

pemikahan itu, sebagaimana dua orang harbi."

Dia berkata, "Adakah seseorang dari sahabat Anda yang

menyelisihi ini?" Aku berkata, "Adapun seseorang yang

pendapaturya bisa sebagai hujjah, maka aku tidak tahu, sedangkan

para sahabatku yang Anda ketahui adalah sebagaimana yang Anda

ketahui. Maka tidak ada gunanya pertanyaan Anda mengenai

pendapat orang yang pendapatnya tidak dianggap, baik

menyepakati pendapat Anda atau menyelisihinya."

50. Dua Perahu dan Dua Penunggang Kuda yang
Bertabrakan

Apabila dua penunggang kuda bertabrakan, dimana salah

satunya tidak lebih dulu menabrak, lalu keduanya szuna-sama

meninggal dan juga kedua kuda mereka, maka setengah diyat atas

masing-masing dari keduanya dibebankan kepada aqilah (ahli waris

yang mendapatkan bagian ashabah) pihak yang menabrak, karena

secara zhahir masing-masing dari keduanya meninggal akibat

tindakannya sendiri dan tindakan orang lain.

Jadi tindakannya sendiri (terhadap dirinya) dikesampingkan,

dan tindakan orang lain (terhadapnya) diperhitungkan. Begifu juga

tentang kedua kuda mereka. Hanya saja setengah nilai kuda dari

masing-masing keduanya dibebankan kepada harta orang yang
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Begitu juga bila ada sepuluh orang yang melempar dengan
manjaniq (semacam ketapel berukuran besar), atau dengan anadah

flebih kecil ukurannya dari manjani), lalu bafunya menimpa
mereka sendiri, sehingga masing-masing mereka mengakibatkan
satu orang dari mereka meninggal, maka para aqilah mereka
menanggung sembilan persepuluh diyat. Alasannya, masing-
masing mereka meninggal akibat perbuatan yang lainnya dan
perbuatannya sendiri. Jadi mereka (para aqilal) tidak menanggung
akibat perbuatannya sendiri (terhadap dirinya) tapi hanya
menanggung akibat perbuatannya terhadap yang lainnya.

Demikian juga bila dua orang melempar menggunakan
manjaniq, lalu bafunya kembali kepada mereka berdua lalu salah
safunya meninggal, maka aqilah dari orang yang selamat ini
menanggung setengah diyat orang lnng meninggal, seperti pada
masalah sebelumnya-

Apabila keduanya sama-sama meninggal, maka aqilah dan
masing-masing keduanya menanggung setengah diyat yang
lainnya. Dernikian semua bab ini dan qipsanngn.

Apabila ada orang yang berakal dan Snng tidak berakal
bersama-sama melakukan suaht findak kejahatan, maka hanln
yang berakal menangllung, sedangkan tanggungan orang lnng
tidak berakal dikesampingkan, sebagaimana yang kami kemukakan
mengenai seseorang yang bertindak jahat terhadap dirinya sendiri
dan orang lain, maka tanggungan unfuk dirinya dikesampingkan
dan tanggungan unfuk lain diberlakukan. Seperti seseorang dan
seekor binatang buas melakukan suafu tindakan kejahatan
terhadap seseorang, lalu orang itu meninggal, dan tindak kejahatan
ifu suatu keudak sengajaan dari si pelaku, maka setengah tebusan
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korban dibebankan kepada aqilah si pelaku, sedangkan porsi

binatang buas dari ini dikesampingkan.

Apabila di sebuah perahu terdapat sejumlah pekerja lalu

mereka melakukan pekerjaan di dalamnya, kemudian perahu itu

tenggelam karena pekerjaan mereka itu, maka bila pemilik perahu

bersama mereka, yang mana dia memerintahkan mereka

melakukan pekeriaan ifu, dan tidak ada sesuafu pun di dalamnya

kecuali milik si pemilik perahu, maka tidak ada tanggungan atas

orang-orang yang melakukan pekerjaan tersebut dan tidak pula

atas si pemilik perahu. Apabila di dalam perahu itu ada milik orang

lain, maka bila yang memerintahkan tindakan ifu adalah seseorang

yang ahli di bidang pelayaran, yaitu ahli dibidang layak dan tidak

layaknya perahu serta tentang faktor-faktor keselamatannya, maka

tidak ada tanggungan, dan mereka (para pekerja) juga tidak wajib

menanggung.

Tapi apabila yang memerintahkan itu bukan ahlinya, maka

menumt safu pendapat, orang yang bertanggung jawab atas para

pekerja ifulah yang menanggungnya, dan yang bertanggung jawab

atas para pekerja juga bertanggung jawab kepada pemilik perahu

bila dia menyewakan perahu ifu. Sedangkan para pekerja tidak

bertanggung jawab kepada pemilik perahu mengenai miliknya

yang rusak, karena mereka hanya diperintahkan melakukan apa

yang mereka lakukan. Apabila si pemilik bahan makanan bersama

dengan bahan makanannya, lalu memerintahkan itu kepada

mereka, maka mereka tidak menanggungnya, karena mereka

melakukannya berdasarkan perintahnya, demikian menurut salah

safu dari dua pendapat.
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Apabila di perahu hanya terdapat para pekerja, sedangkan
pemiliknya tidak berada di sana, lalu mereka melakukan tindakan
ifu, maka orang yang bertanggung jawab atas para pekerja ifulah
yang menanggungnya, sedangkan yang tidak bertanggung jawab
atas para pekerja tidak menanggung, kecuali mengenai apa yang
mereka lakukan yang tidak mengandung kemaslahatan, sehingga
hal ifu dianggap tindakan yang harus mereka tanggung.

51. Masalah Tukang Bekam, Tukang Khitan dan
Dokter Hewan

Apabila seseorang menyrlruh oftmg lain unfuk membekam
DVo, atau men5runat anaknya, atau mengobati temaknya, lalu
mereka mati karena perbuatannya, maka bila dia melakukan apa
yang dilakukan oleh orang yang seperti dirinya, yaitu perbuatan-
perbuatan yang mengandung maslahat bagi obyek yu, menumt
para ahli di bidang keahlian tersebut, maka dia tidak menanggung
nya. Tapi bila dia melakukan apa yang tidak dilakukan oleh orang
yang seperti dirinya yang memaksudkan kemaslahatan, dan dia
mengetahui ifu, maka dia menanggungnya. Dan dia berhak atas
upah untuk dua keadaan ini, selamat ataupun fidak.

Abu Muhammad berkata, "Mengenai hal ini ada pendapat
lain yang menyatakan bahwa bila dia melakukan apa yang tidak
dilakukan oleh orang yang seperti dirinya, maka dia tidak berhak
mendapatkan upah, karena dia melakukan dengan sengaja,
sementara tindakan yang di lakukannya tidak diperintahkan, maka
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dia bertanggung jawab dan tidak berhak mendapatkan upahnya-

Ini pendapat yang lebih shahih, dan inilah pengertian dari

perkataan Asy-Syafi'i rahmatullah'alaihi."

Saya tidak mengetahui seorang pun dari kalangan yang

menanggungkan kepada para praktisi ada yang menanggungkan

mereka, sementara di dalam mengesampingkan penanggungan

mereka terkait dengan apa yang dialami, dari orang yang tidak

menanggungkan kepada para praktisi, ada hujjah atas mereka-

Karena bila mereka mengesampingkan penanggungan dari orang

yang tidak jauh dari mereka, maka mereka juga semestinya

mengesampingkannya dari orang jauh dari yang tidak ahli- Sejauh

yang aku ketahui, aku menanyakan kepada salah seorang dari

mereka, yang mana dia membedakan antara keduanya dengan

sangat siginifikan, yaitu dia mengatakan, "lni otoritas praktis."

Begitu juga, itu adalah otoritas praktis, dan aku tidak

menemukan perbedaan antara keduanya, keculi perbedaan yang

tebersit di benakku. Karena manusia membedakan apa yang lebih

jauh dari itu dan lebih samar, serta apa yang jelas berbeda.

Demikian itu, karena sesuatu yang bemyawa terkadang mati

karena takdir Allah, bukan karena sesuatu yang diketahui manusia.

Ketika mereka melakukan suafu tindakan padanya, dia mati, maka

zhahimya bahwa dia mati bukan karena tindakannya, karena bisa

jadi dia mati karena hal lainnya, sehingga dia tidak menanggung

karena dia diizinkan melakukan tindakan itu terhadapnya'

Mengenai tindakan yang dilakukan terhadap sesuatu yang

tidak bemyawa bisa karena sesuatu yang dilakukan manusia

terhadapnya, atau karena suatu kejadian yang dapat dilihat. Orang

yang membedakan dengan perbedaan ini, bisa dikatakan kepada
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DVo, "Apabila mereka melakukan dengan sengaja, berarti Anda
menganggap mereka mati karena tindakan ini, walaupun
sebenamya mungkin karena hal lainnya. Begifu juga semestinya
Anda mengatakan mengenai semua para praktisi profesi-profesi."

Apabila seseorang menyewa seorang lainnya unfuk mem-
buatkan roti unfuknya menggunakan fungku, atau kompor, lalu
rotinya terbakar, maka orang yang ahli mengenai ini ditanya, lalu
jika dia menjawab roti ifu dalam keadaan yang mana roti seperti
ifu tidak dibuat dengan menyalakan kompor atau membesarkan
apinya atau meninggalkannya dengan caftr yang semestinya hal
seperti itu tidak ditinggalkan, maka semua ifu menyebabkan pe-
nanggungannya dengan semua keadaannya, menurut ulama yang
menanggungkan kepada orang yang disewa (pekerja) dan menurut
yang tidak menangguhkan. Apabila mereka berkata, "Keadaan
ketika dibuakrya roti ifu, dan keadaan yang ditinggalkannya, serta
tindakan yang dilakukannya, mengandung kemasrahatan untuk
roti, bukan mengandung kerusakan," maka dia tidak menanggung
ifu menumt orang yang tidak menanggungkan kepada peke1a,
tapi dia harus menanggung itu menurut orang yang menang-
gungkan kepada pekerja.

Apabila seseorang menitipkan bejana yang terbuat dari
kaca kepada orang lain, lalu yang dititipi itu rnengambilnya di
tangannya untuk dijaga di rumahnya, lalu bejana itu terkena
sesuafu yang bukan dari perbuatan lalu bejana ifu pecah, maka dia
tidak wajib menanggung. Apabila bejana pecah karena perbuatan
nya yang tidak disengaja atau disengaja sebelum sampai ke rumah,
atau setelah berada di rumah, maka dia wajib menanggungnya.
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52. Tindak Kekerasan Pengajar Al Kitab
(Al Qur'an)

Pengajar Al Kitab dan semua rnanusia lainnya berbeda

dengan penggembala ternak dan para ahli beberapa profesi.

Karena itu, bila salah seorang dari mereka memukul untuk

memperbaiki orang yang dipukulnya, atau tidak dalam rangka

memperbaiki, lalu orang yang dipukul ifu meninggal, maka ada

diyatnya yang ditanggung oleh aqilah si pemukul, dan tidak ada

yang berhak mengesampingkan diyat dan tebusan dari seseorang

yang mencelakai orang lain di negeri Islam, kecuali Imam

menegakkan had,larena ini adalah perkara yang wajib bagi Imam,

dan dia tidak boleh mengesampingkannya. Apabila korban itu di-

ta zir,lalu meninggal di tangannya, maka wajib membayar diyatnya

dan kafarat (tebusan), walaupun bhrhtdipandang boleh baginya.

Demikian ihl, karena ta'zir adalah tindak hukuman

(pendisiplinan), bukan salah satu had Allah. Adakalanya boleh

ditinggalkan dan tidak berdosa dengan meninggalkannya. Bukan

kah Anda tahu bahwa ada sejumlah tindakan yang dilakukan di

masa Rasulullah #, yang mana tindakan-tindakan ifu termasuk

hudud Nlah, namun pelakunya tidak dipukul, di antaranya adalah

mengambil bagian harta rampasan di jalan Allah sebelum

dibagikan, dan sebagainya. Namun tidak sampai tingkat

pelanggaran had sehingga dimaafkan?

Hal kedua dimana diyat dan qtshash digugurkan- adalah

seseorang yang diminta mengkhitan lalu dia pun mengkhitan, atau

tabib yang membedah atau memotong urat karena khawatir infeksi

atau terkena penyakit lain yang berpotensi membahayakan
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pasiennya, lalu si pasien meninggal dalam operasi ifu, maka kami
tidak menetapkan diyat maupun qishash dalam hal ini; karena dia
melakukannya dengan seizin si pasien, sehingga dia melakukan ifu
seperti dilakukan oleh si pasien sendiri, bila yang melakukan ifu
adalah seorang yang baligh lagi merdeka, atau budak dengan seizin
majikannya. Apabila dia seorang budak tanpa seizrn majikannya,
maka dia menanggungnya.

Apabila seseorang berkata, "Bagaimana funtutan terhadap
Imam bisa digugurkan ketika mengqishash dalam kasus melukai,
memotong tangan pencuri, dan mencambuk dalam pelanggaran
had, sehingga tidak ada diyat dan tidak pula qishashdalam hal itu.
Sedangkan bila Imam melakukan tindak penghukuman
(pendisiplinan), karena dia berhak melakukan tindak penghukuman
(pendisiplinan), Ialu yang ditindaknya meninggal, maka dia harus
menanggung." Maka dikatakan, "Had dan qishash adalah
kewajiban dari Allah ffi atas wali untuk dia tegakkan, maka tidak
halal baginya meninggalkan pelaksanaannya, sedangkan ta'zir
sebagaimana yang telah aku sebutkan, yaitu tindakan yang
dipandang oleh sebagian wali sebagai pendisiplinan, yang tidak
berdosa bila ditinggalkan. "

2851. Dikatakan: Umar ig mengirim ufusan kepada
seorang wanita terkait dengan informasi yang sampai kepadanya
mengenai wanita ifu, lalu dia keguguran. umar pun meminta
pendapat, kemudian seseorang berkata kepadanya, ,,Engkau

adalah orang yang mendidik." [.alu Ali & berkata, .Apabila dia
berijtihad, maka dia telah keliru, dan bila dia tidak berijtihad maka
dia telah curang. Engkau harus menanggung diyat.', Lalu Ali
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berkata, "Aku tegaskan kepadamu, janganlah engkau duduk

hingga engkau bebankan hal itu kepada kaummu."l73

Berdasarkan atsar inilah kami berpendapat, dan kesalahan

Imam ditanggung oleh aqilabnya, bukan ditanggung Baitul Mal.

2852. Ali bin Abu Thalib berkata, "Tidak seoremg pun

meninggal karena had, lalu aku merasa bersalah di dalam diriku

karenanya, sebab kebenaranlah yang telah membunuhnya, kecuali

dia meninggal karena hadl<hamer, sebab ifu adalah pendapat kami

setelah ketiadaan Nabi $. Jadi, barangsiapa yang meninggal

dalam hal ifu, maka aku menebus diyatnya" atau dia berkata,

"ditangguns Baifut Mal' atau dia berkata, "ditanggung lmam.lz+

Pengajar Al Kitab (Al Qur'an), budak, tabib, para pekerja

berbagai bidang profesi adalah lebih lemah dan lebih sedikit

udzumya dalam memukul daripada Imam yang mendisplin

rnasyarakat karena kemaksiatan yang tidak mengandung hudud-

Maka mereka lebih layak unfuk menanggung akibat tindakan

mereka daripada Imam.

Binatang hanyalah harta, hukumnya berbeda dengan

hukr,.rm jiwa. Tidakkah Anda lihat bahwa seseorang melemparkan

sesuatu lalu mengenai manusia. l-antas karena itu dia harus

memerdekakan seorang budak, padahal dia tidak bermaksud

melakukan kemalsiatan, dan dosanya diangkat darinya karena itu

ketidak sengajaan, namun dia tetap menanggung diyat. Allah &

17s 14u1l dikernukakan pada no. (2686\ dalam pernbahasan: Melukai dengan

Sengaja, bab: Tindak Kejahatan Sultan (Penguasa).
lza L61-, dikernukakan pada no. (26851, dalam pernbahasan: Melukai dengan

Sengaja, bab: Tindak Kejahatan Sultan (Penguasa).
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menjanjikan neraka bagi yang membunuh dengan sengaja.
Sedangkan binatang tidak tercakup dalam pengertian ini.

Manusia dilatih dalam berbagai keahlian dengan perkataan,
lalu mereka memahaminya, namun tidak demikian pelatih
binatang. Apabila pemilik binatang membiarkan binatangnya dan
seeorang yang melakukan suatu tindakan yang memang boleh
dilakukan, yang mana dia hanya melakukannya atas perintahnya,
atau atas perintah hakim dalam hal itu, maka itu seperti
perintahnya bila itu bukan karena keinginannya sendiri. Apabila dia
menyuruhnya melakukan tindak berlebihan terhadap binatang,
misalnya menlruruhnya unfuk membunuhnya, lalu dia membunuh
nya, maka si pelaku tidak menanggung apa pun, karena dia hanya
melakukannya atas perintah pemilik binatang itu. Dia tidak
rnenanggung hartanya karena ifu atas perintahnya, walaupun dia
berdosa- Apabila dia men5nrruhnya unfuk membunuh anaknya,
maka diyat dalam hal ini tidak gugur darinya, sebagaimana
gugumya diyat dalam membunuh binatangnya.

52. Bab: Kesalahan Tabib dan Imam yang
Memberikan Hukum.rn

Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia
berkata: Aku katakan kepada Asy-Syafi'i nhmatuttah ,alaihi,

"Bagaimana pendapatmu mengenai lelaki yang memukul istrinya
yang nustruz,lalu si isfui meninggalkarena tindakannya? Dan Imam
yang memukul seseomng sebagai hukuman lalu dia meninggal,
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atau karena tindakan had lalu dia meninggal? Atau tukang sunat

yang menyunat lalu yang disunat meninggal karena tindakannya?

Atau seseorang yang menyrruh orang lain unfuk memotong

sesuafu dari fubuhnya lalu salah seorang dari mereka meninggal

karena tindakan ifu, atau pengajar (guru) yang menghukum murid,

atau seseorang yang menghukum anak yatimnya lalu dia

meninggal, dan sebagainya?"

Asy-Syafi'i;S berkata: Semua ini berasal dari dua sisi:

Salah satunya berlaku diyat padanya, dan yang lainnya tidak

berlaku diyat padanya. Adapun yang tidak ada diyatnya adalah apa

yang tidak halal bagi Imam, kecuali dia mengambilnya dari orang

yang dihukumnya dengan itu. Apabila yang dihukum dengan itu

meninggal karena hukuman tersebut, maka orang yang meng-

hukumnya tidak menanggung apa-apa, dan orang yang melak-

sanakannya mendapatkan pahala dalam hal tersebut, seperti

seorang perjaka (atau perawan)berzina lalu Imam mencambuknya,

atau seseorang mencuri senilai yang mengharuskan hularman

potong tangan, lalu Imam memotongnya, atau seseorang melukai

orang lain, lalu Imam mengqishashnya sesuai luka yang

ditimbulkan olehnya, atau seseorang menuduh zina kepada orang,

lalu Imam mencambuknya dengan fiadtuduhan zina. Maka semua

yang termasuk dalam pengertian ini adalah had yang di furunkan

Allah di dalam Kitab-Nya atau Sunnah Rasul-Nya S. Apabila ada

yang meninggalkan dalam hal ini, maka kebenaranlah yang telah

membunuhnya, sehingga tidak ada diyat dan tidak ada pula kafarat

atas Imam dalam hal ini.

Yang kedua adalah yang digugurkan diyat di dalamnya,

seperti seseorang yang menderita suatu penyakit menyrlruh
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seorang tabib unfuk mengoperasi lukanya, atau penderita fumor
menyuruhnya untuk memotong anggota tubuhnya agar tidak
menyebar, atau mengoperasi urafurya, atau menyuruh fukang

bekam membekamnya, atau fukang kuy (terapis dengan
menggunakan besi yang dipanaskan) unfuk mengobatinya dengan
teknik kay, atau ayah seorang anak atau majikan seorang budak

menyuruh tukang sunat untuk mengkhitannya, lalu ada yang

meninggal dari antara itu, sedangkan orang yang disuruh

melakukan tindakan ifu tidak melebihi apa yang diperintahkan
kepadanya, maka dia tidak menanggung diyat dan tidak dihukum
karenanya bila niatnya baik. Demikian itu, karena tabib dan fukang
bekam hanya melakukannya unfuk kebaikan atas perintah orang
yang diterapinya, atau atas perintah orang fua si anak atau

majikan si budak yang memang perintahnya dibolehkan atas

mereka dalam segala urusan untuk kebaikan mereka, sebagaimana

dibolehkan tindakan atas mereka demi kebaikan diri mereka atas
perintah mereka sendiri bilamana mereka sudah baligh.

Adapun tindakan penghukuman yang dilakukan sultan
dalam kasus selain had yang diwajibkan karena Allah, lalu yang

dihukum meninggal, maka sultan menanggung diyat orang yang

dihukumnya, dan diwajibkan juga kafarat atasnya. Ada perbedaan
pendapat mengenai diyat yang diwajibkan atas sultan. Sedangkan
pendapat yang aku pilih, dan yang aku dengar dari orang yang aku
ridhai dari kalangan para ulama kami adalah, bahwa diyat ihr
ditanggung oleh pam aqilah sultan.

Sebagian orang yang selain kami dari kalangan Masyriq
berkata, "Diyatrya ditanggung oleh baiful maal, karena sultan
hanya menghukum demi kebaikan jama'ah kaum muslimin dalam
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hal-hal yang mengandung kemaslahatan bagi mereka, maka diyat

atas mereka dibebankan kepada baitul maal." Begitu juga lelaki

yang menghukum istrinya lalu si istri meninggal di tangannya,

maka diyahrya ditanggung para aqilabnya. Begitu juga setiap

perkara yang tidak diwajibkan atas sultan untuk melaksanakannya

karena Allah yang berupa had maupun hukuman mati, dan tidak

boleh dilakukan oleh seseorang dengan inisiatif sendiri dengan

alasan manfaat baginya, lalu sultan atau yang lainnya dicela

karenanya, maka tidak menggugurkan diyat padanya.

Apabila seseorang berkata, "Mengapa Anda menyatakan

bahwa sultan berhak menghukum dan melaksanakan had,

kemudian Anda menggugurkan apa yang binasa karena had, tapi

memberlakukan terhadapnya apa yang binasa karena hukuman

(yang bukan had?"

Kami berkata: Karena had adalah keurajiban atas sultan

unfuk dia laksanakan, dan bila dia meninggalkannya maka dia

durhaka kepada Allah karena meninggalkannya, sedangkan

hukuman adalah perkara yang dibolehkan baginya hanya

bedasarkan pendapat pribadi, dan dia boleh meninggalkannya.

Tidakkah Anda ketahui bahwa Rasulullah db telah mengetahui

sejumlah orang yang mengambil bagian harta rampasan perang di

jalan Allah sebelum dibagikan namun beliau tidak menghukum

mereka? Sekiranya penghukuman itu wajib seperti wajibnya

penegakan had, niscaya beliau tidak meninggalkannya

sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah S- Dan beliau juga

telah memerintahkan pemotongan tangan wanita terpandang yang

mencuri, lalu beliau diajak bicara mengenainya (yfui ada

pembelaan bagi wanita tersebut), namun beliau bersabda,
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" Seandainya fulanah -seorang wanita terpandang- mencuri,
nbcaya aku potong tangannyz."l75

Allah Ta'ala telah berfirrnan,

':i3 ;A"68 $ y4i S1{- J EA 5?13
4tfr rlyilA't rS F^-g )ij 3"F, 6; 6i

" Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang
mulonin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan

membunuh seorang mukmin karena tersalah
(hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba saha5a yang
beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada

(si terbunuh itu)." (Qs. An-Nisaa' l4l:9Zl

Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa kesalahan (ke-

tidaksengajaan) adalah seperti seseorang yang melemparkan
sesuafu lalu mengenai orang lain, dan mungkin juga mengandung
pengertian lain.

Saya tidak mengetahui dari kalangan ahli ilmu yang
menyelisihi, bahwa bila seseorang melempar binatang buruan atau
melempar suafu sasaran, dan bila dia melempar satu persafu dari
dua sasaran ifu -dan dia tidak melihat seorang pun dan tidak pula
kambing milik orang lain- lalu lemparan ifu mengenai seseorang

atau seekor kambing milik orang lain, maka dia menanggung diyat
orang yang terkena lemparannya bila dia meninggal, atau
menanggung kambing itu bila kambing itu mati. Saya mendapati
hukum mereka baginya adalah membolehkan pelemparan itu bila
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diikuti. Jadi pengertiannya seperti pengertian melempar dengan

fujuan tidak membinasakan seorang muslim, tidak pula merusak

hak seorang muslim. Saya mendapatinya membolehkannya unfuk

meninggalkan pelemparan ifu, sebagaimana saya mendapatinya

membolehkan Imam unfuk meninggalkan penghukuman.

Sementara tindakan yang dilakukan oleh Imam, yang mana

dia boleh meninggalkannya dengan pelemparan yang dilemparkan

oleh seseorang yang dibolehkan baginya, yang mana dia boleh

meninggalkannya, lalu tindakan itu membinasakan sesuatu, maka

si pelempar harus menanggungnya, lebih serupa dengan hadyang

diwalibkan Allah fr untuk dilaksanakan. Bahkan penghukuman

dengan itu lebih layak untuk ditanggung bila kebinasaan ihr

memang di sebabkan oleh pelemparan tersebut. Karena tidak

seorang pun berbeda pendapat bahwa lemparan ifu dibolehkan,

namun manusia bisa berbeda pendapat mengenai tindak-tindak

penghukuman (yang bukan hadt, dimana sebagian mereka

memakruhkan tindak penghukuman, sebagian mereka mengata

kan, "Penghukuman tidak boleh sampai begini." Sebagian lainnya

mengatakan, "Tidak boleh melebihi itu."

Dan seperti si pelempar itu adalah seorang lelaki yang

menghukum isfuinya, karena dia boleh meninggalkan tindak

penghukuman ini, dan meninggalkannya adalah lebih baik baginya,

karena Nabi $ setelah mengizinkan pemuhrlan istri, beliau

bersabda, " Orang-orang pilihan diantara kalian tidak akan

memukul." Apabila meninggalkan pemukulan adalah lebih baik

baginya, maka lebih layak untuk menanggung bila dia sampai

membinasakan orang yang dipukulnya, karena dia sengaja

memukul, yang karenanya terjadi kematian, ini lebih layak unfuk
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menanggung daripada si pelempar yang sama sekali tidak sengaja
melempar korban.

Apabila seseorang berkata, "Adakah hal lain yang
menjelaskannya selain ini?" Ifu sudah cukup.

2853. Ali bin Abu Thalib aS, berkata, "Tidak seorang pun
meninggal karena had, lalu aku merasakan sesuatu karenanya di
dalam diriku, sebab kebenaranlah yang telah membunuhnya,
kecuali yang dihukum karena meminum khamer, sebab ifu adalah
pendapat kami setelah ketiadaan Nabi S. Barangsiapa meninggal

karena (hukuman) ifu, maka aku akan menebusnya."176 5uru 66uL
tahu apakah dia mengatakan, "dari baiful maal', atau 'dibebankan
kepada yang menghukumnya. " -Asy-Syafi'i ragu-.

2854. Telah sampai kepada kami, bahwa Umar bin Al
Khaththab 4, mengirim ufusan kepada seorang wanita terkait
dengan informasi yang sampai kepadanya mengenai wanita ifu,
lalu wanita ihr terkejut dan ketakutan hingga dia keguguran. umar
lantas meminta pendapat (para sahabat) mengenai kegugurannya,
maka Ali & mengatakan kepadanya suatu kalimat yang aku tidak
hafal, aku hanya tahu intinya adalah dia harus menanggung
diyakrya. Umarpun memerintahkan Ali & agar membebankan ifu
kepada kaumny6.177

u6 Tehh dikernukakan pada no. @6asl, daram pernbahasan: Melukai dengan
Sengaja, bab: Tindak Kqatntan Sultan (Penguasa).

177 14.1, dikenrukakan pada no. (2686), dalam pernbahasan: Melukai dengan
Sengaja, bab: Tindak Keiahatan Sultan (penguasa).
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Umar;$ memang berhak untuk mengirim ufusan, dan

Imam harus melaksanakan had dalam kasus khamer menumt

mayoritas ulama, namun ketika terjadi kebinasaan akibat

pengiriman utusan pada orang yang dia diutus kepadanya, atau

pada janin yang dikandungnya, maka Ali dan Umar berpendapat,

bahwa dia harus menanggung diyatrya. Jadi yang kami lihat pada

pandangan mereka adalah seperti yang kami sebutkan, bahwa aku

berhak melempar dengan tidak bermaksud membinasakan

seseorang dengan lemparanku. Lalu mereka berpendapat bahwa

kendatiptrn dia berhak mengirim utusan, namun dengan

pengufusan itu jangan sampai mengakibatkan kebinasaan

seseorang, sehingga bila ada kebinasaan, maka dia menangsung

nya, dan insSn Allah dosanya dimaafkan.

53. Unta yang Menyerang

fu-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia

berkata: AsySyafi'i rg mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Muhammad bin Al Hasan berkata: Para ulama Madinah ber-

pendapat, "Apabila seekor unta menyerang seseorang, lalu ada

saksi atau bukti yang menyatakan penyerangannya terhadapnya,

dan bahwa dia memukul unta itu ketika ia menyerangnya hingga

membunuhnya, atau menyembelihnya, maka tidak ada tanggungan

atasnya. Tapi bila tidak ada saksi atau buld, kecuali perkataannya

sendiri maka dia wajib menanggung."
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Abu Hanifah ;$, berkata, "Dia wajib menanggung dalam

kedua keadaan ifu (yaitu dalam keadaan ada dan tidak adanya

saksi atau bukt), karena itu adalah tindak kekerasan terhadap

hewan yang tidak boleh ditumpahkan darahnya maupun dilukai
(tanpa alasan yang dibenarkan syari'at)."

Muhammad bin Al Hasan dan yang lainnya dari kalangan

yang berpendapat dengan pendapatrya mengemukakan pendapat

lain dalam hal ini. Aku telah menghimpunnya dan aku ceritakan

apa yang aku ingat, serta keduanya atau salah safunya

mengatakan itu kepadaku. Aku juga mengatakan itu kepada

keduanya. Dia berkata, "Lalu apa pendapatmu mengenai hal yang

diperdebatkan?" Aku berkata, "Aku berpendapat dengan apa yang

aku ceritakan dari para sahabat kami bahwa mereka berpendapat

demikian."

Dia berkata, "Apa hujjahmu dalam hal itu?" Aku berkata,
"Sesungguhnya Allah @ melindungi darah kaum muslimin kecuali

dengan haknya, dan kaum muslimin tidak berbeda pendapat

sejauh yang aku ketahui; atau orang yang aku ketahui

pendapatnya dari mereka, bahwa bila ada seorang muslim

menginginkanku di suatu tempat yang aku tidak terlindungi

darinya, dan di sana ada pintu yang aku tufup, sementara aku

tidak memiliki kekuatan untuk mencegahnya dan tidak mungkin
juga melarikan diri unh.rk menghindarinya. Sementara per-

lindunganku darinya yang bisa aku gunakan untuk mencegah

keinginannya terhadapku hanya menyabetnya dengan senjata, lalu

aku menemukan pedang atau lainnya, maka aku berhak

menyabetnya dengan pedang ifu untuk melindungi kehormatanku

yang telah Allah haramkan atasnya untuk dibinasakannya. Apabila
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sabetan itu mengakibatkan nyawanya melayang, maka aku tidak

wajib menanggung diyat, tidak pula qishash, dan tidak pula

kafarat, karena aku melakukan tindakan yang dibolehkan bagiku.

Karena demikian terkait dengan seorang muslim, maka demikian
juga pada unta yang lebih rendah kedudukannya, lebih kecil

kadamya, dan lebih utama unfuk dibolehkannya tindakan ini

terhadapnya."

Dia berkata, "Apabila seekor unta dibunuh oleh seseorang,

maka dia tidak boleh dibalas dibunuh, sedangkan apabila seorang

muslim membunuh (tanpa alasan yang dibenarkan syari'at), maka

dia harus dibunuh (sebagai qishash)." Aku berkata, "Aku tidak

menyelisihi Anda dalam hal ini, lalu mana yang Anda nyatakan

bahwa keduanya sama dalam hal ini? Padahal Anda hanya

menyamakan antara keduanya apa yang memang sama, dan Anda

membedakan antara keduanya apa yang memang berbeda? Dan

Anda hanya mengatakan, muslim dalam keadaan yang Anda

sebutkan itu hendak melakukan tindak kejahatan di dalamnya,

sehingga dia berkata, 'Aku tidak membunuhnya kecuali karena

tindak kejahatannya sendiri'. Seandainya bukan karena tindak

kejahatan itu maka darahnya tidak halal bagi Anda."

Aku berkata, "Apakah keinginan ifu tindak kejahatan?" Dia

menjawab, "Ya." Aku berkata, "L-alu apa yang Anda katakan

mengenai orang yang menginginkanku, lalu ada sebuah sungai

atau parit yang menghalanginya dariku, atau kakinya patah atau

tangannya, atau dia ditahan oleh seseorang, sedangkan dia

memang menginginkanku, hanya saja tidak dapat mencelakaiku,

baik dengan tangan maupun senjata, apakah halal bagiku untuk

membunuhnya?" Dia menjawab, "Tidak." Aku berkata, "Apabila
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dia sampai kepadaku lalu aku berhasil merebut senjatanya hingga

dia tidak mampu lagi mencelakaiku, apakah halal bagiku

membunuhnya?" Dia menjawab, "Tidak." Aku berkata, "Apabila

aku melukainya dengan luka yang bisa mencegahnya dari

membunuhnya, namun dia ingin mencelakaiku (membunuhku),

apakah halal bagiku membunuhnya?" Dia menjawab, "Tidak." Aku
berkata, "Apabila dia ingin mencelakaiku sementara dia tidak

memegang sesuatu yang bisa ditimpakan kepadaku, apakah halal

bagiku membunuhnya?" Dia menjawab, "Tidak." Aku berkata,

"Aku mendengarmu menambahkan pada beberapa keadaan

dimana Anda menyatakan bahwa darahnya haram dalam semua

kondisi itu. Apabila Anda menghalalkan darahnya hanya karena

alasan keinginannya itu, maka konsekuensinya Anda menghalalkan

darahnya dalam semua keadaan."

Dia berkata, "Lalu dengan alasan apa Anda menghalalkan

darahnya?" Aku berkata, "Dengan larangan Allah mengenai apa

yang Allah haramkan untuk dirusak dariku. Ketika aku tidak

menemukan hal yang dapat melindungi darahku, kecuali aku

menyabetnya, maka aku menyabetnya- Apabila dia berubah

keadaan menjadi keadaan yang dia tidak mampu membunuhku,

maka darahnya menjadi haram, karena dia belum melakukan

sesuatu yang menghalalkan darahnya, tapi hanya melakukan

perbuatan yang membolehkan pencegahannya, bukan menghalal

kan darahnya. Apabila ketika mencegahnya menyebabkan

kematiannya berarti dia menghalalkan dirinya sendiri, dan bila

dalam mencegahnya tidak menyebabkan kematiannya maka tidak

halal bagiku membunuhnya setelah aku aman dari tindakannya

yang hendak membunuhku. Begitu juga keadaan-keadaan yang

aku sebutkan kepadamu sebelum aku menyabetnya. Jadi bila dia
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menjadi dalam keadaan dimana aku bisa mencegahnya tanpa

menyabetnya maka tidak halal bagiku menyabetnya.

Begitu juga unta, bila aku tidak dapat mencegahnya kecuali

dengan memukulnya yang bisa dilakukan oleh seorang muslim

maka aku memukulnya, walaupun pukulan itu menyebabkan

kematiannya. Tapi bila unta itu menjadi dalam keadaan yang

nyawaku aman darinya, maka tidak halal bagiku memukulnya, dan

bila aku memukulnya hingga menyebabkan kematiannya maka aku

menanggung harganya. Karena itu aku tidak membolehkan tindak

kekerasan terhadapnya, karena tindak kekerasan ifu adalah

tindakan/perbuatan, bukan sekadar keinginan. Akan tetapi aku

membolehkannya untuk melindungi kehormatanku. Begihr juga

orang gila, dan begitu juga anak kecil."

54- Istihgag (Klaim Hak dengan Buktlrza

Apabila seseorang mengklaim seekor temak di tangan

orang lain, sedangkan orang yang diklaim mengingkari hal ifu atau

Udak mengingkari dan fidak mengakui, maka orang yang

mengklaim hanrs menunjukkan bukti atau saksi. Apabila ada bukti

atau saksi yang menyatakan bahwa temak itu memang miliknya,

namun mereka tidak mengetahui bahwa dia telah menjualnya atau

menghibahkannya, atau mereka mengatakan, "Dia tidak pemah

menjualnya dan tidak pemah menghibahkannya", maka itu tidak

L78 Isfihqaq adatah isfrjab, yraitu apabila seseorcng mengklaim sesuatu di tangan

omng lain dan mentrnjukkan bukti atau saksi, maka hakim memutuskan itu miliknya.
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termasuk yang ditolak kesaksiannya, karena hal itu berdasarkan

pengetahuan, sehingga si pemilik temak diminta bersumpah

dengan menyebut nama Allah, bahwa temak ini adalah temaknya,

tidak pemah keluar dari kepemilikannya dengan suafu cara apa
pun. Kemudian temak ifu diserahkan kepadanya.

Apabila seseorang memesan seorang budak unfuk
mengunis bahan makanan atau memesan, atau pakaian, atau

barang, atau dinar, atau dirham, atau apa pun, lalu dia mengklaim

apa yang dipesannya itu (sebagai miliknya), maka jual-beli itu batal,

karena harganya adalah barang yang dipesannya. Dalam hal ini
tidak ada bedanya antara dinar dan dirham yang dijualnya padahal

dia tidak memilikinya, dan ini dalam jual beli barang.

Barangsiapa yang menjual barang atau membeli dengan

barang, dan pembeliannya dengan menggunakan barang adalah

penjualan unfuk mendapatkan barang, narnun kemudian barang

itu diklaim, maka jual-beli itu batal. Apabila dia menjual suatu sifat

dari beberapa sifat yang telah disebutkan, lalu pembeli menerima

nya, namun kemudian sifat ifu diklaim, maka jual-beli itu tidak
batal. Karena jual-beli belum terjadi atas suatu barang, tapi terjadi

atas sesuatu yang dijamin dengan sifat yang menjadi tanggungan

penjual, seperti utang atasnya, dan selamanya dia tidak terbebas

dari tanggungan ifu, kecuali dengan menyerahkannya kepada
pemiliknya. Maka setiap kali barang dengan suatu sifat diklaim,

maka ia dikembalikan kepadanya, hingga dia menyempumakan
sifat itu. Apabila dia menukar dinar dengan dirham, lalu dirham
dan dinar itu diklaim, yang mana tidak ada perbedaan antara
dinar, dirham dan yang lainnya, maka jual-beli ifu batal.
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Ar-Rabi' berkata, "Barangsiapa yang membeli barang
dengan barang yang lainnya, lalu salah safu dari kedua barang iu
diklaim, rnaka semua jual-beli ifu batal, karena transaksi bisa terjadi
pada barang yang dibolehkan dan bisa juga pada barang yang
tidak dibolehkan. Apabila dirham diklaim walaupun sedikit, maka
semua penukarannya batal, karena transaksi ifu memadukan yang
halal dan yang haram, sehingga semuanya menjadi batal. Ini juga

merupakan pendapat Asy-Syafi'i. "

Apabila seorang lelaki membeli seorang budak perempuan,
lalu dia menjadikannya sebagai ummul walad, dari suafu pasar dari
beberapa pasar kaum muslimin atau selain pasar kaum muslimin,
atau budak itu mau menikahi dengannya tapi dengan syarat dia
merdeka, lalu budak ifu melahirkan anak unfuknya, kemudian
majikannya mengakui budak ifu, maka dia wajib membayar mahar
mitsil budak itu kepada majikannya, dan dia menanggung harga
anaknya darinya pada hari kelahiran mereka, karena ifu adalah
saat pertama berlakunya pada mereka hukum dunia, dan
majikannya mengambilnya sebagai budak, karena anaknya
memerdekakannya dengan tipu daya.

Apabila budak wanita ifu mengaku sebagai budak, lalu lelaki
ifu menikahinya dengan stafus budak, maka anak-anaknya adalah
budak. Apabila ada dua budak perempuan dimiliki oleh dua lelaki
lalu keduanya berbagi, salah safunya menjadi milik salah safu dari
kedua lelaki itu dan melahirkan anak darinya, kemudian lelaki
lainnya mengklaimnya, maka dia boleh mengambil budak itu,
mahar mitsilnya dan harga anaknya, sementara anaknya sebagai
orang merdeka. Sedangkan pembagian di antara keduanya
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menjadi batal, dan budak perempuan yang satunya lagi dimiliki

mereka berdua.

Apabila seorang lelaki membeli seorang budak perempuan,

lalu budak itu meninggal di tangannya, maka kematian itu adalah

kehilangan, kemudian ada lelaki lain yang mengklaimnya, maka

dia berhak menuntut harganya kepada orang yang budak itu

meninggal di tangannya. Dan orang yang budak itu meninggal di

tangannya berhak menunhrt kepada penjualnya, harga yang telah

diambil darinya. Apabila budak itu telah melahirkan anak-anak

untuknya, maka budak ifu sebagai omng-orang merdeka, dan dia

menanggung nilai mereka pada hari mereka lahir. Apabila budak

perempuan itu tidak meninggal, hanya saja ada yang tambahan

atau pengerangan di tangan lelaki ifu, karena tindakannya

terhadapnya, atau dari yang lainnya, atau sesuatu dari langit, maka

dia juga harus mengembalikannya. Dan tidak dikatakan kepada

lelaki ini kehilangan, tapi dikatakan, tambahan atau pengurangan,

sehingga dia mengembalikannya dengan tambahan itu dan tidak

ada sesuah.r pun baginya dalam tambahan ifu, sedangkan bila

kurang maka dia menanggung kekurangannya, kecuali bila dia

mengambil kompensasi untuknya lebih banyak daripada yang

berkurangnya, maka dia harus mengembalikannya. lalu
kekurangan yang terjadi bukan akibat tindakannya ditolak, karena

dia menanggungnya, sebab budak ifu milik orang lain.

Sedangkan penambahan dan pengurangan yang terjadi di

pasar-pasar, maka hal ifu tidak berpengaruh pada tubuh, karena

terkadang seorang budak ifu ketika dirampas pada saat mahal

seharga seratus dinar, kemudian tubuhnya bertambah, sementara

harga pasaran tumn, sehingga dia berharga lima puluh dinar.
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Apakah dikatakan kepada orang yang memegang budak yang
bertambah di tangannya, dimana pemilik budak dan para ahli ilmu
bersaksi bahwa budak itu pada hari ini lebih baik daripada hari dia
mengambil dengan penambahan pada fubuhnya? Apakah dia
menanggung setengah nilainya, dengan alasan bahwa budak ifu
turun harganya (menjadi lebih murah)? Ini tidak dianggap, karena
yang ditanggung adalah apa yang berkurang pada tubuhnya,
karena ifu adalah kekurangan barang yang dirampas. Sedangkan
hrmnnya harga pasaran bukan karena tindakannya dan bukan
karena sebab si budak itu sendiri.

Apabila seseorang menjual tanah kepada orang lain lalu si
pembeli mendirikan bangunan di tanah ifu, atau menanaminya,
kemudian seorang lelaki mengklaim setengahnya, dan si pembeli
memilih untuk memiliki setengahnya lagi dengan setengah harga,
maka tanah itu dibagi. Bagian tanah yang menjadi hak orang yang
pengklaim, si pembeli harus merobohkan dan mencabuti tanaman
dari tanah ifu. Dan begitu juga dia menuntut apa yang berkurang
dari tanaman dan bangunan ifu kepada si penjualnya beserta
setengah harga tanahnya. Begitu juga tanah yang dimiliki dua
orang lalu mereka membaginya di antara mereka.

Ar-Rabi' berkata, "Akhir pendapat AsSrSyafi'i ;S, adalah,

apabila sebagian yang dibelinya diklaim, maka jual-beli itu batal,
dengan alasan, bahwa kansaksi ihr mencakup yang halal dan yang
haram, sehingga semuanya batal."

Ar-Rabi' berkata, "Si pemilik tanah boleh mengambil
tanahnya, merobohkan bangunannya dan tanamannya dari tanah
itu, sementara si pemilik bangunan dan tanaman boleh menuntut
harganya kepada si penjualnya, karena dia telah menipunya, lalu
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mengambil dari si penjual apa yang telah diambilnya dari si

pembeli."
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2855. Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami,

dia berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dan Az-Zuhri, dari

Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Aisyah g, dia berkata:

Rasulullah S bersaMa, " Setiap minuman tnng memabukkan

adalah 6uru*.'179

ue HR. Al Bukhari (7/97, perrbahasan' Wudhu, bab: Tidak Boleh Berwudhu

dmgan Nabidz (Fermentasi Anggur) dan Tidak Pula dengan Sesuatu yang

Memabukkan), dari Ali lbnu Abdullah, dari Sufuan, dengan sanad ini. (no- 242t, dan

ujungnya di no. (5585, 5586).
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2856rvrarik mengabark". -":]:" #.:: i;
dari Abu Salamah, dari Aisyah uqry,, dia berkata: Rasulullah S
ditanya mengenai bit' (tuak madu), beliau pun menjawab, "setiap
minuman yang memabukkan adalah lruru-."L8o
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Muslim l3/L586, pernbahasan: Minuman, bab: penjetasan Setiap !,ang
Memabukkan adalah Khamer), dari jalur lbnu uyainah dan png lainnya, dari Az-zuhri,
dengan sanad ini. lno.59/2OO1l.

180 Tehh dikemukalen pada no. 1278y'l), dalam pernbahasan: Hudud, bab: Had
Khamer.

Hadits ini mutbfaq alaih.
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2857. Malik mengabarkan kepada kami, dari Zaid bin

Aslam, dari Atha' bin Yasar bahwa Rasulullah 4$ ditanya

mengenai ghubaira' (tuak jagung atau beras), beliau pun

menjawab, " Tidak ada kebaikan (manfaat) padanya." Kemudian

beliau melarangnya. Malik berkata dari Zaid bin Aslam,

" Ghubaira 'adalah minuman yang memu6uLLutl-"181
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2858. Malik LunguUurkan kepada kami, dari Nafi', dari

Ibnu Umar, bahwa Rasulullah S bersabda, "Barangsiapa minum

khamer di dunia, kemudian dia tidak bertobat darinya, mal<a dia

tidak akan mendapatkannya kelak 4i uibhitu7."182

181 gu611r ini diriwayatkan dalam Al Muwaththa' (2/845, pembahasan:

Minuman, babr Pengharaman Khamer, no. 10).

Hadits ini murcal.
Ibnu Abdil Bar berkata, "Hadits in di-musnadl<an oleh hnu Wahb, dari Malik,

dari Zaid, dari Atha', dari lbnu Abbas. Aku tidak mengetahui seomng Pun yang me-

musnadkannyadari Malik keqrali lbnu Wahb."
Di dalamnya disebutkan: Malik berkata, "Lalu aku tanyakan kepada Zaid bin

Aslam, 'Apa itu ghubaim ?' Dia menjawab, 'Minuman yang memabukkan'."
182 gu61L ini diriwayatkan dalam AJ Muovaththa' (2/846, pembahasan dan bab

yang safila, no. 11).
Al Bukhari (4/L7, pembahasan: Minuman, bab: Firman Allah Ta'ala,

"S*ungguhnya (meminum) khamer, be$udi, herkorban untuk) berhala, merzgwdi

nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Mal<a iauhilah
perbuatan'perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Qs- Al Maa'idah [5]:

90) dari Abdullah bin Yusuf, dari Malik, dengan sanad dan redaksi yang sama. (no.

5575).
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2859. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ishaq bin

Abdullah bin Abu Thalhah, dari Anas rg, dia berkata: Aku
menyuguhkan minuman dari fadhikh dan kurma kepada Abu
Thalhah Al Anshari, Ubai bin Ka'b dan Abu Ubaidah bin Al
Jarrah. lantas seseorang mendatangi mereka dan berkata,
"Sesungguhnya khamer telah diharamkan." Abu Thalhah pun
berkata, "Wahai Anas, hampirilah guci ifu lalu pecahkanlah-" Anas

Muslim (3/1588, pernbahasan: Minuman, bab' Hulmman bagi Orang yang
Minum Khamer Bila Tidak Bertobat Darinya), dari Yahn bin Yahya, dari Malih
dengan redaksi lrang sama secara ringkas. lno.76/20O3l.

Dan dari AMullah bin Maslamah bin Qa'nab, dari Malik, dengan redaksi yang
sama (no. 77/2OOS). Dan ada firlur-jalur lainnga dari Nafi', dengan rdaksi yang sama
(7,8/2OO3l.
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berkata, "Maka aku pun menghampiri guci batu milik kami itu, lalu

aku menghantam bagian bawahnya hingga pecah."183
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2860. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari

Muhammad bin Ishaq, dari Ma'bad bin Ka'b bin Malik, dari ibunya,

dia pemah shalat dengan menghadap ke dua arah kiblat (Baitul

Maqdis dan Ka'bah), bahwa Rasulullah S melarang dua macam

183 gu61L ini diriwayatkan dalarr' Al Muwaththa' (2/U6-847, pernbahasan:

Minuman, bab: Himpunan Pengharaman Khamer, no. 13).

Al Bukhari (4/72, pembahasan: Minuman, bab: Turunnya Penghamman Khamer

Dari Bakal Buah Kurma dan Buah Kurma), dari Isma'il bin Abdullah, dari Malik,

dengan redaksi yang sama.
Di dalamnya disebutkan, "dari rendaman bakal buah dan kurma..." lalu Abu

Thalhah berkata, "Berdirilah wahai Anas, lalu tumpahkanlah itu." Maka dia pun
menumpahkann!,a. (no. 5582).

Muslim (3/L572, pembahasan: Minuman, bab: Pengharaman Khamer), dari jalur

hnu Wahb, dari Malik, dengan redaksi yang sama. (no- 9/L98Ol.
Fadhikh adalah melumatkan bakal buah, lalu dituangi air, kemudian dibiarkan

hingga berbuih. Bila disertai larrrma, maka disebut khalith (campuran).

Al Mihras adalah bahr fng dilobangi.
Az-hhw adalah kurma muda (bakal buah) yang di bawahnya ruthab (kurma

muda).
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minuman campuran, dan beliau bersabda, " Buatlah nabidz dai
masing-masing secara sendiri-sendiri."l&
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re Hadits ini diriwayatkan dalam Musnad Alunad (5/18), hadits ishi Ka'b bin
Malik diriwaptkan dari Muhammad bin Salamah, dari Muhammad bin Ishaq, dengan
redalsi yang sama.

Al Haitsami berkata, "Di dalam sanadnya terdapat Ibnu Ishaq, dia tsiqah namun
mudallis, sedangkan para periwapt lainnya btSah." (5/551.

Sayra berkata: Di dalam riwa5rat Al Humaidi, Ibnu Ishaq menyatakan bhdits
(penceritaan), dia berkata, "Ma'bad mengabarkan kepadaku), jadi haditsngra shahih.
(Musnad Al Hunaidi, L/173, no. 356). Diriwayatkan juga oleh Ath-Thabarani
(2s/1471.

Hadits ini memiliki sejumlah s5ahid (riwayat penguat dari sahabat hinnSn) di
dalari Ash-Shahihain, di antamn3n:

Al Bukhari 14/15, pqnbahasan: Minuman, bab: Orang Srang Mernandang Tidak
Boleturya Mencampur Bakal Kurma dan Kurma), dari Abu Ashim, dari lbnu Juraij, dari
Atha', dari Jabir &, dia berkata, "Nabi $ melarang pencamputan kismis dan kurma,
bakal kurma dan kurma muda (untuk dijadikan nabi&)." (no. 5601).

Dan dari Muslim, dari Hislram, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abdullah bin Abu

Qatadah, dari aphnSn, dia berkata, "Nabi $ melarang menggabungkan kurma dan
bakal kurma (kurma sangat muda), serta kurma dan kismis. Dan hendaknya masing-
masing dtbuat nabidzsendiri-sendiri." (no. 5602).

Muslim (3/L57+1575, pernbahasan: Minuman, bab: Makruhnya Membuat
NabidzKurma dan Kismis 57ang Dicampurkan), dari jalur Jarir bin Hazim, dari Atha',
dengan redalsi yang serupa. lno.16/19861.

Dari jalur laits, dari Atha', dengan redaksi yang s€rupa. klo- 17/L9{361.
Dari jahrr Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dengan redaksi glang sama. (no.

78/19f361.
Dari ialur Hiq/am Ad-Dustuua'i, dari Yahp bin Abu Katsir, dengan redaksi

hadits kedua pada riwayat Al Bukhari. (no.24/7988).
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2861. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari
Abu Ishaq, dari lbnu Abi Aufa, dia berkata, "Rasulullah 4$

melarang membuat nabidz dengan guci hijau, putih dan

rrnru1r."185
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les HR. Al Bukhari (4/L4, pernbahasan: Minuman, bab: Rukhshah Nabi,$
dalam Penggunaan Wadah-wadah dan Tempat Penyimpanan Setelah Pelarangannya),
dari Musa bin Isma'il, dari Abdul Wahid, dari Asy-Syaibani (Abu Ishaq), dia berkata:

Aku mendengar Abdullah bin Abu Aufa.g berkata, 'Nabi S melarang penggunaan

guci hijau." Aku bertanya, "Boletrkah kami minum dengan guci putih?" Dia menjawab,
"Tidak." (no. 5596).

Riwayat Sufuan diriwayatkan oleh Al Humaini di dalam Musnadnya (2/3L2, no.
715), di dalamnya disebutkan: Rasulullah S$ melarang minum dengan guci hijau dan

putih. Sufyan berkata, "Dan yang ketiganya aku lupa."
An-Nasa'i $nO4, no. 5637, 5538, pembahasan: Minuman, bab: Guci Hijau),

dari jalur Sufuan, dengan redaksi yang sarna, namun di dalamnya tidak disebutkan,
guci merah.

Dari jalur Syu'bah, dari Asy-Syaibani, di dalamnya disebutkan' Rasulullah $
melarang membuat nabidz dengan mengunakan guci hijau. Aku bertanya, "Bagaimana

yang putih?" Dia berkata, "Aku tidak tahu."
Sebagaimana yang Anda lihat di dalam kitab-ktab takhrij tidak terdapat, "dan

merah" selain di sini.
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2862. Sufi7an bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari

Sulaiman Al Ahwal, dari Mujahid, dari AMullah bin Amr bin Al
Ash, dia berkata: Ketika Rasulullah $ melarang penggunaan

sejumlah wadah, dikatakan kepada beliau, "Tidak setiap orang bisa

mendapatkan kantong air." Maka beliau pun mengizinkan mereka

menggunkaan guci yang tidak dilapisi 1nr.186

la5 HR. Al Bukhari (4/14, pqrbahasan: Minuman, bab: Ruklrshah Nabi $
Mengenai Wadah dan Ternpat Air Setelah Pelarangannya), dari AIi bin Abdullah, dari
Sufi7an, dari Sulaiman bin Abu Muslim Al Ahwal, dari Mujahid, dari Abu lyadh, dari
AMullah bin Amr :9, dengan redaksi lrang sama. (no. 5593).

Muslim (3/185, pembahasan: Minuman, bab: larangan Membuat Nabidz dalam
Tq, Dubba'(Sejenis Labu), Guci Hilru Dan Guci dari ternbikar, dan Penjdasan bahwa
Itu Telah Dihapus, dan Sekarang Halal Selama Tidak Sampai Menjadi Minuman png
Memabukkan), dari jalur Sufi7an, dengan redaksi yang sama. Di dalam sanad juga

disebutkan, "dari Abu l!,adh" di antara Mujahid dan Abdullah bin Amr 6'. (no.

66/200n.l.
Riwapt Al Umm tidak mencantumkan, "dari Abu lpdh" di antara Mujahid dan

Abdullah binAmr.
DiriwaSntkan juga demikian oleh Al Baihaqi di dalam Al Ma'nkh (6,/455), dan

dia mernperingatkan dengan mengatakan, "Yang gugur dari sanadnyra adalah Abu
If,adh.

Dia juga mengatakan di dalam As-Sunan Al Kubm (8/310l, "Yang gugur dari
sanadnya -Fihr AqrSyafi'i- adalah Abu lpdh, padahal itu ada d dalam sanad."

Riwayat Aqrs!,afi'i di dalarn As-S.nan adalah nnwhul lstnlrclnya bersambtrng),
tidak ada yang gugur. Q4szSutnn,2/187, no. 56U.
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2863. Sufuan mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri,

dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah S
bersabda, "Janganlah kalian membuat nabidz di dalam dubba' dan

muzaffat" Kemudian Abu Hurairah berkata, "Jauhilah hantam dan

naqir."L87

747 HR. Muslim (3/1577-L578, pernbahasan: Minuman, bab' l-arangan
Mernbuat Nabidz di Dalam Muzaffal, dari jalur Sufuan, dengan sanad dan redaksi yang
sma, namun di dalamnya Udak terdapat, "dan naqit" (no- 3L/L9921.

Dari jalur Bahz, dari Wuhaib, dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari
Nabi $, bahwa beliau melarang penggunaan muzaffat, hantam dan nqir.

Dia berkata: Ditanyakan kepada Abu Humirah, "Apa hantam itu?" Dia
menjawab, "Guci hijau." (no. 32/1992).

Dari ;alur hnu Aun, dari Muhammad, dari Abu Huraimh, bahwa Nabi $
bersabda kepada para utusan Abdul Qais, "Aku melarang l<alian menggwal<an
dubba', hantarn, naqir dan muqaryZt -Abu Hurairah berkata, 'Hanbm adalah wadah
air yang dilobangi'-, tetapi minumlah dari kantong airmu dan tempat aitmu."

Dubba' adalah labu kering, yakni wadah yang dibuat dari ihr. lno. 33/L9921.
Hantam bentLlk tunggalnya hantamah, yaitu guci tembikar hijau. Ada juga 5nng

mengatakan bahwa itu adalah sernua jenis guci, Ada juga ynng mengatakan, bahwa ifu
adalah guci yang didatangkan dari Mesir dalam keadaan telah dicat bagian dalamnyra.

Ada juga yang mengatakan, bahwa itu adalah guci yang bagian lehemya merah, yang
dengan 'iadah ini didatangkannya khamer dari Mesir. Ada juga yang mengatakan, dari
Thaif.

Naqiradalah batang pohon yang dilobangi tengahnya.
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2864. Sufuan mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku

mendengar Az-Zuhn berkata: Aku mendengar Anas berkata,

"Rasulullah $ melarang dubba ' dan muzaffat untuk digunakan

membuat nu6i4r."L88
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2865. Sufuan mengabarkan kepada kami, dari hnu

Thawus, dari ayahnya, bahwa Abu Wahb Al Jaisyani menanyakan

MuqaSy;ardalah mtaffat Fitu yang dicat dengan t€r.
1s8 HR. Al Bukhari (4/L3, pqrbahasan: Minuman, bab: Khamer dari Madu,

yartu Bitl, dari jalur Az-Ztrhrt, dari Anas, bahwa Rasulullah$ bersabda, "Janganlah

l<alian menbuat nabidz di datam dubh' dan iangan pula di dalatn muza{fat"

Dalam riwayat ini Abu Hurairah menyertakan pula kata hantam dan naqir. (no.

5587).
Muslim (3/1577, pembahasan dan bab yang sama dengan yang sebelurnnya),

dari jalur Sufi7an, dengan sanad dan redaksi yang sama. (no.3l/19921.
Dari jalur L-aits, dari Ibnu Syihab, dengan redaksi yang sama. (no- 3/L9921-
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tentang bit' (tuak madu) kepada Rasulullah S. Beliau pun

menjawab , " Setiap yang memabukkan adalah lruru*."189

18e Al Baihaqi berkata setelah meriwayatkan hadits ini dari AsySyafi'i, "Dernikian
yang dicantumkan di dalam riwayat ini, faihl "tentang bft'(nrakmadu)".

sedangkan yang lainnya mengatakan dari su[,ran, "tentang miz." Be)iau
bertanya, "Apa itu mid" Dia menjawab, "Minuman yang dibuat dari bUi.,, Beliau pun
bersabda, " Seblap yang memabukkan adalah hamn."

Kemudian AI Baihaqi berkata, "lni dari hadits suft7an secara mursal, namun ini
terdapat di dalam hadits valid dari Umarah bin Ghazyah, dari Abu Az-zubair, dai
Jabir, bahwa seorang lelaki datang dari Jaisyan, Jaitsan dalah suatu wilayah dari
kawasan Yaman, lalu dia menanyakan kepada Nabi $ mengenai minuman yang biasa
rnereka minum di negeri mereka, yang tertuat dari jagung, yang disebut zzan Nabi $
bertanya, "Apakah itu memabukkati" Mereka (para sahabat) menjawab, "ya."
Rasulullah$ bersabda, "setiap Snng memabukkan adalah hamm. sesungguhnya
Allah befianji kepada onng ttang minum minunan ltang memabukkan, bahvn Dia
akan mantberirya minuman thinatul l<habal(saripati pam penghuni neraka).,,

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim (S/LS8Z, pernbahasan: Minuman, bab:
Fenjelasan bahwa Setiap yang Memabukkan adalah l(hamer, dan setiap Khamer
adalah Haram, no. 72/2002), dari jalur AMul Aziz Ad-Darawardi, dari Umarah,
dengan redaksi yang sama.

Setelah dicermati, bahwa di dalam riwayat Al Baihaqi dari As5r.Syrafi'i di dalam //
Ma'rifah (6/436) dicantumkan, "Abu wahb Al Jaisyani", begitu juga di dalam Musnad
Aqr$afiI (hal. 282), dan begitu juga di dalam rir,rayat Ibnu AI A,rabi yang
diriwayatkan oleh AI Baihaqi di dalam As-Sunan Al Kubra-

Diriwayatkan juga oleh lbnu Al A'rabi dari sa'dan, dari sutnn, dengan redaksi
yang sama. (As-Sunan Al Kubm, 8/2921. Tapi saya belum menernukannya di dalam
Mu'ianz lbni Al A'nbi,batk Abu wahb ataupun Abu Tamim, namun yang lebih ra7,1rt,

ihr adalah Dailam AI Himydri Al Jaisyani, yang mana dia pernah berjurnpa dengan
Nabi $ dan meriwaptkan dari beliau.

Abu Daud meriwayatkan darinya tidak jauh dari hadits ini.
Keduanya meriwayratkannya dari jalur Muhammad bin Ishaq, dari yazic bin Abu

Habib, dari Martsad bin Abdullah Al Yazni, dari Daitam Al Himyari, dia berkab: Aku
berkata kepada Rasulullah $, "wahai Rasulullah, sesungguhnya kami tinggal di negeri
png dingin, di sana kami mengerjakan pekerjaan yang bemt. Dan sesungguhnya kami
membuat minuman dari gandum ini yang dengannya kami menguatkan tubuh kami
untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan kami, dan agar tahan terhadap dinginnya
negeri kami." Beliau bertanya, "Apl<ah itu mentabukl<atfl" Aku menjawab,-"ya."
Beliau bersabda, "Kalau bqitu, kalian harus menjauhiryta" oiu berkata,
"sesungguhnya orcng-orang tidak mau meninggalkannya." Beliau bersava, "Bit;
merd<a tidak mau meninggall<ann1,a, maka pemngilah mereka.,,

Rdal<si ini milikAbu Daud.
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Abu Az-Zubair, dari Jabir, bahwa Nabi 4$ dibuatkan nabidz

menggunakan kantong air, dan bila tidak ada, maka menggunakan

bejana [6Lr.190

(Sunan Abu Dau{ 4/254, no. 3675, terbitan Awwamah, pembahasan:

Minuman, bab: larangan Minuman 5rang Mernabukkan; dan Musand Ahmad,4/2311
hnu Hajar berkata, "Orang yang mengatakan, dia adalah Abu Wahb Al Jaisyani,

keliru."
Kemungkinan lbnu Hajar mernaksudkan Abu Wahb Al Jaiqpni yang namanya

Ad-Dailam bin Al Hausya', yang meriwayatkan dari AMullah hnu Amr dan Adh-

Dhahhak bin Fairuz, dan yang Ibnu [ahi'ah, Al Laits dan jama'ah meriwalntkan
darinlp. Karena orang ini tabi'in, sedangkan Ad-Dailami sahabat.

Di sana juga ada Abu Tamim Al Jais!,ani, namanya AMullah bin Malik bin Abu
Al Asham, dia tabi'in juga, dia meriwayatkan dari Umar, Ali, Abu Nadhrah dan

Mu'a&, dan dia membacakan Al Qur'an kepadanya. Dan Abu AI Khair Al Yazi

Martsar bin Abdullah meriwayatkan darinya.
Tidak menolak kernr.ngkinan bahwa yang bersama kita ini namanya Dailam, dan

julukannya Abu Tamim atau Abu Wahb, karena tidak jauh kernungkinan bahwa Abu
Tamim -grang dianggap oleh sebagian orang sebagai tabi'in, karena riwayatrya dari

sebagian sahabat- adalah seorang sahabat yang meriwayatkan dari Rasulullah # da"
dari sebagian sahabat.

Yang mendekatkan ini, bahwa biographi Dailam Al Himyari mendekati biographi

Abu Tamim, karena keduanp Jaisyani, keduanya pemah berjumpa dengan Mu'a&,
dan Abu Al Khair Al Yazni Martsad bin AMullah meriwayatkan dari keduanya.

tv\t-Tadzkinh, L/458, no. \797, 2/916, no. 3561, 4/22L2, no. 9135; dan At-
Taqrib, no. 1835).

l9o gp. Muslim (3/L584, pernbahasan' Minuman, bab: larangan Membuat
Nabidz di dalam Muzaf{at, Dubba', Hantam dan Naqh Penjelasan bahwa Itu Telah

Dihapus, dan Sekarang Halal Selama Minuman itu Tidak Menjadi Minuman yang

Mernabukkan), dari jalur Abu Khaitsamah, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dia berkata,

"Rasulullah $ biasa dibuatkan nabidz menggunakan kantong air. Bila mereka tidak
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2867. Malik mengabarkan kepadu Xurnil dari Nafi', lari
Ibnu Umar, bahwa Rasulullah S berpidato di hadapan orang-

orang dalam salah satu peperangannya. Abdullah bin Umar

menuturkan: [-alu aku datang mendekat ke arah beliau, namun

sebelum aku sampai beliau telah beranjak. Aku bertanya mengenai

apa yang beliau katakan, orang-orang pun menjawab, "Beliau

melarang kita membuat nabidz dengan menggunakan dubba' darr

mtraffa1."l9l

mendapatkan kantong air maka dibuatlah nabidz dengan menggunakan beiana yang

terbuat dari bahr."
Sebagian periunyat ber{<,ata: Aku mendengar orang yang bertangra kepada Abu

Az-Zutcair, "Terbuat dari bebahran?" Dia menjawab, "Dari bebatuan."
Taur adahh bejana dari batu. (no. 62/ L999).

Dari jalur Abu Awwanah dengan sanad ini, bahwa Nabi @ dibuatkan nabidz

dengan menggunakan bejana dari batu. (no- 6L/19991.
Dari jalw AMurrazzaq, dari hnu Juraij, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dia

berkata, "Apabila tidak mendapatkan sesuahr unhfi disunakan mernbuat nabidzrnhfu
Rasulullah &r, maka dibuatkan nabidz dengan m€nggunakan bejana dari batu." (no.

6O/L999).
lel Hadits ini diriwayatkan dalam Al Muwaththa' (2/43, penrbahasan:

Minuman, bab' Apa Srang Dilarang unhrk Mernbuat Nabidzdi Dalamnyra, no. 5).

436



AlUmm

*
a

,'V
;

;.

t0i

(i * U), 6:;i -y^1^9

,irt J
,

-r
l.o.t o (
oJ-P .,rl-z

,f o

4n
4 o. /o 6,.l;re F)l

o

. * Al : r(lst,t'^A'oi 6 &3 * ht

2868.Malik'-unnuburkan kepada kami, dari Al Ala' bin
Abdurrahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa
Rasulullah $ melarang pembuatan nabidz dengan menggunakan

dubba' l*, 
^rr2uffu7.L92
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2869. Malik mengabarkan kepada kami, dari Zaid bin
Aslam, dari Atha' bin Yasar, bahwa Rasulullah S melarang

Muslim (3/1581, pembahasan dan bab yang sama dengan yang sebelumnya),
dari Yahya bin Yahya, dari Malik, dengan redaksi yang sama. (no- 48/79971.

1e2 Hu61L ini dirir,rayatkan dahm Al Muutaththa'(2/U3-U4, pembahasan dan
bab yang sama dengan 5nng sebelumnya, no. 5).

Muslim (3/L577, pembahasan dan bab yang sama dengan yrang sebelumnya),
dari jalur Az-A)hn, dari Abu Salamah, dari Abu Humirah, dengan redaksi lrang serupa.
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membuat nabidz dengan tamr dan busr secara bersamaan, serta

tamr dan zahw secara bersamaan. 193
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r93 guditr ini diriwayatkan dalan. Al Muwaththa' (2/8M, pembahasan:

Minuman, bab: Apa yang Dimakruhkan untuk Dibuat Nabidzsecara Penggabungan).

Redaksi di dalam Al Muuraththa ' sebagai berikut Rasulullah $ melarang bakal

kurma (kurma sangat muda) dan kurma garing dibuatnya nabidz bersamaan, serta
kurma dan kismis secara bersamaan."

Ibnu'Abdil Barr berkata, "Murcal tanpa ada perbedaan yang aku ketahui dari
Malik."

Busradalah buah kurma sebelum menjadi rutha\ benh.rk tunggalnya busmh.

Ruthab dalah busryortg telah matang.
hhwadalah busryarrybenvama, yakni sebelum menjadi ruthab.
Ini riwagrat Musnad Asy.S5nf i seperti yrang terdapat di dalam Al Umn (hal. 283).
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2870. Malik 

-..,".,guUurkan 

kepada kami, dari Zaid bin
Aslam, dari hnu Wa'lah Al Mishri, bahwa dia menanyakan kepada

Ibnu Abbas tentang perasan anggur. Ibnu Abbas @ menjawab:

Suatu ketika seorang laki-laki menghadiahkan sekantong khamer
kepada Rasulullah S, lalu Nabi $ bersabda kepadanya, "Tidak

kah engkau tahu bahwa Allah Ta'ala Dzikruhu telah menghararn

kannyil" laki{aki itu menjawab, "Tidak." Kemudian dia berbisik

kepada orang yang ada di sampingnga, maka beliau bertanya

kepadanya, " Apa yang engkau bisikkan kepadanyd" Dia
menjawab, "Aku menyuruhnya supaya menjualnya." Rasulullah #
bersabda, "Sesungguhnya Dzat yang menghanmkan meminum

nya, juga mengharamkan menjualnya." Kemudian laki{aki tersebut

membuka mulut kedua kanfung khamer itu, sehingga isi keduanya

5u66.1e4

t
f -r^v\o / r. o o / o ,
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A o //
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1e4 p1u6iL ini terdapat dalam Al Muu,aththa' 14/8/;6, pembahasan: Minuman,
bab: Himpurnn Pengharaman Khamer, no. L2l.

Muslim (3/1206, pembahasan' Mernberikan Minuman, bab: Pengharaman Jual-
Beli Khamer), dari Suwaid bin Sa'id, dari Hafsh bin Maisarah, dariTnidbin Aslam.

Dan dari jalur Malik dan yang lainnya, dari Zaid bin Aslarn, dengan redaksi ini.
(no.68/1579).
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2877. Sufi7an mengabarkan kepada kami, dari Amr bin

Dinar, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Sampai kepada

Umar bin Khaththab rgg, bahwa seorang lelaki menjual khamer,

maka dia berkata, "Semoga Allah membunuh si fulan karena dia

menjual khamer. Tidakkah dia tidak tahu bahwa Rasulullah #
bersabda, 'semoga Allah membunuh kaum Yahudi, lemak

diharamkan atas mereka, namun mereka malah mencairkannya

dan menjualny*'."195
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les gg. Al Bukhari (2/119, p€rnbahasan: Jual-Beli, bab: I-enrak Bangkai Tidak
Boleh Dicairkan dan Lemak Dagingnya Tidak Boleh Dijual), dati Al Humaidi, dari
Sufun, dengan redaksi lrang sama. lno- 22231.

Muslim (3/L207, pembahasan: Pengairan, bab: Pengharaman Jual-Beli Khamer),
dari jalur Sufuan, dengan redalsi !,ang sama, hanya saja dia mengatakan, "Sampai

kepada Umar, bahwa Samumh menjual khamer...."
Jadi laki-laki yang disebutkan di sini adalah Samurah, sebagaimana yang

disebutkan di dalam riwagrat Muslim.
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2872. Sufuan mengabarkan kepada kami, dari Abu Al
Juurairiyah Al Jarmi, dia berkata, "Ketahuilah, aku adalah orang

Arab pertama yang bertanya kepada lbnu Abbas, saat dia sedang

menyandarkan ke Ka'bah. Aku tanyakan kepadanya mengenai

badaq (khamer; bahasa Persia), maka dia pun menjaurab,

'Muhammad sudah lebih dulu (mengharamkan sebelum disebut)

badaq, dan setiap yang memabukkan adalah [61361'."196
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196 p1p. Al Bukhari (4/15, pembifiasan: Minuman, bab: Badzaq, dan Orang
yang Melarang Setiap Minuman yang Memabukkan), dari Muhammad bin Katsir, dani

Sufuan, dengan redalsi yang sama. Al Bukhari menambahkan: Abu Al Juwairiyah
berkata, "Minuman yang halal lagi baik." Ibnu Abbas berkata, "Tidak ada lagi selain
yang halal lagi baik kecuali haram lagi buruk." (no. 5598).
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2873. Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari

Ibnu Umar, bahwa beberapa orang dari penduduk Iraq berkata

kepadanya, "sesungguhnya kami membeli buah kurma dan

anggur, lalu kami memerasnya menjadi khamer, lalu kami

menjualn5ra." Abdullah berkata, "sesungguhnya aku persaksikan

kalian kepada Allah, para malaikat-Nya dan siapa saja yang

mendengar dari golongan jin dan manusia, bahwa sesungguhnya

aku tidak pemah menyuruh kalian unhrk menjualnya, atau

membelinya, atau memerasnya, atau meminumnya, ataupun

menyr.rguhkannya untuk orang lain, karena ifu adalah nis (najrs)

termasuk pertuatan S!/etan. " 197
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1e7 696' ini terdapat dalan Al Muvuaththa' l2/U7-848, pernbahasan:

Minuman, bab: Himpunan Pengharaman Khamer, no. 15).
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2874. Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari

Ibnu Umar, dia berkata, "Setiap yang memabukkan adalah

khamer, dan setiap yang memabukkan adalah ftururrr."l9S

1e8 6u616 ini udak terdapat di dalam Mumththa:nya Yahya bin Yahya dari
Malik di dahm naslahpng ada di tangan kami.

Ini terdapat di dalam riwayat Abu Mush'ab (2/52, Wnlco}osain: Minuman, bab:

tarangan Membuat Nabid2t. Dan dia juga meriwayatkannya secara matqufpada Ibnu
Umar, sebagaimana dalam sanad ini.

Al Baihaqi berkata, "Dernikian Malik meriwayatkannya, se@rzr nnrquf dcrlam
kebanpkan riuayat darinya. "

Dia berkata, "Diriwayatkan juga oleh Rauh bin Ubadah dari Malik sqara marfu."
(Al Ma nfah,6/4391.

Diriwaptkan juga oleh Al Ghafiqi di dalam Musnad Al Muwaththa 'dari ialur
AMul Malik bin AMul Aziz N Majisy.rn, dari Malik, sqara mar{u'.

Kernudian dia berkata, "Hadits ini di dalam Al Muwaththa ' diriwayratkan secara
mauquf selain Ma'n, karena dia menyandarkannya lmemusnadl<anrtyal sedangkan
yang lainnya trrcak." (Musnad Al Muumththa', hal. 532-533).

Berdasarkan ini, maka ada tiga omng yang meriwayatkannya dari Malik secam

marfu', yaitu: Rauh, Abdul Malik, dan Ma'n.
Muslim (3/7587-L588, pembahasan: Minuman, bab: Penjelasan Setiap yang

Memabukkan adalah l(hamer, dan Setiap Khamer adalah Haram), dari jalur Hammad

bin Zaid, dari Ayryub, dari Nafi', dari hnu Umar, dia berkata: Rasulullah $ bersabda,
"Setiap gng manabukkan adalah khamer, dan setiap gnng memabukkan adalah

haram. Bamngsiapa minum khaner di dunia, lalu dia meninggal saat dia biasa

metninumnSn dan belum bertobat, niscaya dia tidak akan meminumryn di akhirat"
(no.73/20o3l.

Dari jalur Rauh bin Ubadah, dari Ibnu Juraij, dari Musa bin Uqbah, dari Nafi', dari

Ibnu Umar, bahwa Rasulullah $ bersabda, "Setiap Snng memabukkan adalah khamer,

dan setiap 5ang memabul<kan adalah hanm." (no.74/20031.
Dari |alur Ma'n, dari Abdul Aziz bin Al Muththalib, dari Musa bin Uqbah, dengan

redaksi yang sama. ( no" yang sama dengan yang sebelumnya).

Dari jalur Yahya Al Qaththan, dari Ubaidullah, dari Nafi', dari hnu Umar, dia

berkata -dan aku tidak mengetahuinya kecuali dari Nabi $-, " Setiap yang
memabukl<an adalah khamer, dan sefiap khamer adalah haram." (no.75/2OO3).
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2875. Malik mengabarkan kepada kami, dari Daud bin Al

Hushain, dari Waqid bin Amr bin Sa'd bin Mu'adz; dan dari

Salamah bin Auf bin Salamah. Keduanya mengabarkan kepadanya

dari Mahmud bin Lubaid Al Anshari, bahwa ketika Umar bin Al
Khaththab rg tiba di Syam, penduduk Syam mengeluh kepadanya

tentang wabah penyakit yang semakin dahsyat, mereka berkata,

"Tidak ada yang dapat menyembuhkan kami kecuali minuman

ini." Umar berkata "Minumlah madu." Mereka menjawab, "Madu

itu tidak manjur bagi kami." L-alu beberapa orang dari penduduk

negeri itu berkata, "Bolehkah kami membuatkan untukmu dari

minuman ini sesuafu yang tidak memabukkan?" Dia menjawab,
"Boleh." Mereka lalu memasaknya hingga habis dua pertiganya

dan tersisa sepertiganya lagi, lalu mereka meny-rguhkannya

kepada Umar. Umar lantas memasukkan jarinya ke dalamnya,

kemudian mengangkat tangannya, sehingga minuman yang kental

ifu lengket di tangannya. Umar berkata, "lni adalah thila'. lni
seperti thila' untuk meminyaki unta." Lalu Umar menyuruh

mereka meminumnya. Lantas Ubadah bin Ash-Shamit berkata

kepadanya, "Demi Allah, engkau menghalalkannya." Umar

menjawab, "Demi Allah sekali-kali tidak. Ya Allah sungguh aku

tidak menghalalkan unfuk mereka apa yang telah Engkau

o t7
r+]
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haramkan dan tidak mengharamkan untuk mereka sesuatu yang

telah Engkau halalkan."199
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2876. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab,

dari As-Sa'ib bin Yazid, bahwa dia mengabarkan kepadanyat

Umar bin Al Khaththab rS keluar menemui mereka (para sahabat),

lalu dia berkata, "Sesungguhnya aku mendapati aroma minuman

dari si fulan, dia menyatakan bahwa dia telah minum thila',
kemudian aku menanyakan apa yang telah dia minum. Jika

19 Atsar ini terdapat di dalam Al Mu,wththa' 12/847, pernbahasan: Minuman,
bab: Himpunan Pengharaman Khamer), dari Daud bin Al Hwhain, dari Waqid, dari
Mahmud bin lrbaid, dengan redaksi ini.

Namun di dalamn5ra tidak dicanhrmkan, "dan dari Salamah bin Auf bin
Sallamah." (no. 14).

Thila' adalah minuman yang digodok dari perasan anggur. Asalnya adalah ter
yang biasa digunakan untuk melumuri unta.
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temyata ifu memabukkan, maka aku akan mencambuknya." Lalu
Umarpun mencambuknya sebag ar had yano sempuma.2oo
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2877. Muslim bin I(halid mengabarkan kepada kami, dari

Ibnu Juraij, dia berkata: Aku bertanya kepada Atha', "Apakah

engkau mencambuk (sebagai had karena aroma minuman?"
Atha' menjawab, "Sesungguhnya aroma ifu dari minuman yang

tidak ada bahaya padanya. Tapi bila mereka semua berkumpul
pada satu minuman, lalu salah seorang mereka mabuk, maka

mereka semua dicambuki sebagai had yang sempuma."20l

20o Tehh dikernukakan pada no. 2785, pada bab hadd lrhamer dari
pembahasan: tentang hudud. Dan ini terdapat di dalam Al Muwnththa', dan
diriwayatkan juga oleh Al Bukhari serara mu'allaq (tanpa menyebutkan awal
sanadnya).

201 61rur ini terdapat di dalam Mushatnaf Abdunazaq (9/230, pembahasan:
Minuman, bab: Aroma Minuman), dari Ibnu Jumij, dia berkata: Aku bertanya kepada
Atha', "fuomanya ada, tapi dia masih sadar?" Dia berkata, "Aku Udak
memberlakukan had kecuali dengan bukti. Sesungguhrnya aroma itu bisa terjadi dari
minuman yang tidak ada masalah padanya." Dia berkata: Dan Amr bin Dinar berkata,
"Aku tidak memberlakukan hadl<arq:a aroma minuman."
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Pendapat Atha' seperti pendapat Umar, tidak

menyelisihinya. Tidak diketahui kemabukan suatu minuman hingga

ada yang mabuk karenanya, barulah diketahui bahwa itu
memabukkan, kemudian dicambuk karena meminumnya,

walaupun temannya tidak mabuk, karena diqiyaskan pada khamer.
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2878. Sufuan mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri,

dari As-Sa'ib bin Yazid, bahwa Umar bin Al Khaththab eg keluar

untuk menyalatkan jenazah, lalu As-Sa'ib mendengar dia berkata,

"Aku mendapati aroma minuman dari Ubaidullah dan teman-

temannya, dan aku akan menanyakan apa yang mereka minum,

bila itu memabukkan, maka aku akan memberlakukan had atas

mereka." Sufyan berkata, "L-alu Ma'mar mengabarkan kepadaku,

M8
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menghadiridari Az-Zuhi, dari As-Sa'ib bin Yazid, bahwa
pelaksanaan had mer eku." 2o2
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2879. Sufyan mengabarkan kepada f.u*i, *n *-^nn,

dari Qabishah bin Dzu'aib, bahwa Nabi,$ bersabda, "Apabila dia

minum, maka cambuklah dia, kemudian apabila dia minum lagi
maka cambuHah dia, kemudian apabila dia minum lagi maka

cambuHah dia, kemudian apabila dia minum lagi maka bunuhlah

-rG "E

202 Ljhat atsarno. (27851beserta tal<hnt'nya.
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dia." Az-Zuhri tidak tahu apakah setelah yang ketiga ataukah yang

keempat. [-alu ada seorang lelaki yang dibawakan kepada beliau,

dia telah minum (khamer), maka beliau pun mencambuknya.

Kemudian dia dibawakan lagi setelah minum, maka beliau pun

mencambuknya. Kemudian dibawakan lagi setelah minum, maka

beliau pun mencambuknya, dan beliau menggugurkan hukuman

mati sehingga menjadi rukhshah." Sufuan berkata, "Az-Zuhn

berkata kepada Manshur bin Al Mu'tamir dan Mukhawwal,

"Jadilah kalian berdua sebagai delegasi warga Irak unfuk

membawakan hadits i6. "203
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203 Tehh dikemukakan pada no. (27831berilrut bkhijlya, pembahasan: Hudud,

bab: Had Minum Khamer.
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2880. Sufuan mengabarkan kepada kami, dari Ma'mar,
da,'i Az-Zuhri, dari Abdurrahman bin Azhar, dia berkata: Aku
melihat Nabi $ saat perang Hunain, beliau menanyakan tentang

tenda Khalid bin Walid, maka aku pun berlari dari hadapan beliau

unfuk menanyakan tenda Khalid, hingga beliau mendatanginya

dalam keadaan terluka, kemudian dibarankan kepada beliau

seorang yang telah minum (khamer), maka beliau bersaMa,
"Pukuli diii', mall;a orang-orang pun memukulinln dengan tangan,

sandal dan ujung pakaian, serta menaburkan debu kepadanlra.
Kemudian Nabi $ bersabda, " Celalah did', maka orang-oftmg

pun mencelanya, kemudian melepaskannya. Kemudian di masa

Abu Bakar rS, dia bertanya kepada orang !,ang menghadiri

pemukulan ifu, lalu dia menghitungnya empat puluh, maka Abu
Bakar pun menerapkan pukulan empat puluh kali dalam kasus

khamer sepanjang hidupnya, kemudian Umar i{9, hingga ada

orang-orang yang tenrs menerus minum khamer (tidak pemah
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jera), maka Umar meminta pendapat Ali ;$, lalu Umar

memufuskan unfuk menghukum delapan puluh kali pukulan-"204
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2881. Malik mengabarkan kepada kami, dari Tsaur bin

Zaid Ad-Dili, bahwa Umar bin Al l(haththab meminta pendapat

mengenai khamer yang diminum seseorang, maka Ali bin Abi

Thalib lS berkata, "Menurut kami, engkau harus mencambuknya

delapan puluh kali, karena bila dia minum, maka dia akan mabuk,

dan bila dia mabuk, dia akan mengigau, dan bila dia mengigau,

maka dia akan bicara mengada-ada." Atau sebagaimana yang dia

katakan. Lalu Umar pun mencambuk delapan puluh kali dalam

kasus khamer.Zo5

204 I ih. takhdj no. (26841, pembahasan, Melukai dengan Sengaja, bab: Tindak

Pidana Suitan (Penguasa).
205 61rur ini terdapat di dalam AJ Muwaththa'(2/842, pembahasan' Minuman,

bab: Had dalam Khamer, no. 2).
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2882. Asy-Syaf i berkata: Telah sampai kepada kami dari
Al Hasan bin Abu Al Hasan, bahwa Ali bin Abi Thalib ig berkata,
"Tidak seorang pun yang kami laksanakan had terhadapnya, lalu

meninggal, kemudian aku merasakan sesuafu darinya di dalam

diriku, karena kewajibanlah yang telah membunuhnya, kecuali
yang dihukum karena khamer, sebab hukuman itu adalah
hukuman yang kami tentukan setelah ketiadaan Nabi ffi.
Barangsiapa meninggal karena (hukuman) ifu, maka dalam hal ini
ada diyat." Dia berkata, "Yang dibebankanke Baitul Maal," atau,
"dibebankan kepada lrrru*. "206
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2883. hnu Abi Yahya rn"lguU*kun kepada L*,, O*

Ja'far bin Muhammad, dari alnhnya, bahwa Ali bin Abi Thalib.g6

berkata, "Tidaklah dibawakan kepadaku seseorang yang telah

Mushannaf A (7/378, pembahasan: Hudud, bab: Had Khamer), dari
Ma'mar, dari Ayyub, dari lkrimah, bahwa Umar ... dengan redaksi yang sama. (no.
L3il21.

20514u1l dikemukakan pada no. l2685lberikut bkhriinya, dan lihadah.
Mushamaf AbdumaqQ/s78, di ternpat yang sama dengan yang sebelumnya),

dari Ab-Tsauri, dari Abu Hushain, dari Umair bin Sa'id An-Nakha'i, dia berkata: Ali
berkata ..., dengan redaksi yang sama. (no. 135213).
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minum khamer maupun nabidz yang memabukkan, kecuali aku

mencambuknya sebagai 6u4.'2o7
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2884. Sufuan mengabarkan kepada f.u*i, dari Amr bin

Dinar, dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali, bahwa Ali bin Abi

Thalib mencambuk Al Walid dengan cambuk yang memiliki dua

ujung.2o8
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207 Saya betum menemukannya, dan telah dikernukakan pada bab: Had Khamer,

no.2786.
208 61.ur ini terdapat di dalam As-Sunan Al Kubra, karya Al Baihaqi (8/321,

pembahasan: Minuman, bab: Riwayat-riwayat Tentang Bilangan Had Khamer), dari
jalur Abu Sa'id bin Al A'Rabi, dari Sa'dan bin Nashr, dari Sufuan, dengan sanad ini. Di

dalamnya disebutkan, bahwa Ali rg mencambuk seorang lelaki karena minum khamer,

sebanyak empat puluh kali cambukan, dengan cambuk benrjung dua.

Al Baihaqi berkata, "Riwayat ini terpuh.rs (sanadnya)."

Keterpufusan itu di antara Abu Ja'far dan kakeknya, yaitu Ali, karena dia tidak
pemah berjumpa dengannya.
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2885. Sufuan mengabarkan kepada kami, dari Amr bin
Dinar, dari Abu Ja'far, bahwa Umar bin Al Khaththab ig berkata,
"Apabila Qudamah sekarang dicambuk, maka tidak akan

dilewatkan seorang pun setelahnya." Qudamah adalah salah

seorang peserta perang 6u6ur.2o9

Saya mendengar Asy-Syafi'i 45 berdalih dalam menying

gung tentang hal yang memabukkan, lalu dia mengatakan
perkataan yang telah dikemukakan, namun saya tidak
menghafalnya.

lalu Asy-Syafi'i bertanya kepada orang yang menyelisihi
nya, "Bagaimana menunrtnu bila dia minum sepuluh kali namun
dia tidak mabuk?" Dia menjar,uab, "Halal." Asy-Syafi'i bertanya,
"Bagaimana menurutmu bila dia keluar lalu terhembus angin lantas

dia mabuk?" Apabila dia mengatakan haram, maka dikatakan
kepadanya, "Bagaimana menurutmu minuman yang diminum oleh

seseorang lalu minuman itu berada di dalam perutrya dalam
keadaan halal, kemudian angin merubahnya menjadi haram?"

AlUmm

2o9 Atsar ini terdapat di dalam Mushannaf Aflwazaq (g/24G243,
pembahasan: Minuman, bab: Orang yang Dihukum Had dari Kalangan Sahabat
Nabi $), dari hnu Juraij, dia berkata: Aku mendengar A5yub bin Abu Tamimah
berkata, "Tidak seorang pun dari peserta p€Nang Badar png dihukum had karena
khamer selain Qudamah bin Mazh'un." (no. 17075).

Dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, bahwa Umar bin
Al Khaththab..... latu dia menyebutkan cambukan Umar kepada Qudarnah di dalam
kisah yang panjang. (no. L7O76l.
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Asy-Syafi'i mhmatullah'alaihi berpendapat,

yang banyaknya memabukkan, maka sedikitnya haram."

Minuman
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2886. Malik mengabarkan kepada kami, dari Al Ala', dari

ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah S melarang

pembuatan nabidz di dalam dubba' 6*, -*uff 7.210

56. Walimah (Pesta)

Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia

berkata: Asy-Syafi'i rg menceritakan kepada kami dengan

mendiktekan, dia berkata: Memenuhi undangan ovalimah adalah

wajib, dan walimah yang dikenal adalah walimah pemikahan-

Setiap undangan ifu pasti berterkaitan dengan kepemilikan, atau

kelahiran, atau khitanan atau suafu kejadian yang

menggembirakan, dimana seseorang diundang unfuk itu, sehingga

sebutan walimah berlaku atasnya. Saya tidak memberikan

rukhshah kepada seorang pun unhrk meninggalkannya, bila dia

456

210 Telah dikemukakan dalam bab ini, no. (2868).
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meninggalkannya maka hal itu masih belum jelas menumtku,

bahwa dia maksiat karena meninggalkannya sebagaimana

kejelasan dalam walimah pemikahan.

Apabila ada yang bertanya, "Apakah kedua walimah \fr,t

berbeda, padahal keduanya terkait suafu kejadian yang

menggembirakan, sementara di antara hak seorang muslim

terhadap muslim lainnya adalah menggembirakannya?"

Maka dijawab: Keduanya kadang sama dalam hal ini,

contoh seseorang membuat makanan bukan karena suafu

kejadian, lalu dia mengundang orang lain, maka saya tidak suka

ada yang tidak mememenuhinya. Dan yang berbeda adalah karena
saya tidak mengetahui bahwa Nabi'S pemah meninggalkan

walimah pemikahan, dan saya tidak mengetahui beliau

mengadakan onlimah atas yang lainnya.

2887. Nabi $ pemah menyuruh Abdurrahman bin Auf

agar mengadakan walimah, walau hanya dengan menyembelih

seekor kambing.zll

Saya tidak mengetahui beliau memerintahkan hal itu -saya
rasa beliau memerintahkan kepada seseorang, selain dia, sampaF

sampai:

2888. Nabi $ mengadakan walimah atas pemikahan

Shafiyyah dengan tepung gandum dan kurma, karena beliau

sedang di perjalan au:r.2l2

211 Tehh dikernukakan pada no. (226L-22621, pembahasan: Nikah, bab: Mahar.
Telah diriwayatkan oleh Malik dan Bukhari, Muslim.
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Apabila orang yang diundang sedang berpuasa, maka

hendaklah dia memenuhinya lalu mendoakan keberkahan,

kemudian pulang. Kami tidak mengharuskannya makan, tapi yang

lebih saya sukai adalah bila dia melakukan itu dan berbuka bila

puasanya bukan puasa wajib, kecuali bila diDinkan oleh

penyelenggara walimah, baik sebelum (kedatangannya) ataupun

setelahnya.
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2L2 11P.. Al Bukhari 13/377, pembahasan: Nikah, trab: Malam Pertama di
Pe4alanan), dari Muhammad bin Salam, dari Isma'il bin Ja'far, dari Humaid, dari Anas,

dia berkata: Nabi $ tinggal di antara Khaibar dan Madinah selama tiga hari, saat itu

beliau bermalam pertama bersama Shafiyryah binti Huyai. lalu aku mengundang kaum

muslimin untuk menghadiri walimahnya, di dalam walimah itu tidak ada roti dan udak

pula daging. Beliau menyrruh agar dihamparkan ukar kulit, lalu di atasnya diletakkan

kurma, keju dan samin. Itulah walimah beliau. (no. 5159).
Muslim (2/1047, pembahasan' Nikah, bab: Keutamaan Memerdekakan Budak

Perempuan Kernudian Menikahinya), dari jaiur Sulaiman, dari Tsabit, dari Anas, di

dalam hadie yang panjang, di dalamnya disebutkan, "Maka ada orang yang

membawakan sisa kurma dan sisa tepung, hingga dad itu mereka membuat adonan

bubur rSarq lalu mereka makan dari bubur hais itu..." Anas berkata, "Demikianlah

walimah Rasulullah #." (no. 88/L3651.
Abu Daud (4/275-276, pembahasan: Makanan, bab, Kesunnahan Walimah Saat

Nikah), dari jalur Bakr bin Wa'il, dari Az-Zuhn, dari Anas bin Malik, bahwa Nabi @
menyelenggarakan walimah untuk Shafiyyah, dengan tepung gandum dan kurma. (no.

37 37, lerbltan Awwamah).
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2889. Abdul Wahhab mengabarkan kepada kami, dad

A547ub, dari lbnu Sirin, bahwa ayahnya mengundang sejumlah

sahabat Nabi $, lalu mereka mendatanginya, di antara mereka

ada Ubai bin Ka'b, -dan menurutku dia (hnu Sirin) berkata, "Lalu

dia (Ubai bin Ka'b)mendoakan keberkahan, kemudian pulang."213
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2890. Sufi7an bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dia

mendengar Ubaidullah bin Abu Yazid berkata: Ayahku

mengundang Abdullah bin Umar. Dia pun datang lalu duduk,

kemudian ayahku meletakkan makanan, namun Abdullah hnu
Umar mengulurkan tangannya. Ayahku berkata, "Ambillah dengan

2r3 66ur ini terdapat di dalam Mshanmf AUmaq (lO/448, p€rnbahasan:

Umum, bab: Walimarh), dari Ma'mar, dari A1ryrub, dari hnu Stin, dia berkata: A!,ahl$r
m€nikah, lalu dia m€ngrrndang orang-orang sdama delapan hari. Dia juga

mengundang Ubai bin Ka'b di anbra mereka 1ang diundang, lalu saat ihr dia datang
kendatipun dia sedang brpuasa, lalu mendoakan keberkahan, kenrudian keluar." (no.

r9565).
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menyebut nama Allah." Sementara Abdullah mengepalkan

tangannya seraya berkata, "Aku sedang berpuasa."2l4
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214 6L* ini diriwayatkan oleh Al Bukhari (3/38L, pembahasan: Nikah, bab:

Memenuhi Pengundang dalam [,Ualimatul Urcdan l-ainnya, no.5179).
Muslim (2/1053, pernbahasan: Nkah, bab: Perintah Memenuhi Undangan),

keduanya dari jalur hnu Juraij, dari Musa bin Uqbah, dari Nafi', dari Abdullah bin

Umar, dia berkala: Rasulullah@ bersabda, "Pqzuhilah undangan ini bila lalian
diundang untuk itu."

Dia berkata: Abdullah biasa memenuhi undangan baik dalam pernikahan rnaupun

lainnya. Dan dia juga mendatanginya kendatipun dia sedang berpuasa. (no.

l0s/7429).
Riwayat yang shahih adalah yang kami cantumkan, gaitu merdengar Ubaidullah

bin Abu Yazid. Sebagaimana yang terdapat di dalam riwayat Al Baihaqi di dalan Al
Ma'nfah (5/4041 dan As-Sunan Al Kubra 0 /263), dari AsySyafi'i.

Dia adalah Ubaidullah bin Abu Yazid Al Makki: Dia meriwayatkan dari agrahnya,

Ibnu Umar, hnu Abbas, Ibnu Az-Zubair, Al Hrcain bin Ali dan golongan para sahabat.

Sementara grang meriwayatkan darinya adalah Syu'bah, hnu Uyainah, Hammad bin

Zaid dan lain-lain. Dia dinilai tsiqah oleh Ibnu Ma'in, Ibnu AI Madint dan yang lainnya.

hnu Uyainah berkata, "Dia meninggal pada tahun 125 H. bertrsia 86 tahun."
Riwayatnya terdapat di dalam riwayat Asy-Syaf i, Ahmad dan Kutubussittah.

Ibnu Hajar berkomentar di dalam At-TaqnQ "Dia tsiqah, banyak meriwayatkan
hadits dari tingkat keempat."

At-Tadzhmh {2/1L0, no. 4378); Tahdzib Al Kamal (19/177, no. 3696\; dan At'
Taqnb(no.4353).
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289L. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami, dari

Ibnu Juraij -fuy-Syafi'i berkata: Aku tidak tahu apakah dari Atha'
atau dari yang lainnya-, dia berkata: Ufusan Ibnu Shafwan datang

menemui hnu Abbas, saat ifu dia sedang mengurus zamzam.

Ufusan ifu mengundangnya beserta para sahabatnya, maka lbnu
Abbas menyuruh mereka (unfuk memenuhi undangan itu), dan dia

meminta maaf kepadanya (karena tidak dapat memenuhinya), dan

dia berkata, "Apabila dia tidak memaafkanku, aku akan

mendatanginya."2ls

Apabila seseorang dapat mendatangi walimah dalam suafu

keadaan, maka dia tidak punya alasan unfuk meninggalkannya,

baik para undangan ramai maupun sedikit. Saya tidak mengetahui

bahwa keramaian dapat menghalangi kewajiban, dan yang

mewajibkan hal ifu atasnya adalah maksud orang yang mempunyai
walimah, yaifu mengundangnya. Apabila utusan orang yang

mempunyai umlimah berkata kepadanya, "Dia mengizinkan aku

unfuk mengundang siapa saja yang menurutku perlu diundang,

dan kamu termasuk orang yang perlu diundang," maka dia tidak
harus mendatangi qnlimah ifu, karena orang yang mempunyai
walimah tidak memaksudkannya, dan yang lebih aku sukai adalah

tidak datang. Sedangkan orang yang tidak diundang kemudian

datang lalu makan, maka tidak halal baginya apa yang dia makan,

kecuali dihalalkan oleh orang yang mempunyai walimah.

215 6531 ini terdapat dalaro Mushannaf Abdwmzq (LO/448, pembahasan:
Umum, bab: Walimah), dari Ma'mar, dari A!ryr,ub, dari Amr bin Dinar, dari Atha' bin
Abu Rabah, dia berkata: hnu Abbas diundang unhrk menghadiri zuatu jamuan,
sedangkan saat ihr dia sedang menangani suaht urusan dari unrsan penyediaan minum
(untuk jama'ah haji), maka dia berkata kepada orang-orang, "Berangkatlah kalian dan
penuhilah undangan saudara kalian ihr. Sampaikanlah salamku kepadanya, dan
b€dtahukanlah tatang kesibukanku. " (no. 19564).
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Apabila seseorang diundang untuk menghadiri walimah,

sementara di dalam walimah itu ada kemaksiatan, bempa

minuman yang memabukkan atau khamer atau kemaksiatan

lainnya yang tampak, maka dia harus melarang mereka, bila

mereka menyingkirkan itu, maka hal itu yang diharapkan, tapi bila

tidak, maka aku tidak suka dia duduk di sana. Apabila sebelumnya

dia telah mengetahui bahwa kemungkaran ifu ada pada mereka,

maka aku tidak suka dia memenuhinya dan hendaklah dia tidak

masuk kepada kemaksiatan itu.

Apabila dia melihat gambar makhluk yang bemyawa di

tempat undangan, maka hendaklah dia tidak masuk ke tempat

yang di dalamnya terdapat gambar itu bila gambar itu bukan kain

yang dihamparkan untuk diinjak. Tapi bila gambar itu berupa kain

untuk diinjak, maka tidak apa-apa memasukinya. Namun apabila

gambar itu bukan gambar makhluk yang bemyawa, seperti gambar

pepohonan misalnya, maka tidak apa-apa, karena yang dilarang

adalah membuat gambar makhluk yang bemyawa yang men"lpa

kan ciptaan Allah. Apabila rumah itu ditutupi tirai, maka tidak apa-

apa memasukinya, sebab tirai yang paling aku benci adalah karena

boros, dan yang aku suka adalah bila seseorang diundang orang

lain unhrk jamuan, dia memenuhinya.

2892. Telah sampai kepada kami, bahwa Nabi S ber

sabda, " seandainya dihadiahkan lengan (kambing) kepadaku,

niscaya aku teima, dan seandainya aku diundang unfuk

menyantap kaki kambing, niscaya aku penuhi."2L6

216 911. Al Bukhari (3/381, perntrahasan: Nikah, bab: Orang yang Memenuhi
Undangan Menyantap Kaki Kambing), dad jalur Al A'masy, dari Abu Hazim, dari Abu
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2893. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ishaq bin

Abdullah bin Abu Thalhah, dari Anas Ibnu Malik, bahwa Nabi S
bersama sejumlah orang-orang mendatangi Abu Thalhah, lalu

mereka makan di tempatnya. Itu bukan dalam jamuan walimah.2|T

Humimh, dari Nabi S, beliau bersabda, "Seandainya alru diundang ke penghuiung
nqei, niscalm aku akan mandatanginjm- Dan seandairya aku beri daglng bagian laki,
nisaSa aku akan menerimarya."

2r7 HR. Al Muwaththa'12/927-298, pernbahasan: Sifat Nabi $).
Di sini Asy-Syafl'i meringkasnya, sedangkan redalsi di dalam Al Muowththa'

sebagai berikut:
Dia menceritakan kepadaku dari Malik, dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah,

bahwa dia mendengar Anas bin Malik berkata: Abu Thalhah berkata kepada Ummu
Sulaim, "Aku mendengar suara Rasulullah * sudah melernah, aku tahu beliau sedang

lapar. Apakah engkau mempunyai sesuatu?" Ummu Sulaim menjawab, "Ya." lantas
dia mengeluarkan beberapa ro[ pipih dari gandum, lalu melaih kemdungnya.
Kemudian dia menyusupkan ke bawah tanganlm (Anas), dan menyelendangkan
kerudungnya (yang berisi roti). Kemudian dia mengirimku r-rntuk menemui
Rasulullah $.

Anas melanjutkan: Aku pun mernbawanya, lalu aku mendapati Rasulullah $
sedang duduk di masjid bersama sejumlah omng. Aku berdiri di hadapan mereka, lalu
Rasulullah @ bertanya, "Apal<ah Abu Thalhah Wng mqryruhmu?" Aku menjawab,
"Ya." Beliau bertanya lagtr, " Unfuk mal<ad?" Alnr menjawab, "Ya." Lalu Rasulullah $
berkata kepada olang-oftmg 3nng sedang bersama bdiau, " Berdirilah kalbn."

Anas melanjutkan: Beliau pr,rn berangkat dan aku juga berangkat di depan
mereka, hinggu aku menemui Abu Thalhah dan mengabarkan hal itu. Abu Thalhah
berkab, "Wahai Ummu Srlaim, Rasulullah $ datang bersama omng-orang,
sedangkan klta tidak memiliki makanan yang culmp untuk menjamu mereka." Ummu
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2894.lstri Sa'd bin Ar-Rabi' pemah mengundang Nabi $
dan sejumlah sahabat beliau. Rasulullah $ dan orang-orang yang

diundangnya pun mendatanginya, lalu mereka makan di

tempatrya.218

Sulaim menjawab, "Allah dan RasuLNya yang lebih mengetahui." Abu Thalhah

bertalik hingga menjemput Rasulullah $. Kernudian Rasulullah,# da" Abu Thalhah
masuk.

Rasulullah S bersabda, "Kemarilah wahai Ummu Sulaim, apa yang kau puny*"
Ummu Sulaim pun membawakan roti itu, lalu Rasulullah i$ memerintahkan agar roti
tersebut dilumatkan. Roti pun dilumatkan dan Ummu Sulaim menuangkan minyak

samin pada suatu wadah sebagai lauknya. Kemudian Rasulullah $ mengucapkan apa
yang dikehendaki Allah unhrk beliau ucapkan. Kemudian beliau bersabda, "Percilal<an

sepuluh omng unfuk masuk."
Abu Thalhah pun mempersilakan mereka. Mereka makan hingga kenyang

kemudian keluar. Beliau bersabda lagi, "Persilakan sepuluh orang lainnya."
Abu Thalhah mempersilakan mereka, lalu mereka makan hingga kenyang kemudian
keluar. Kemudian beliau bersaMa lagi, "Petsilahkan sepuluh omng lainng."
Abu Thalhah mempersilakan mereka, lalu mereka makan hingga kenyang kemudian
keluar.

Kemudian beliau bersabda lagi, "Petsilal<an sepuluh orang lainnya." Abu
Thalhah mernpersilakan mereka, lalu mereka makan hingga kenyang kemudian
keluar. Kemudian beliau bersabda lagi, "Persilakan sepuluh onng lainn5tzl', hingga
semua orang makan dan kenyang. Junrlah mereka sebanyak 70 atau 80 orang. (no.

1e).
Al Bukhari (3/432, pembahasan: Makanan, bab: Makan Hingga Kengnng), dari

Isma'il, dari Malik, dengan redaksi yang sama. (no. 5381).
Muslim (3/76L2, pembahasan: Minuman, bab: Kebolehan Mengajak Orang lain

Ke Rumah Orang yang Diyakini Kerelaannya), dari Yahya bin Yahp, dari Malik,
dengan redaksi yang sama. (no.142/2040).

218 Hadits ini terdapat di dalam Ma'nfat As-Sunan uta Al Atsar l5/4O941O,
pembahasan: Mahar, bab: Walimah), dari jalur Abdul Aziz Ibnu Muhammad, dari
Suhail bin Abu Shalih, dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir bin AMullah, dia
berkata: Seorang wanita dari golongan Anshar pemah mengundang Rasulullah $
untuk menyantap makanan yang dibuatnya urntuk beliau. Akupun berangkat bersama
beliau... I alu wanita itu membawakan roti dan daging kepada Rasulullah @, sehingga

beliau makan dan kami pun makan bersama beliau. Kemudian Rasulullah @ shalat

tanpa berwudhu lagi.
Al Baihaqi berkata, "Dernikian yang diriwayatkan beberapa periwayat dari

Abdullah bin Muhammad bin Aqil, dari Jabir."
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2895. Sungguh aku benar-benar hafal, bahwa Nabi S juga

memenuhi undangan selain undangan q211pi6.2l9

Kemudian dia berkata, "Wanita tersebut adalah isti Sa'd bin fu-Rabi' -
sebagaimana yang dikatakan oleh AsfrSSrafi'i-."

Kemudian dia mengemukakan haditsnya dari jalur Sa'id bin Salamah Al Madani,

dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir bin AMullah, bahwa Nabi $ melihat

Amrah, istri Sa'd bin Ar-Rabi', menyembelihkan kambing untuk beliau dan para

sahabat, lalu mereka pun makan. Kernudian mereka melaksanakan shalat, dan tidak

seoftrng pun dari mereka yang berwudhu lagi.

Dia berkata, "Diriwayatkan juga dengan pengertian yang sama oleh Abdullah bin

Muhammad bin Aqil dari Jabir."
Al Baihaqi menyebutkan di dalam pernbahasan: Thaharah, bab: Tidak Ada

Keharusan Wudhu Karena Menyantap Makanan dari Seseorang.

AsySyafi'i meriwaSntkan hadits ini di dalam Sunan Hatmalah dari AMul Majid

bin AMul AAz, dai hnu Juraij, secara ringkas. Kemudian dia berkata, "hnu Al
Munkadir tidak mendengar hadits ini dari Jabir, tapi dia mendengamyra dari Abdullah

bin Muhammad bin Aqil, dari Jabir."
Al Baihaqi berkata, "Apa yatg dikatakan oleh Asy-Spfi'i ini memang

mernungkinkan, karena kedua penyusun As-Shahih (Bukhari dan Muslim) udak

meriwayatkan hadits ini dari jalur Muhammad bin Al Munkadir, padahal sanadnya

termasuk syarat mereka. Dan karena AMullah bin Muhammad bin Aqil juga telah

meriwayatkannya dari Jabir, dan sekelompok periwayat meriwayatkan darinya. Hanya

saja diriwayatkan dari Hajjaj bin bin Muhammad, Abdurrazzaq dan Muhammad bin

Bakar dari Ibnu Juraij, dari lbnu Al Munkadir, dia berkata, 'Aku mendengar Jabir bin
Abdullah..." lalu mereka menyebutkan haditsnya.

Bila penyebutan "mendengar" di sini tidak bempa asumsi dari hnu Jumij, maka

hadits ini sfiahlrberdasarkan syarat Al Bukhari dan Muslim. (Al Ma'nfah,7/2fi).
2r9 pi 

^'r1ur2r1y6 
adalah hadits Abu Thalhah grang tadi, no. (2893). Di antaranya

iuga adalah apa yang diriwaptkan oleh:
1. AI Bukhari (2/83, pqrbahasan: Jual-Beli, bab: Apa yang Dikatakan

Mengenai Para Penjual Daging dan Para Peniagal), dari jalur Al A'masy, dari Synqiq,

dari Abu Mas'ud, dia berkata: Seomng lelaki dari golongan Anshar yang bet-kunyah

Abu Syu'aib berkata kqada tukang jagaln5ra, "Buatkan aku makanan untuk lima

omng, karena aku ingin mengundang Nabi $ sebagai tamu kelimaku. Sungguh aku

melihat rasa lapar dari raut muka beliau." lalu dia mengundang mereka. Kemudian

ada seseomng yang ikut datang bersama mereka, lalu Nabi $ bersabda, " Orang ini
mengilruti lrami, iika engl<au mau mangizinl<ann1a mal<a izinkanlah, dan iika angkau

ingin agar dia pulang, maka dk akan pulang." Abu Syu'aib berkata, "Justru aku

mengizinkannya. " (no. 2081).
Muslim (3/1608, pembahasan: Minuman, bab: Apa 1nng Dilakukan Tamu Bila

Diikuti oleh Orang yang Tidah Diundang Oleh Pemilik Makanan), dari jalur Al A'masy,

dengan redaksi lang sama. (no- 138/20361.
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2. Al Bukhari (3/115-116, pembahasan: Peper-angan, bab: Perang Khandaq,

5raitu Perang Ahzab, no. 41014102), dia berkata: Khallad bin Yahya menceritakan
kepada kami, AMul Wahid bin Aiman menceritakan kepada kami, dari a5nhnya, dia

berkata: Aku menernui Jabir:g, lalu dia berkata, Ketika kami menggali parit pada

peristiwa khandaq, sebongkah bahr yang sangat besar menghalangi kami, Ialu para

sahabat menernui Nabi $, mereka berkata, "Batu yang sangat besar ini telah

menghalangi kami dalam menggali parit." Beliau bersabda, "Aku sendiri gng akan
turun". Kemudian beliau berdiri (di dalam parit), sementara perut beliau tengah diganjal
dengan batu (karena lapar), sebab seiak tiga hari yang lalu kami belum merasakan

makanan. lantas Nabi @ mengambil kampak, lalu memukulkan kepada batu tersebut

hingga pecah berantakan -atau hancur-. Aku lalu berkata, "Wahai Rasulullah,

izinkanlah aku untuk ke rumah."
Kemudian aku katakan kepada ishiku, "Alm melihat pada diri Nabi $ ada

sesuatu yang aku sendiri tidak tega melihakrya, apakah engkau punln sesuatu
(makanan)?" Istriku menjawab, "Aku punya gandum dan anak kambing." Kemudian
dia meyembelih anak kambing tersebut dan membuat adonan gandum, hingga kami

tempatkan daging di dalam periuk, setelah itu aku mensmui Nabi $, sementara

adonan mulai matang, dan periuk masih berada di antara dua tungku api dan hampir
masak.

Aku berkata, "Wahai Rasulullah aku punyra sedikit makanan, marilah engkau

bersama sahr atau dua orang saja (ikut aku)." Betau bercaMa, " Untuk b. f onnfl"
Aku mernberitahukan kepada beliau. Beliaupun bersaMa, "Bantak omng lebih baik"
Beliau bersaMa lagi, "I{abl<an kepada isbimu, dia angkat periukn5n dan
adonan roti dari fingku api hingga aku dabng." Setelah itu beliau bersabda, "Mad kib
b*angkat" Maka kaum Muhaiirin dan Anshar berangkat. Ketika Jabir menernui

Istrinya, dia berkata, "Waduh, Nabi $ telah datang bersama kaum Muhajirin dan

Anshar serta omng-orang yang bersama mereka." Isti Jabir berkata, "Memang beliau

memintamu demikian?" Jabir menjawab, "Ya."
Lalu Rasulullah bersaMa, "MasuHah dan j,angan berdqak4wlan" Kemudian

Rasulullah memegang roti dan menambahkan daging padanya, lantas menufup periuk

dan fungku api setelah mengambil darinya. lalu beliau mendekaflrannya kepada pam
sahabat. Beliau terus menerus mengambil roti dan menciduknya hingga selnua orang
kenyang dan masih ada sisanya. Setelah itu beliau bersabda, "Sekamng mal<anlah

engkau (isti Jabir). I{alau bisa hadiahkanlah kepada gng lain, sebab orang-omng
banSak yang masih

Amr bin Ali menceritakan kepadaku, Abu Ashim menceritakan kepada kami,
Hanzhalah bin Abu Sufuan mengabarkan ke,pada kami, Sa'id bin Mina' mengabarkan

kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Jabir bin Abdullah rS berkata: Tatkala

penggalian parit sedang dilaksanakan, aku melihat Nabi $ dalam keadaan lapar yang

sangat, karena ifu aku kernbali menemui ishiku. Aku menanyakan kepadanya,
"Apakah engkau mempunyai sesuatu (makanan)? Karena aku melihat Rasulullah #b
sangat kelaparan." Maka dikeluarkankah sebuah karung, di dalamnya terdapat satu
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sia'gandum. Di samping ifu kami mempunyai seekor kambing ternak. Maka aku
sembelih kambing itu, sementara istriku menumbuk gandum. Ketika aku selesai
menyembelih, dia pun telah selesai menumbuk. Lalu aku potong-potong kambing itn
dan aku masukkan ke dalam periuk. Kemudian aku pergi kepada Rasulullah $
(mengundangnya datang untuk makan ke rumah). Sementara itu iskiku telah berpesan
kepadaku, "Engkau jangan mempermalukan aku kepada Rasulullah $ dan para
sahabat beliau."

Aku temui beliau seraya berbisik kepadanya, "Wahai Rasulullah, aku
menyembelih kambing kami, dan istriku telah menumbuk satu sria'gandum yang kami
miliki. Karena itu sudikah kiranya engkau datang untuk makan bersama beberapa
omng saja." Maka Rasulullah $ bersabda dengan mengeraskan suara, " Wahai orang-
onng yang sdang menggali parit Jabir membuat hidangan. Manlah kita benngkat"
Sementara ihr Rasulullah $ bersaMa kepada Jabir, "Janganlah engkau turunkan
periukmu, dan jangan dibuat roti dulu adonanmu sebelum aku dabng." Akupun
pulang.

Tidak lama kemudian Rasnrlullah $ datang mendahului orang-orang. Ketika aku
temui istriku, dia menyalahkan aku dengan berkata, "Bagaimana kamu ini. Bagaimana
kamu ini." Akupun menjelaskan, "Aku telah lakukan apa lrang engkau pesankan
kepadaku." l-antas aku keluarkan adonan roti, lalu Rasulullah $ meludahi adonan itu
dan memohonkan keberkahan. Kernudian beliau menghampiri periuk kami, lalu beliau
meludahinya dan memohonkan keberkahan. Kemudian beliau bersabda, "Panggilkan
pembuat roti wtuk mqnbuat roti bercamaku. Nanti isikan galai ke kngtrng
dari perikuk kalian, dan janganlah manurunlannSa."

Saat itu pam sahabat berjumlah seribu orang. Derni Allah, semuanya hrrut makan
kenrudian mereka pergi. Sungguh, periuk kami masih tetap penuh berisi seperti
semula. Sementam adonan masih tersedia seperti sernula.

Muslim (3/151G1511, pernbahasan: Minuman, bab: Boleh Mengajak Omng
Lain ke Rumah Omng png Diyakini Rela dengan Hal ltu), dari jalur Harzhalah bin
Abu Suban, dengan reiaksi ini. (no. l4L/20291.

3. Al Bukhari 12/86, pexnbahasan: Jual Beli, bab: Tukang Jahit), dari Abdullah
bin Yusuf, dari Malik, dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah, dari Anas bin Malik,
dia berkata: Seorang tukang jahit mengundang makan Rasulullah $ dengan makanan
yang dibuatnya sendiri.

Anas bin Malik berkata: Aku pun ikut pergr bersama Rasulullah $ menghadiri
undangan jamuan makan tersebut. [-alu roti, kuah berisi labu dan dagrng dendeng
disuguhkan kepada kepada beliau. Alru melihat Nabi $ mencari-cari labu tersebut dari
pinggir-pinggir baskom.

Anas berkata: Maka sejak hari itu aku suka dengan labu. (no. 20921.
Muslim (3/L6L5, pembahasan: Minuman, bab: Boleh Makan Makanan Bedruah),

dari jalur Malik, dengan redaksi yang sama.
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57. Sedekah Asy-Syafi'i ,&

Ar-Rabi' bin Sulaiman berkata: Diantara surat Asy-Syafi'i

yang pemah saya baca adalah:

Ini adalah surat yang ditulis oleh Muhammad bin Idris bin Al
Abbas Asy-Syafi'i;g tentang keabsahan dan kebolehan sedekah

darinya. Surat ini ditulis pada bulan Shafar, tahun 203H.

Allah @ menganugerahkan rezeli kepada Abu Al Hasan

bin Muhammad bin ldris, lalu Muhammad bin ldris mengambil dari

harta anaknya, yaitu Abu Al Hasan bin Muhammad bin ldris

sebanyak empat ratus dinar yang terbaik, sebagai biaya.

Muhammad bin ldris menanggungkannya kepada anaknya, yaitu

Abu Al Hasan bin Muhammad bin ldris.

Muhammad bin ldris mempersaksikan kepada para saksi

surat ini, bahwa dia bersedekah tiga budak terhadap anaknya,

yaitu Abu Al Hasan bin Muhammad bin ldris. Diantaranya berkulit

coklat bemama Shalih, pembuat roti yang bemama Bilal, budak

asal Farani yang pendek bemama Salim, sekaligus budak

perempuan yang berkulit coklat bemama Fulanah. Muhammad bin

Idris menyerahkan mereka unfuk anaknya, Abu Al Hasan, dari

dirinya. Sementara mereka menjadi bagian dari harta anaknya,

Abu Al Hasan, mereka keluar dari kepemilikan Muhammad bin

Idris.

Muhammad bin Idris mempersaksikan kepada para saksi

surat ini, bahwa dia bersedekah kepada anaknya, Abu Al Hasan

bin Muhammad Ibnu ldris, dengan semua perhiasannya, yaifu dua

gagang pinfu, dua gelang kaki, dan sebuah kalung, semuanya
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terbuat dari emas, demikian juga perhiasan yang terbuat dari
perak. Dia menyerahkannya kepada Abu Al Hasan dari dirinya,

dan dia juga menyerahkannya kepada ibunya agar mau

menerimakan dan menjagakannya unfuk Abu Al Hasan. Semua

yang disedekahkan oleh Muhammad bin ldris kepada Abu Al
Hasan bin Muhammad menjadi bagian dari harta Abu Al Hasan

bin Muhammad.

Muhammad bin Idris mempersaksikan kepada para saksi

surat ini, bahwa dia menyedekahkan tempat tinggalnya yang

berada di dataran Tsaniyyah Kudan, yaitu daerah Makkah yang

berhadapan dengan Dar Munirah, dan bagian luar Makkah yang

terletak di lembah milik Muhammad bin ldris. Keduanya adalah

dua tempat tinggal yang salah safunya merupakan tempat tinggal

yang terletak di halaman rumah Muhammad bin ldris yang besar,

salah satu dari kedua tempat tinggal ini, yaitu tempat tinggal yang

dibangun oleh Muhammad bin Idris di sebelah tempat tinggal yang

dikenal dengan Jabir bin Muhammad. Tempat tinggal itu
merupakan salah satu perbatasan Kudan. Dan batasnya yang

kedua adalah pelataran di halaman rumah Muhammad bin Idris

yang besar. Batas ketiga adalah dataran bukit Muhammad bin
Idris. Batas keempat adalah dataran bukit besar ke arah Dzu

Thuwa. Tempat tinggal kedua adalah pondok-pondok bebatuan

yang ruang dan kamamya terletak di puncak gunung, di sana

terdapat lemari kecil. Tempat tinggal ini yang dikenal dengan

sebutan Fulan bin Abdul Jabbar, dan tempat tinggal yang dikenal

dengan sebutan Amr AlMuadzdzin.

Muhammad bin ldris menyedekahkan kedua tempat tinggal

ini beserta semua haknya, tanahnya, bangunannya, tanamannya dan
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jalan-jalannya, serta semua yang merupakan haknya, baik yang di

dalam maupun di luamya, kepada anaknya, Abu Al Hasan bin

Muhammad bin ldris sebagai sedekah yang mulia, tidak dijual dan

tidak diwariskan, hingga Allah mewariskannya kepada yang

mewarisi bumi dan yang ada di atasnya dan Dialah sebaik-baik

pou,raris. Abu Al Hasan bisa memanfaatkannya sebagaimana

pemanfaatan sedekah yang mulia selama hidupnya Abu Al Hasan

bin Muhammad bin ldris, tidak ada seorang pun yang berhak

bersamanya, sehingga ibu Abu Al Hasan bin Muhammad merdeka.

lalu setelah ibu Abu Al Hasan bin Muhammad bin Idris merdeka,

maka dia menjadi teladannya di kedua tempat ini.

Apabila Abu Al Hasan meninggal, maka kedua tempat ini

menjadi milik anak Abu Al Hasan bin Muhammad, dan anak dari

anaknya yang laki{aki dan yang perempuan, dimana tonggak

nasab bersambung kepadanya selama mereka mempunyrai

kehrrunan. Sedangkan nenek mereka, yaifu ibunya Abu Al Hasan

bin Muhammad, mempunyai hak bersama mereka dalam hal ifu

sebagai satu bagian dari mereka hingga dia meninggal. Apabila

Abu Al Hasan, anaknya dan anak dari anaknya (ctrcr"rqn)

meninggal, maka kedua tempat ini menjadi milik ibu Abu Al Hasan

hingga dia meninggal. Lalu setelah dia meninggal, maka kedua

tempat ini menjadi milik Fathimah dan Zainab, keduanya adalah

putri Muhammad bin Idris dan anak lainnya bila Muhammad bin

Idris merniliki anak lagi, setelah adanya surat ini semuanya

memiliki hak yang sama dalam hal ini selama mereka mempunyai

kehrrunan.

Kedua tempat ini tidak menjadi milik salah sahr anak

Muhammad bin ldris, tidak pula cucunlra, tidak pula anak dari Abu
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Al Hasan bin Muhamamd, dan tidak pula cuqrnya yang

perempuan, kecuali anak perempuan yang menjadi tonggak nasab

ayahnya sampai kepada Muhammad bin Idris, atau sampai kepada

Abu Al Hasan bin Muhammad hnu ldris. Apabila mereka telah

meninggal, maka kedua tempat ini adalah sedekah untuk keluarga

Syafi' bin As-Sa'ib. lalu bila mereka meninggal, maka untuk
orang-orang yang tinggal di Mak'kah dari Bani Al Mutthalib bin

Abdi Manaf. Lalu bila mereka meninggal, maka unhrk kaum fakir,

kaum miskin, bin sabil, para jamaah haji dan orang yang

berumrah.

Muhammad bin Idris telah menyerahkan kedua tempat

tinggal ini kepada Ahmad bin Muhammad bin Al Walid Al Azraqi.

Maka keduanya menjadi miliknya, yaitu milik Abu Al Hasan bin

Muhammad, kemudian milik orang-orang yang aku sebut

bersamanya setelah ketiadaannya. Keduanya dikeluarkan oleh

Muhammad bin Idris dari kepemilikannya, dan menjadikannya

sesuai dengan ketentuan di dalam surat ini untuk Abu Al Hasan

bin Muhammad dan yang aku sebut bersamangra setelahn5a,

dengan pengakuan Muhammad bin Idris mengenai apa yang ada

di dalam surat ini, dan bersaksi bahwa Abu AI Hasan bin

Muhammad yang lahir di Mesir, yang diberi sedekah dengan apa

yang telah disebutkan dalam surat ini sesuai dengan ketentuan

yang disebutkan di dalamnya saat dia masih kecil, sehingga

Muhammad bin Idris ayahnya mewakilkannya dalam penerimaan

ini atas nama Abu Muhammad, serta apa yang bisa diwakili oleh

seorang ayah atas nama anaknya yang masih kecil.
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58- Bahirah, Sa'ibah, Washilah dan Ham

Allah,&,rbesffiman,
.'-

)Ls; Mrs; F*ia{; ia';rfifr',J4c
"Allah sekali-kali tidak pemah mens5miatkan adanya

bahiirah, saa'ibah, washiilah dan haam. (Qs. At Maa'idah [5]:

103)

Ayat ini menjelaskan bahwa apa yang disyariatkan oleh

Allah S, maka itulah yang berlaku atas kalian. Ayat ini membatal=

kan apa yang mereka lakukan bukan berdasarkan ketaatan kepada

Allah &.

2896. Mereka (kaum Yahud| menetapkan adan5n

baahinh, menetapkan adanya saa'ibah, menetapkan adanya

umsiilah dan haam tanpa adanya fujuan yang jelas.

Saya sering mendengar dari orang-orang Arab yang

menceritakan tentang ini. [.alu cerita mereka ifu sama, bahwa apa

yang mereka ceritakan memang diketahui secara umum di

kalangan mereka, udak lagi diragukan dan tidak mungkin keliru

dalam hal itu. Karena apa yang mereka sebutkan, bahwa mereka

mendengar kalangan umum mereka menceritakan dari kalangan

umum sebelum mereka, sehingga apa yang mereka ceritakan itu

sama, yaihr mereka mengatakan, bahiirah adalah unta betina yang

telah melahirkan banyak anak, lalu pemiliknya membelah

telinganya, melepaskannya, dan memerah susunya di sungai,

mereka tidak membolehkan susunlra dimanfaatkan.
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Kemudian sebagian mereka menambahkan pendapat

sebagian lainnya, yang mana sebagian mereka berpendapat, "la

telah melahirkan lima kali lalu dibebaskan." Sebagian lainnya

berpendapat, "Demikian ifu bila anak-anak yang dilahirkannya
semuanya betina."

Saaibah adalah budak yang dimerdekakan oleh seseorang

ketika terjadi suafu peristiwa, misalnya sembuh dari sakit atau

lainnya sebagai benfuk syrkur; atau memerdekakannya tanpa ada

suatu peristiwa, lalu dia berkata, "Aku memerdekakanmu sebagai

saaibah." Maksudnya aku telah membebaskanku sehingga kamu
fidak perlu kembali kepadaku, dan aku tidak lagi berhak

mengambil manfaat dengan otmla'-mu, sebagaimana pemanfaatan

sebab memilikimu.

Sebagian lainnya menambahkan dengan berkata, "As-

&a'ibah ada dua macam, yang pertama adalah ini, dan ada juga

saa'ibah macarn lainnya, yaitu unta yang mengantarkan pemilik

hajat unfuk mencapai hajahya, atau dengan adanya hajat itu dia

membebaskannya sehingga tidak ada lagi jalan baginya untuk

memanfaatkann5a.22o

Saya melihat madzhab-ma&hab mereka dalam semua ini

sebagaimana yang mereka lakukan, bahwa di dalamnya seperti

memerdekakan (membebaskan).

Washillah adalah domba yang melahirkan beberapa anak

kembar jika ia melahirkan anak lainnya setelah melahirkan anak

kembar yang telah mereka tetapkan. Ada juga yang berkata,

"Menyambung saudaranya." Sebagian mereka menambahkan,

220 T461, dikemukakan pada no. 1767 (pembahasan: Fara'idh, bab: Warban);
dan no. 1815 (pembahasan: Wasiat, bab: Pertedaan Pendapat Mengenai Wala').
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"Yang melahirkan kembar lima kali masing-masing dua anak

domba betina di setiap kandungan, lalu dikatakan, ini washilah

(penyambung) yang menyambungkan setiap kandungan dengan

saudaranya bersamanya." Sebagian lainnya menambahkan dengan

mengatakan, "Terkadang mereka menyambungkannya dalam tiga

kehamilan, dan terkadang mereka menyambungkannya dalam lima

kelahiran, dan tujuh kelahiran."'

Sedangkan haam adalah unta jantan yang telah

membuntingi unta betina selama sepuluh tahun, lalu dia

dibebaskan. Ada juga yang mengatakan, "Punggungnya dicap besi

panas hingga mereka tidak memanfaatkan punggungnya untuk

mengangkut apapun." Sebagian mereka menambahkan dengan

mengatakan, "Dari fulang punggungnya (keturunannya) dan apa

yang terlahir dari fulang punggungnya telah mencapai sepuluh

unta, maka unta ini punggungnya dijaga."

Para ahli ilmu dari kalangan Arab lebih mengetahui ini

daripada yang aku temui dari kalangan ahli tafsir. Aku telah

mendengar dari ahli tafsir yang mengemukakan dari orang fuab

mengenai makna apa yang aku ceritakan ifu. Sebagaimana yang

aku dengar dari cerita mereka yang berupa nash dan dalil dari

berita-berita mereka, bahwa mereka menetapkan adanya bahiirah,

menetapkan adanya saa'ibah, menetapkan adanya washillah darr

menetapkan adanya haam dengan beragam.

Intinya mereka menunaikan apa yang mereka lakukan dari

itu sebagai ker,vajiban atas mereka, baik berupa nadzar yang

mereka nadzarkan lalu mereka mentrnaikannya, atau mereka

melakukannya bukan karena nadzar mereka, atau karena mereka

anggap sebagai hak yang diwajibkan atas mereka sehingga mereka
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menunaikannya- Menurut mereka, bila mereka melakukannya di
luar harta mereka dengan apa yang mereka lakukan di dalamnya

adalah seperti keluarnya apa yang mereka keluarkan kepada para

pemilik selain mereka. Dan dengan penunaiannya itu mereka

mengharapkan keberkahan pada harta mereka. Mereka
beranggapan dengan begitu mereka mendapatkan kemuliaan di
samping kebaikan dari apa yang mereka lakukan di dalamnya.

Perbuatan mereka memadukan banyak unsur, diantaranya
adalah kebajikan dalam akhlak, dan ketaatan kepada Allah &
dalam segi manfaatnya. Kemudian dalam hal itu mereka

mensyaratkan suafu syarat yang tidak termasuk kebajikan,

sehingga kebajikan itu hilang dan syarat 5nng tidak termasuk

kebajikan tertolakkan. Yaifu apabila seseorang dari mereka

memerdekakan budaknya sebagai saa'ibah, yang mana maksud

memerdekakannya sebagai saa'ibah adalah dia mengatakan,
'Kamu merdeka sebagai saa'ibah- Sebagaimana aku

mengeluarkanku dari kepemilikanku, dan aku kuasakan dirimu
kepadamu sendiri, maka kepemilikanmu tidak kembali kepadaku

selamanya dengan keadaan apa pun. Wala \mujuga tidak kembali

kepadaku sebagaimana kemilikanmu tidak kembali kepadaku."

Jadi kemerdekaan ihr sah di dalam Kitab Allah ffi sebagai

kebajikan dalam hal ini, kemudian di dalam Sunnah Rasulullah S,
kemudian menumt semua kaum muslimin. Sedangkan syaratrya,
yaitu kemerdekaan ifu sebagai saa'ibah tanpa menetapkan wala'-
nya untuk orang yang memerdekakannya adalah syarat yang batil
didalam Kitab Allah &, berdasarkan firman Allah &,

)c7, M,S;,1y {; iU i, {ifr 'J4 (,
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"Allah sekali-kali tidak pemah mensyaiatkan adanya

bahikah, saai'bah, washiilah dan haam. (Qs. Al Maa'idah [5]:

103).

Karena yang kami fahami, bahwa firman Allah & "dan

tidak pula saa'ibah" tidak mengandung selain dua pengertian,

yang pertama adalah apabila seorang budak dimerdekakan sebagai

saa'ibah, maka dia tidak menjadi merdeka, sebagaimana tidak

adanya bahiirah, washiilah dan haam, karena pemiliknya dalam

menjadikannya sebagai bahiirah, washiilah dan haam

mengharamkan punggungnya (pemanfaatannya). Karena Allah &
telah membatalkan syarat pemiliknya dalam hal itu, sehingga ia

tetap di dalam kepemilikan pemiliknya sebelum pemiliknya

mengatakan apa yang dia katakan ifu.

Apabila ada yang berkata, "Apakah Anda bisa

menunjukkan kepadaku selain penjelasan ini di dalam Kitab

Allah ffi? Karena bila syarat ihr batal dalam suahr keadaan ketika

seseoftmg mengeluarkan sebagian hartanya unfuk selain hak

sesama manusia, maka ia kembali kepada asal kepemilikan?"

Maka dikatakan: Ya. Allah $ berfirman,

"Wahai orang-oftng yang beriman, bertakvnlah kepda
Allah dan tinggalkan sisa iba 6pnr belum dipungut) jika kamu

orang-orang tnng beriman. "(Qs. Al Baqamh l2lr 278l

Allah @ berfirman,

t:y(T.;i'u,4. ti ti:';,';11 \fri gr; 6- 5i Q$-

@'4'r3.X
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13 S;.ry, { H-g i_{"3 4 f;i,,b
@ 6;i'ii'

"Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka
bagimu pokok hartamu; kanu tidak menganiaya dan tidak (pula)

diania5m;' (Qs. Al Baqarah I2l: 2791.

Menurut rjma' ulama, "Barangsiapa lrang melakukan
transaksi jual-beli yarry fasid, maka si penjual tetap berhak memiliki
barang dagangannya. Barang dagangan tdak akan keluar dari
kepemilikann5ra, kectrali jual-beli ifu sah. Dan seorang wanita yang

dinikahi dengan pemikahan yang fasi{ maka dia kembali kepada
status sebelumnya, lraifu tidak bersuami."

Ada kemungkinan bagi seseorang bila berpendapat

berdasarkan zhahimyra ayat, jika dia tidak termasuk ahli ilmu, akan
membatalkan syarat dalam saaibah sebagaimana membatalkannya

dalam bahiinh, washiilah darr haam, dan semuanya tetap pada

asal kepemilikannya bagi pemiliknya, tidak keluar darinya, dan
Udak ada kemerdekaan bagi budak saaibah; karena redaksi

ayatrya mengenai ini sama.

Pendapat ini unlaupun bisa dicakup oleh ayat namun tidak
tepat, dan aku tidak mengetahui seorang pun berpendapat

demikian. Kemungkinan ayat mengandung pengertian yang

pertama yang telah aku sebutkan bahwa itu salah satu dari kedua
pengertiannya, yaifu firman Allah &, "Allah sekali-kali frdak

pemah mensyariatkan adanSn bahiirah, saaibah, washiilah dan
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haam)'(Qs. Al Maa'idah [5]: 103) Maksudnya sebagaimana yang

kalian tetapkan.

Jadi Allah membatalkan bahiirah, washiilah dan haam,

karena pemerdekaan tidak terjadi pada binatang, dan Udak te4adi

kecuali pada budak yang dimiliki manusia, serta tidak keluar dari

kepemilikan pemiliknya kecuali kepada pemilik lain dari golongan

manusia juga. Kebanyakan saa 'ibahyangberupa unta dan hewan

temak lainnya, sebelum dijadikan saa'ibah dan setelahnya adalah

sama, tetap tidak memiliki dirinya. sedangkan bila dari jenis

manusia, maka dia keluar dari kepemilikan pemiliknya yang juga

manusia kepada manusia sepertinya dalam hal kemerdekaan, dan

bisa menjadi pemilik sebagaimana orang yang memerdekakann5a

pemah menjadi pemilik.

Sedangkan 1nng dibatalkan Allah & dati sa'ibah adalah

menjadi sebagaimana lrang dikatakan, pifu kefunr dari w:ala'-nya

bedasarkan syarafirya itu dalam menrerdekakannya. Padahal

walarnya ihr telah ditetapkan bagi yang memerdekakannya,

sebagaimana ditetapkan kePemililon bhituzrh, saaibah dan

wrehillah bagi pemiliknya.

Apabila ada 5nng berkata, "Apakah mengenai apa lnng
fuida sebutkan itu ada dalilnf dari Kitab Allah & 3BnS menjelas-

kan apa yang Anda katakan, tentang pe6edaan manusia dengan

binatang dan selain manusia dengan harta, atau dari As-Sunnah

atau iima'?" Maka dikatakan, 'Ya.' Apabila dia bertanlp, "Apa

itu?" Malra diiatrab: Allah & berfirnran,
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-;{' UGE'rai i Yirii6 qry'{J,rt'6it \l
i@ iitlq.@ i;:;a; iiebr;J@

@r;;K's+
" Tebpi dia tiada menempuh jalan yang mendaki lagi sukar.

Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sul<ar itu? (yaitu)

melepaskan budak dari perbudakan, atau membei makan pada
hari kelapann, (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat,
atau kepada orang miskin yang sangat fakir." (Qs. Al Balad [90t:
11-16).

Ini menunjukkan bahwa memerdekakan budak dan
memberi makan orang yang kelaparan dianjurkan oleh Allah @
ketika menyinggung tentang memerdekakan budak. Allah & juga

berfirman mengenai muzhaharah (men-zhihar istri; menyamakan
punggung isfui dengan punggung mahramnSn),

'*{ri#1}G'$-t;;i#.n'rDirg;"-5:6

'sw-6xg
" Orang-orang yang menzhihar isti mereka, kemudian

mereka hendak menarik kembali apa yang mereka uapkan, maka
(wajib absnSm) memerdekakan seorang budak sebelum kedua
suami isti itu bercampur."(Qs.Al Mujaadilah [58]: 3).

Allah & j,rgu berfirman mengenai orang yang membunuh

dengan tidak sengaja,
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'll;* #5 3.r3-, 46 6yia4,n4 $
" Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang

diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan

hamba sahaSm perempuan muslim." (Qs. An-Nisaa' [4]: 92)-

Allah & berfirman mengenai orang yang bersumpah,

6h$ 6 .b7-; b !5:a r7+ iCEy :f',Ku
-rsili;#;:si"#

"Maka kafant (melanggar) sumpah ifu, ialah membei

makan sepuluh oftng miskin, Wifu dai makanan Wng biasa kamu

berikan kepada keluargamu, abu memberi pakaian kepada

mereka atau memerdekakan seorang budak." (Qs- Al Maa'idah

[5]:89).

Jadi hukum Alhh & mengenai apa yang dimiliki oleh

manusia dari yang berwujud manusia adalah mengeluarkan mereka

dari kepemilikan mereka dengan dua pengertian:

Pertama, melepaskan kepemilikan dari mereka dengan

memerdekakan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah ft, sebagai

kebajikan yang dibolehkan, dan mereka tidak lagi dimiliki oleh

manusia lain setelahnya.

Kdua, mengeluarkan mereka dari pemilik mereka kepada

manusia lain yang sepertinya serta menetapkan unfuknya

kepemilikan atas mereka, sebagaimana ditetapkannya bagi pemilik
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pertama dengan cara apa pun yang bisa mengalihkan mereka

kepadanya.

Jadi hukum Allah @ mengenai binatang adalah sebagai

yang aku sebutkan, bahwa memerdekakan tidak berlaku pada

binatang, dan kepemilikan pemiliknya tetap berlaku selama

binatang itu masih hidup, kecuali dialihkan kepada pemilik lainnya

dari kalangan manusia dengan mengatakan, "Aku telah

mengeluarkannya dari kepemilikanku." Demikian juga mengenai

selain manusia yang bisa dimiliki oleh manusia berdasarkan nasr5 di

dalam Kitab Allah &, dan konotasinya sebagaimana yang aku

sebutkan mengenai yang selain manusia, yaifu yang berupa

binatang, barang dan harta. Aku tidak mengetahui seorang pun

yang menyelisihi, bila seseorang berkata kepada para budak yang

dimilikinya, "Kalian merdeka", maka mereka merdeka. Tapi bila

dia berkata kepada binatang yang dimilikinya, "Kalian merdeka",

maka binatang dan apa pun yang selain manusia yang dimilikinya

itu tidak lantas menjadi merdeka.

59. Pengertian Bahiirah, Saaibah, Washiilah darr
Haam
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z )z c

.:6bT e.o$jt
2897. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik
mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari a5nhnya,

dari Aisyah @ ishi Nabi $, bahwa dia berkata: Barirah datang

menemuiku, dia berkata, "Aku mengadakan akad kiAbah
(merdeka dangan syarat membayar secarr cicil) dengan majikanku
saharga sembilan uqiWh dengan cicilan setiap safu tahun safu

uqi5ah, maka banfulah aku." Aisyah berkata kepadanya, "Jika

majikanmu sefuju, aku akan membayarkannya kepada mereka dan

wala\mu menjadi milikku, maka aku melakukannya." Barirah

lantas pergi menemui majikannya dan menyampaikan hal ifu
kepada mereka, namun mereka menolaknya. Tidak lama

kemudian dia datang dari rumah majikannya, sementam

Rasulullah $ sedang duduk. Barirah berkata, "Aku telah

menawarkan kepada mereka tapi mereka menolaknya, kecuali

walarnya tetap unfuk mereka." Razulullah S mendengar

percakapan tersebut, lalu beliau bertanya kepadanya, maka Aisyah
pun memberitahukan kepada beliau. Rasulullah S bersabda,
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"Ambillah dia dan syaratkanlah wala' kepada merel<a, karena

wala' adatah hak bagi orang wng memerdekakan." Aisyah 4
kemudian melakukan itu, kemudian setelah itu Rasulullah $&

berdiri di hadapan orang-orang. Beliau memanjatkan puia dan puji

kepada Allah, kemudian beliau bersabda, 'Amma ba'du. Kenapa

orang-orang menetapkan persyaratan yang tidak ada dalam Kitab

Allah ffi. Syarat apa pun yang tidak terdapat dalam Kitab Allah

adalah batil, maskipun ifu serafus syarat Ketetapan Allah paling

benar dan syarat Attah pal@ kuat. Sesungguhnjn wala' itu milik

orang yang memerdekakan." 221
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2898. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

AsySyafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik

22L T&h dikernulokan pada no. (1808), pernbahasan: Wasiat bab: Wala' dan

Sumpah.
Hadits irn mutufoalaih.

4U



AlUmm

mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari hnu Umar, dari
Aisyah,g,, bahwa dia hendak membeli seorang budak perempuan

unfuk dimerdekakan, lalu pemilik budak itu berkata, "Kami akan

menjualnya kepadamu dengan syarat wala|nga unhrk kami."
Aisyah lalu menceritakan itu kepada Rasulullah,$, maka beliau

bersabda, " Hal ifir tidak menghalangimu, karena wala' ifu milik
o ra n g t/an g m em erdekakan." 222
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22zTdah dikemukakan pada no. (1807) pembahasan: Wasiat, bab: Wala' dan
Sumpah.

Hadits ini muttafaq alaih.
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2899. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik

mengabarkan kepada kami, dia berkata: Yahya bin Sa'id

menceritakan kepadaku, dari Amrah binti AMurrahman, bahwa

Barirah datang meminta tolong kepada Aisyah. Aisyahpun

berkata, "Apabila majikanmu mau aku melunasi hargamu kontan

dan aku akan memerdekakanmu, maka aku akan lakukan."

Barirahpun menyampaikan hal ifu kepada majikannya, nannun

mereka berkata, "Tidak, kecuali umla'-mu menjadi milik kami."

Malik berkata: Yahya berkata: Amrah mengira bahwa

Aisyah menceritakan hal itu kepada Rasulullah $, maka beliau

bersabda, *Hal itu tidak bisa menghalangimu. Belilah dia dan

merdekakanlah, l<arena wala' adalah milik oftng yang

metnerdelakan."223
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223 Hadits ini terdapat dalam Al Muwththa' l2n8l, pembahasan:

Menrerdekakan Budak dan Wala', bab: Stahrs Wala'bast Orang !,ang
Merrre,rdekakan, no. 19).

Al Bukhari 12/226, pernbahasan: Budak Mulafa4 bab: Menjual Budak Mul<aAb
Bila Dia Rela), dari Abdullah bin Yusuf, dari Malik, dengan redaksi ini. (no. ?5641.
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2gOO.Ar-Rabi' mengabarkan kepada Ull,, diu Lrkutu,

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik dan hnu
Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari
Ibnu Umar, bahwa Rasulullah $ melarang menjual wala' dan

menghibahlantrrya.224
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2901. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata,

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muhammad

bin Al Hasan mengabarkan kepada kami, dari Ya'qub bin Ibrahim

Abu Yusuf, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar,

zza 76u1, dikerrukakan pada no. (1804) perrbahasan: Wasiat, bab: Wala' dan
Sumpah.

Hadits ini muttafag alaih.
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bahwa Nabi S bersabda, " Wala' adalah ikatan seperti ikatan

nasab, tidak bisa dijual dan tidak pula ,lilri$;fi1**."225

Jadi di dalam hadits Aisyah dari Nabi S mengenai Barirah

terkandung pembatalan syarat para pemiliknya yang menjualnya

kepada Aisyah dengan syarat wala \nya unfuk mereka, dan

penetapan merdeka unfuk Barirah. Ini sesuai dengan fujuan firman

Allah &, "dan fidak pula saaibah;' (Qs. Al Maa'idah [5]: 103).

Karena Allah fr telah membatalkan penetapan adanya s;.aibahbila

pemiliknya mensyaratkan wala' budak yang dimerdekakan

unfuknya. Rasulullah,# juga membatalkan syarat pemilik Barirah

yang menjualnya agar wala:nya menjadi miliknya, bukan milik

orang yang memerdekakannya, dan beliau menetapkan wala' ifrt
milik orang yang memerdekakan. Redaksi "Wala' itu adalah milik

orang Wng memqdel<alan" terkandung dua pengertian:

Pertama, wala' selamanya tidak hilang dari orang yang

memerdekakan dengan dia melepaskannya dari dirinya karena dia

yang memerdekakan, tidak pula sebelumnya dan Udak pula

setelahnya, serta tidak terhalangi oleh keadaan apaptrn, baik

perbedaan agama maupun lainnya. Seandainya ifu bisa hilang dari

seseorang, tentu ifu hilang dari Aisyah, karena dia tidak memiliki

Barirah kecuali dengan syarat memerdekakannya sedangkan

wala\nya milik orang yang mengalihkan kepemilikannya

kepadanya, lalu Rasulullah $ bersabda, "Wala' itu adalah milik

orang yang memerdekakad'. Jadi orang yang memerdekakan

saaibah adalah orang yang memerdekakan, adapun syarat bahwa

walarnya untuknya (di penjual), maka wala'itu telah ditetapkan

22s 1;,ytu1 takhnjhadits no. (1757) pembahasan: Fam'idh, bab: Warisan.
Lihat juga hadits no. (1805) pembahasan: Wasiat, bab: Wala' dan Sumpah.
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oleh hukum Allah ft, kemudian hukum Rasulullah r{$, bahwa ia

tidak bisa berpindah.

Kedua, wala' hanya menjadi milik orang yang

memerdekakan. Barangsiapa diantara makhluk Allah yang

mempunyai hak unfuk memerdekakan budak, maka wala \nya

menjadi milik orang yang memerdekakan. Selain dia tidak boleh

selamanya, berdasarkan AI Kitab dan As-Sunnah.

60. Penjelasan Cabang Memerdekakan Budak

Apabila seseorang memerdekakan budaknya sebagai

saaibah maka dia merdeka dan omng ifu memiliki ovala rnya.

Apabila seorang kafir memerdekakan budaknya yang mukmin,

maka budak ifu merdeka dan orang kafir ittr memiliki wala\nya.
Begifu juga bila seoremg mukmin memerdekakan seorang kafir.

Dan tidak ada alasan bagi seorang ahli ilmu pun unfuk meragukan

hal ini. Karena orang yang memerdekakan budaknya sebagai

saaibah, dan orang kafir yang budaknya memeluk Islam lalu dia

memerdekakannya, serta omng mukmin lrang memerdekakan

budaknya yang kafir, selamanya tidak meleuati batas bahwa

mereka adalah para pemilik yang boleh memerdekakan mereka.

Di dalam Kitab Allah @ terdapat dalil 1ang membatalkan

adanya saaibah, karena wala' adalah milik orang yang

memerdekakan.

Allah S berfirman,

4a9



AlUmm

W { "9,2i'1 
:+fr\} 61t;t;;,
#*tiric"H*Yft&("

"Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan

(memakai) natna bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada

sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka,

maka (pangqiflah mereka sebagai) saudara-saudaramu sagama

dan maula-maulamu." (Qs. Al Ahzaab [33]' 5)

Allah & menasabkan mereka kepada dua orang, yaitu

kepada bapak-bapak mereka, dan kepada wala'. Sebagaimana

menasabkan mereka kepada bapak-bapak mereka, Allah juga

menasabkan mereka kepada wala'.

Allah & juga berfirman,

/./ z -/4. 4z
)J)e&-r;b #o

"Dan (ingatlah), ketika kamu berkab kepada oftng yang

Hlah telah melimpahkan nilcnat kepdanSn dan kamu (iuga) telah

membei niknat kepadan5n " (Qs. Al Ahzaab [33]: 37).

Apabila pengetahuan tentang Kitab Allah ini ada yang tidak

diketahui oleh seseorang, maka terdapat dalam sabda

Rasulullah $,

.'€-i F.i'lSr #;r

" Wala' ifu mitik orang yang memerdekakan."226

{lfi';Sci\3fiib
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Terkanduns dalil yang menunjukkan bahwa orang yang

menjadikan budak sebagai saa'ibah, orang mukmin yang

memerdekakan orang kafir, dan orang kafir yang memerdekakan

orang mukmin, tidak lepas dari status sebagai orang-orang yang

memerdekakan. Sehingga dalam Sunnah Rasulullah $ disebutkan,

bahwa wala' adalah milik orang yang memerdekakan; atau

mereka bukan sebagai para pemilik sehingga kaum muslimin tidak

bersilang pendapat bahwa orang yang memerdekakan apa yang

Udak dia miliki, maka yang dimerdekakannya itu tidak menjadi

merdeka, dan mereka ihr tidak menjadi orang-orang yang

memerdekakan.

61. Perbedaan Pendapat Mengenai Saa'ibah dart
Orang Kafir yang Memerdekakan Orang Mukmin

Aku tdak mengetahui pe6edaan pendapat dari seorang

pun yang pemah aku jumpai dari kalangan para ahl fikih Makkah

maupun Masyriq mengenai apa lrang aku katakan, bahwa wala'

saaibah dan omng mukmin yang dimerdekakan oleh orang kafir

adalah milik orang lang memerdekakannya. Aku menghapal ini

dari sebagian ulama Madinah dari kalangan ahli hadits. Sebagian

ulama fikih Asy-Syafi'i menyelisihi pendapat kami mengenai

warisan saaibah, yang mana salah seoreng mereka berpendapat,

"Dia bisa ber-wala ' kepada siapa saja yang dia mau." Yang

lainnya berpendapat, "Dia tidak boleh berwala 'kepada siapa saja

yang dia mau, dan wala\nya milik kaum muslimin." Ulama yang

berpendapat dengan pendapat ini berkata, "Apabila seorang kafir
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memerdekakan budaknya -budaknya seorang muslim-, maka

wala'-nya menjadi milik kaum muslimin. Dan bila majikannya yang

memerdekakannya itu memeluk Islam, maka wmla rnya tidak

kembali kepadanya. Apabila seorang kafir memerdekakan budak

yang kafir, lalu budak yang dimerdekakan ini memeluk Islam

sebelum maula yang memerdekakannya, maka r,lzala:nya milik

kaum muslimin, bila dia meninggal maka kaum muslimin

mewarisinya. Apabila sang majikan yang memerdekakan itu

memeluk Islam sebelum budak (yang dimerdekakannya) meninggal,

maka walarnya kembali kepadanya, karena telah ditetapkan

wala \nya menjadi miliknya. Apabila budak yang dimerdekakan itu

memeluk Islam sebelum maularrya yang memerdekakannya,

sedangkan maularrya yang memerdekakannya ifu mempunyai

anak-anak yang muslim, maka onla rnya menjadi milik anak-

anaknya yang muslim ihl."

Aku telah menyebutkan letak hujjah atas pendapat ini dari

Al Kitab dan As-Sunnah, dan setelah ini aku juga menyebutkan

hujjah atasnya. Pendapat ini sebagiannya menggugukan sebagian

lainnya. Tidakkah Anda lihat, bila dia menyatakan bahwa orang

kafir yang memerdekakan orang kaftr, maka umla\nya ditetapkan

untuk orang kafir ifu, kemudian budak yang dimerdekakan itu

memeluk Islam sedangkan maularrya kafir, maka wala' itu -
menurut pendapakrya- keluar dari kepemilikannya karena

keislaman budak yang dimerdekakannya itu.

Tidakkah Anda lihat juga, bila dia menyatakan bahwa bila

orang kafir memerdekakan budak yang muslim, maka wala\nya
tidak menjadi miliknya kendatipun dia memeluk Islam. Apabila

orang kafir itrr mempunyai anak-anak yang muslim maka walar
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nya menjadi milik mereka. [-alu bagaimana anaknya maula yang

memerdekakan ifu mewarisinya sedangkan anaknya maula yarrg

memerdekakan ifu orang-orang muslim bila wala ' ifu bukan milik

ayah mereka, bagaimana mereka bisa mewarisinya sebab

pemerdekaan ayah mereka? Semestinya mereka di dalam

pendapahrya sebagai teladan bagi kaum muslimin dalam masalah

walarnya.

Bagaimana bila mereka mewarisinya sebab wala',

kemudian maula yang memerdekakan ifu memeluk Islam bila

sebelumnya dia kafir, sedangkan yang memerdekakan kafir, lalu

umla\nya kembali kepadanya padahal anak-anaknya memegang

walarnya tanpanya? Maka bila mereka telah memegangnya tanpa

dia, maka tidak kembali kepadanya. Apabila mereka memegang-

nya sebab dia, maka wala rnya menjadi miliknya, akan tetapi dia

tidak diwarisi karena pebedaan agama.

Apa yang telah saya sebutkan adalah pendapat ulama dari

kalangan kami yang mengatakan apa yang telah saya kemukakan

dan bahkan lebih banyak dari itu. Ringkasnya yang termasuk

pendapatnya adalah firman Allah &, "Allah sekafi-kali frdak

pemah mens5niatkan adanya bahiirah, saaibah." (Qs.Al Maaidah

tSl: 103). Berdasarkan hukum Allah & hu-t dibatalkan semua

perkara saaibah, atau sebagian perkaranya tanpa sebagian lainnya;

Karena Allah & t"luh menyebutkan pembatalannya di samping

apa yang dibatalkan sebelumnya dan sesudahnya, gofu bahiinh,

washiilah dan haan.

Apabila ada yang berkata, "Allah membatalkan semua

perkara saaibah, sehingga tidak menetapkan kemerdekaannya

sebagai kemerdekaan, sebagaimana tidak menetapkan bahiirah,
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washiilah dan haam keluar dari kepemilikan pemiliknya." Maka

pendapat ini memungkinkan tercakup oleh redaksi ayat di atas.

Tetapi Allah @ telah membedakan antara mengeluarkan manusia

dari kepemilikan pemiliknya, dan mengeluarkan binatang (dari

kepemilikan pemiliknya).

Kami membolehkan kemerdekaan dalam saaibah dengan
kemerdekaan yang dibolehkan dan diperintahkan Allah &. .lit u

kami membolehkan kemerdekaan pada saaibah, maka kami harus
mengetahui bahwa yang Allah fr batalkan dan saaibah adalah

penetapan saaibabnya, yaitu orang yang memerdekakan saaibah

mengeluarkan wala' saaibalrnya dari kepemilikannya. Jika
Allah & membatalkannya, maka wala \nya menjadi milik orang

yang memerdekakan berdasarkan nasi Kitab Allah & dalam

mengembalikannya, kemudian berdasarkan Sunnah Nabiyyullah S
yang menyatakan bahwa wala' adalah milik orcng yang

memerdekakan, di samping ayat di dalam Kitab Allah ffi mengenai

penisbatan asal otmla' kepada orang yang memerdekakan mereka-

Ulama yang mengatakan pendapat ini semestinya

menanyakan tentang saaibah, "Apakah pemiliknya memerdekakan

nya?" Apabila dia menjawab "Ya." Maka dikatakan kepadan5ra,
"Rasulullah S telah menetapkan bahwa utala'adalah milik orang

yang memerdekakan."zzT Apabila dia menjawab, "Tidak." Maka

dikatakan kepadanya, "L-alu mengapa Anda memerdekakan

saaibali? Karena bila pemiliknya tidak memerdekakannya maka dia

tidak merdeka. Di dalam As-Sunnah, ketentuan ini berlaku pada

orang Nashrani yang memerdekakan orang muslim." Apabila dia
berkata, "Orang Nashrani pemilik yang memerdekakan." Maka
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dikatakan, "Rasulullah $ telah menetapkan bahwa wala' milik

orang yang memerdekakan." Apabila dia berkata, "Dia tidak bisa

menjadi pemilik orang muslim, maka orang muslim yang

dimerdekakan itu kemerdekaannya Udak berlaku, karena dia

dimerdekakan oleh yang bukan pemiliknya."

Apabila dia berkata, "Tidakkah Anda lihat bahwa maula

tidak mewarisinya?" Maka dikatakan kepadanya, "Apa kaitannya

dengan warisan, qmla' dan nasab?" Apabila dia berkata, "Aku

pertegas, bahwa kendati ifu menghalangi masalah warisannya

namtrn ditetapkan wala' atasnyra?" Maka dikatakan. 'Ya.

Bagaimana menumt Anda bila maula{rya membunuhnya, apakah

dia manrarisinya?" Dia menjawab, "Tdak." Lalu dikatakan

kepadanya, "Apakah vvala rnya hilang darinya?" Jika dia men

jawab, "Tidak." Maka dikatakan, "Jadi apa lang menghilangkan

unrisan tidak bisa menghilangl<an wala'."

Apabila dia berkata, "Dalam masalah ini tidak." Maka

dikatakan, "Lalu bagaimana Anda di sarn mengatakan apa lnng
Anda katakan, yraihr sesuahr yang menghilangkan hak unris juga

dapat menghilangkan qmla?" Dan dikatakan kepadanya,
"Bagaimana menurut fuida, kefika Allah & menasabkan hrahim
kekasih-Nya & kepada agahnlp, sedangkan a5nhnp seorang

kafir, dan menasabkan anaknya Nuh -sedang dia kafir- kepada

ayahnya, yaifu Nuh e. Apaloh menurutnu ihr memutuskan status

bupuk karena perbedaan agama?" Apabila dia menjaurab, "Tidak."

Maka dikatakan, "Apakah (bila dentikian) bapak mer,rnrisi anaknSra

dan anak mewarisi bapaknSn?"

Apabila dia menlar,rnb, 'Tidall" Maka dikatakan, "Jadi

terputusrya satus bapak karena terprtusnf hak uraris?" Apabila
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dia menjawab, "Tidak." Maka dikatakan, "l als bagaimana Anda

memufuskan wmla' narnun tidak memutuskan nasab, padahal

keduanya sama-sama sebagai sebab? Yang menghalangi hak waris

hanyalah perbedaan agama. Dan terkadang juga terhalangi oleh

ahli waris yang berada diurutan sebelumnSra yang menghalanginya,

dan ifu tidak memufusl<an umla 'maupun nasab." Hujjah yang bisa

disampaikan kepada yang berpendapat demikian bisa lebih banyak

dari ini, namun kurang dari ini juga sudah cukup.

62. Perbedaan Pendapat Mengenai Para Maula

Sebagian ulama menyepakati kami mengenai saaibah, darr

orang musyrik yang memerdekakan orang muslim, lalu mengata

kan pendapat ini yang ada naslrnya dari Al Kitab dan As-Sunnah.

Sementara mereka yang dari Masyriq menyelisihi pendapat kami,

mereka berkata, "Apabila seseorang memeluk Islam melalui

tangan seseorang, maka dia memilih wala '-DVd, dan orang yang

memeluk Islam melalui tangannya boleh mengalihkan wala\nya
selama dia belum mengerti hal itu, tapi bila dia sudah mengerti

maka tidak berhak mengalihkan wala\nya. Begitu juga anak

temuan, dan semua yang tidak memiliki ormla', boleh berwali

kepada siapa saja yang dikehendakinya dan mengalihkari wala'-
nya selama dia belum mengerti. Tapi bila telah mengerti maka dia

tidak berhak mengalihkan wala'-nya itu."
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Dikatakan kepada sebagian ulama yang berpendapat

demikian, "Berpedoman dengan apa kalian dalam hal ini?" Dia

menjawab:

2902. Kami berpedoman dengan riwayat yang menyebut-

kan, bahwa Abdul F.z;izbin Umar menceritakan dari Ibnu Mauhib,

dari Tamim Ad-Dari, bahwa seorang lelaki memeluk Islam melalui

tangan seorang lelaki lainnya, lalu Nabi S bersabda kepadanya,

" I{amu paling berhak atas hidupnya dan mafinya."zz8

Dikatakan kepadanya, "Apabila hadits ini tsabit, berarti

Anda telah menyelisihinya." Dia berkata, "Bagian mana?" Saya

berkata, "Anda menyatakan bahwa Nabi $ bersabda, 'kamu

pahg berhak atas hidupnSm dan matinyil'." Dia menjawab,
"Benar." Aku berkata, "Apa yang Anda nyatakan tidak

menunjukkan bahwa keislaman seseorang di tangan s€seorang

menetapkan baginya apa yang ditetapkan oleh kemerdekaan dari
yang dimerdekakan untuk yang memerdekakan. Apakah bila dia

memerdekakan lalu dia berhak mengalihkan wala rnya?" Dia

menjawab, "Tidak." Aku berkata, "Berarti Anda telah menyelisihi

hadits ifu, karena Anda menyatakan bahwa ditetapkannya wala'
baginya selama dia rela dan tdak mengalihkan, dan bila

mengalihkan wala'darin5ra hingga dia mengerti ifu. Bagaimana

menunrt Anda bila dia memegang wala'lalu bila dia meninggal

apakah maula mer,ruarisi wala' itu? Bagaimana bisa mengalihkan

% Ulasan mengenainyra bes€rta aHyiinya telah dikernuloka pada no. 127591,
pernbahasan: Faraidh, bab: warisan.

Hadib ini diriwayatkan juga oleh Al Bukhari serara mu'allq (tanpa menSrebutkan
awal sanadnya), dan Al Hakim. Dia mqshahih*an sanadn5ra berdasarkan sprat
Muslim.
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wala'-nya padahal wala' lelah ditetapkan atasnya, dan telah

ditetapkan baginya atas aqilah orang yang memegang wala\nya
untuk menanggung tebusannya? Apakah boleh, terkait dengan

keislaman seseorang di tangan orang lain atau perwalian-nya

hanya salah safu dua pendapat: Pertama, ditetapkan dengan

keislaman dan perwalian apa yang ditetapkan dengan

kemerdekaan, sedangkan wala 'yang ditetapkan, menurut kami

dan menumt Anda, tidak berpindah, sebagaimana tidak

berpindahnya nasab; Kedua, keislaman dan perwalian tidak

menetapkan apa pun, karena keduanya tidak tercakup makna-

makna nasab dan tidak pula wala'.

Pendapat yang Anda pegang bukanlah salah satu dari

kedua pendapat ini. Anda menyatakan bahwa itu tsabit, dmr maula

boleh mengalihkan hingga dia memahami itu. Bagaimana menunrt

Anda bila wanita yang telah berakal berkata, "Kami tidak mengerti

sedikit pun tentang ini." Karena ini bukan yang bemasab dan

bukan pula maula, dia boleh memilih dalam mengalihkan darinya.

Maka jadikanlah unfuk kami dan sahabat kami yang memegang

wala rnya unfuk memilih dalam menolak wala \nya. Karena maula

dari yang tinggi lebih utama bila ini menjadi miliknya daripada

maula yang lebih rendah. Apa yang Anda katakan kepadanya?

Apabila ini dibolehkan bagi Anda, maka dibolehkan juga bagi

selain Anda untuk menetapkan pilihan bagi yang lebih tinggi dan

tidak menetapkan untuk yang lebih rendah. Padahal ini tidak

diperbolehkan bagi seorang pun dari kalian berdua.

Bagaimana menumt Anda, bila anak-anak milik oftrng,

yang mana mereka memeluk Islam di tangannya, sedangkan

mereka tidak memilil< wala ', apakah dia membawa wala 'mereka
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sebagaimana orang yang memerdekakan untuk bapaknya

membawa wmla \nya bila dia memerdekakan?" Dia berkata,

"Apabila aku katakan, ya?" Aku berkata, "Katakanlah." Dia

berkata, "Apabila aku dibilang ekshim, maka aku menyatakan

bahwa bila dia masuk Islam maka dia menyeret wala', dan bila dia

mengalihkannya maka wala'-nya beralih- Dan cukup ekstrim

bagiku unfuk mengatakan, mereka memiliki pada diri mereka

seperti yang dia miliki. Apabila aku katakan, bapak membawa

wala' mereka, maka aku memufuskan hak-hak mereka pada diri

mereka. Dan bila aku katakan, bahkan mereka memiliki pada diri

mereka seperti apa yang dia miliki, maka aku nyatakan bahwa dia

tidak membawa wala' mereka. Karena itu aku katakan, dia tidak

membawa wala' mereka." Aku berkata, "Dan yang masuk

kepadamu adalah yang lebih eksrim dari ini." Dia berkata,

"Rasanya aku telah melihat apa masuk itu, apakah ifu hadits

tsabi?" Aku berkata, "Bukan, dan Anda tahu bahwa itu tidak

tsabit Sedangkan hnu Mauhib adalah seorang lelaki yang tidak

dikenal, dia juga tidak pemah berjumpa dengan Tamim Ad-Dari.

Jadi tidak tsabitdilnjau dari dua sisi."

2903. Anda telah mengatakan tentang anak temuan,

bahwa Umar berkata kepada orang yang menemukannya, "Dia

merdeka, dan kamu memiliki wala'-nya."229

Aku berkata, "Anda mengatakan tentang anak temuan,

bahwa dia boleh berwali kepada siapa saja yang dia mau?" Dia

menjawab, "Ya, bila sultan tidak memegang wala'-nya. Tapi bila

229 Telah dikemukakan pada no. (1760) pernbahasan: Faraidh, bab: Pernbagian
Warisan.

499



Allhnm

sultan memegang wala\nya maka hukum ini atasnya." Aku

berkata, "Apakah Anda menetapkan atasnya perwalian sultan,

sehingga bila telah baligh dia tidak boleh mengalihkan wala'-tr9d,

ataukah dia boleh mengalihkan wala rnya bila telah baligh?" Dia

berkata, "Bagaimana bila aku katakan, bahkan dia boleh

mengalihkan wala'-nya sebagaimana dia boleh memilih wali,

kemudian mengalihkan wala \nya selama dia belum mengerti itu?"

Aku katakan kepadanya, "Berarti perwalian sultan itu bukanlah

hukum terhadapnya." Dia berkata, "Ya, dan bagaimana bisa

menjadi hukum terhadapnya?" Aku berkata, "Masalahnya ada

pada Anda, karena Anda yang mengatakan ifu." Dia berkata,

"Hukum itu tidak sah kecuali karena didahului oleh perselisihan,

sedangkan di sini tidak didahului oleh perselisihan." Aku berkata,

"Kalau begifu, katakanlah semaumu."

Dia berkata, "Bagaimana bila aku katakan, ifu adalah

sebuah hukum." Aku berkata, "Berarti Anda kembali mengatakan

apa yang Anda ingkari, bahwa hukum itu tidak ada kecuali yang

didahului oleh perselisihan, sedangkan di sini tidak didahului oleh

perselisihan." Dia berkata, "Kalau begitu aku tidak mengatakan ifu,

dan aku katakan, dia boleh mengalihkan wala rnya." Aku berkata,

"Berarti Anda menyelisihi apa yang Anda riwayatkan dari Umar.

Dan tidaklah aku mendengarmu berpedoman dengan sesuatu

kecuali Anda menyelisihinya." Dia berkata, "Berdasarkan apa

Anda meninggalkan kedua hadits itu?" Aku berkata, "Berdasarkan

dalil mengenai saaibah. bahwa Allah @ membatalkan penetapan

saaibah dan menetapkan kemerdekaan, dan wala' menjadi milik
orang yang memerdekakan, namun Anda tidak menyepakati kami

atas hal itu. Berkenaan dengan orang Nashrani menumt
pengertian Kitab Allah @ dan nasf Sunnah Rasulullah S, serta
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mengenai apa yang melazimkanmu pada apa yang Anda
menyepakati kami atasnya, berkenaan dengan orang Nashrani
yang memerdekakan orang muslim; Karena Rasulullah S
bersabda, 'Wala' ifu milik orang Wng memerdekakari. Ini adalah
orang yang memerdekakan, maka pada keduanya berlaku
pengertian Al Kitab dan As-Sunnah. Kemudian pendapatmu tidak
karuan sehingga Anda menghilangkan pengertiannya." Dia
berkata, "Aku berpedoman dengan hadits yang tsabit'

Aku berkata, "Adapun yang Anda riwayatkan dari Nabi S,
menurut kami tidak tsabit Sedangkan yang Anda riwayatkan dari
Umar, kalaupun ifu tsabit, maka tidak seorang pun memiliki hujjah
bersama Rasulullah S, apalagi itu tidak jelas tsabitnya. Sementara

di dalam sabda Rasulullah fu,'Karena wala' hanSnlah milik orang

Wng memerdekakad, mengandung dua pengertian yang jelas,

bahwa wala' tidak lepas dari orang yang memerdekakan, dan
tidak ditetapkan kecuali bagi orang yang memerdekakan. Karena
redaksi, 'Karena wala' hanyalah milik oftng yang memerdekakari
menafikan wala' unfuk selain orang yang memerdekakan.

Demikian ifu, karena orang yang mengatakan, 'Aku hanya
menginginkan demikian', maka telah menjelaskan apa yang dia
maksudkan, dan menafikan maksud yang lainnya. Begifu juga kata

innama di sini dengan pengertian ini. lalu aku mengambil salah

safu dari dua pengertian hadits ini, dan meninggalkan yang kedua.

Ini bukan unfukmu dan bukan unfuk seorang pun, sementara aku
dan Anda, kita tidak berbeda pandangan bahwa wala' adalah

salah safu nasab, ia tidak akan hilang." Dia berkata, "Benar."

Aku berkata, "Bagaimana menunrtmu, seseorang yang

tidak memiliki ayah dan tidak pula wala', apakah dia boleh
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bemasab kepada seseorang dengan kerelaan dari keduanya?" Dia

menjawab, "Penasaban tidak dibolehkan, kecuali karena adanya

garis keturunan, atau semakna garis keturunan karena faktor

kemiripan. Sehingga tanpa adanya garis keturunan, namun hanya

karena faktor adanya kerelaan dari kedua belah pihak mengenai

penasaban maka tidak ada nasab di situ." Aku berkata, "Begifu

juga bila seseorang ingin menafikan seorang anak dari garis

kefurunannya, dan yang dinafikan rela dengan ini." Dia berkata,

"ltu tidak boleh mereka lakukan." Aku berkata, "Demikian itu

karena penetapan nasab dari garis keturunan dan penafian nasab

dari garis keturunan ada sesuafu bagi yang menafikan dan yang

dinafikan serta bagi selain keduanya, sehingga bagi si anak yang

dinafikan dan bagi keluarganya ada hak dalam hal ifu, karena

mereka meu,rarisinya, mereka membayarkan tebusannya dan dia

membayar tebusan mereka. Seandainya dibolehkan pengakuannya

atas dirinya maka tidak dibolehkan atas yang lainnya dari kalangan

mereka yang memiliki hak dalam perwarisannya dan

penebusannya." Dia berkata, "Ya." Aku berkata, "Apakah begihr

juga Anda dapati maula yang memerdekakan?" Dia menjawab,

"Sama."

Aku berkata, "Lalu bagaimana bisa Anda tidak mengatakan

ini terkait dengan maula dan mawali sehingga Anda tidak

menetapkannya kecuali dengan sesuatu yang bisa menetapkan hak

unfuknya atas keluarganya dari kalangan mereka yang memegang

wala "nya dalam hal mereka membayar tebusannya. Sebagaimana

wala'-nya orang yang dimerdekakan tidak hilang dari mereka, atau

ditetapkan bagi mereka warisan atasnya, maka Anda tidak

memberi mereka dan tidak mengesampingkan dari mereka kecuali

dengan perkara yang tsabit, Karena dalam hal ifu ada hukum atas
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belum ada, dan ada hak bagi mereka dan selain mereka baik yang

maupun yang

sudah ada maupun
menyampaikan kepadanya selain

Yang belum ada.,, Dia berkata, .,Aku juga

mencukupi.
hi, namun ini saja sudah,,

Dia berkata, "Diantara para sahabahnu (urama fikih Asy_syafi'i) ada yang menyepakati daram har yang kami menyerisihimu,yaifu terkait dengan anak temuan dan para maura, dan diaberpendapat dengan pendapatmu dalam hal ini, namunmcinyerisihimu daram masarah saaibah dan ahri dzimmah yangmemerdeka budak muslim, yang mana kami malahmenyepakatimu." Aku berkata, "Benar. Hujjah kami kepadanyaseperti hrjjut, kami kepadamu atau rebih jeras; Karena Anda terahberalasan dengan sSrubhat yarry mana para ahri irmu tidakmenerima arasanmu dengan ifu, namun bisa menerima arasan ifudari orang jahit, dan mereka tidak berarasan dengan sytbhatyangdengannya arasan 
-or*s iahir maupun orang arim bisa diterima.Kesepakatanmu dengan kami uaufuf, hujjah atasmu, dankesepakatan mereka dengan kami adarah hujjah atas mereka.Karena tidak seorang pun berhak keruar dari p"ns"** KitabA,uh &, kemudian sunnah Rasururah g, d-'fii;k pura darisalah safunya baik daram masarah pokok maupun cabang.sedangkan kami membedakan antara karangan arim (berirmu) dankalangan jahil, karena orang-orang arim mengetahui ushur(pokokr,sehingga mereka harus mengikutkan cabang kepadanya. Apabiramereka memisahkan cabang dan pokok sehingga mengeruarkancabang dari pengertian pokok, maka mereka seperti orang lrangberpendapat tanpa berdasarkan irmu bahkan rebih dari ifu; karena
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mereka meninggalkan apa yang diharuskan bagi mereka setelah

mengetahuinYa' Semoga Allah mengamPuni kami dan kalian'"

Apabila ada Yang berkata' "Mereka tidak menYadari

perbuatan mereka'" Maka aku katakan' "Orang Yang tidak

menYadari sesuatu Yang jelasnYa sePerti ini, maka sehanrsnYa dia

tidak mengeluarkan fatwa; karena ini termasuk masalah Yang tidak

boleh seorang Pun keliru karena sudah sangat ielas'"

63. Cabang Pembahasan Bahiirah' Saaibah'

Washiilah dan Haam

KetikaAllah@berfirman''Nlahsekali-kalitidakpemah

mensyariatkan adan5n bahiirah' saaibah' unshiilah dan haam'"

(Qs.RtMaa'idahtSl'103)'makaredaksi"Allahsekati-kalitidak
pemah mensyaiatkan adang bahiirali' mengindikasikan bahwa

Allah tidak menetapkan apa yang-kalian tetapkan' Ini merupakan

dalil yang *ut"-ilitfturr-;i*" ketetapan Allah @ tidak mem

berlakukan apa yang kalian tetapkan' Bahiirah' wnshiilah dan

haam dari binatang' tidak berlaku kemerdekaan atas mereka'

pemiliknya bisa mlngeluarkannya dari kenelitit<annva kepada

pemilik lainnya dari kalangan manusia sepertinya' Harta tidak

memilikiapapur\tapiiadimilikiolehmanusia.Apabilaseseorang
mengeluarkan sesuahr dari kepemilikannya kepada yang bukan

pemiliklainnyadarikalanganmanusia(kepadayangtidakbisa
meniadi pemili$, baik dalam bentuk bendanya ihr sendiri atau

bukan bendanya, adalah seperti orang yang tidak mengeluarkan
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sesuafu pun dari kepemilikannya, dan yang dikeluamya itu tetap

ada padanya sebagaimana sebelum pengeluarannya.

Dasar pendapat ini terdapat pada apa yang telah kami
sebutkan dari Kitab Allah ffi. Jadi setiap orang yang mengeluarkan

dari kepemilikannya berupa binatang atau barang yang bukan

manusia (bukan budak), misalnya dengan mengatakan, "Aku telah

memerdekakan ini", atau "Aku telah memufuskan kepemilikanku

dari ini", atau "Aku telah menghibahkan ini", atau "Aku telah

menjual ini" atau "Aku menyedekahkan ini", tanpa menyebutkan

siapa yang diberi hibahnya, atau kepada siapa dia menjualnya,

atau kepada siapa dia menyedekahkannya, baik secara jelas

maupun hanya sifakrya (yaifu hanya berupa pemyataan tanpa ada

transaksi), maka perkataannya ini batal, sehingga sesuafu itu tetap

di dalam kepemilikannya sebagaimana sebelum dia mengatakan

apa yang dia katakan, dan sesuafu tidak keluar dari kepemilikan

nya selama dia masih hidup. Kecuali dia mengeluarkannya kepada

sesarna manusia, baik berupa bendanya ataupun sifatnya ketika dia

mengeluarkannya dari kepemilikannya. Hal itu tdak keluar dari

kepemilikannya kecuali ada pemilik baru yang menggantikann5a,

bukan setelah itu, walaupun hanya sekejap mata."

Saaibah yang berupa unta, sama halnya dengan bahiirah.

Begihr juga budak bila dikeluarkan oleh pemiliknya dari

kepemilikannya kepada selain kepemilikan adalah seperti halnya

binatang dan barang, kecuali mengeluarkan mereka dengan

memerdekakan atau kibbah, karena ini termasuk sebab-sebab

kemerdekaan, sedangkan yang bukan merupakan sebab

kemerdekaan maka dia menyelisihi.
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Apabila bahiirah, washiilah, saaibah dan haam sebagai
nadzar, maka Allah @ telah membatalkannya. Maka dalam hal ini
untuk selainnya terkandung pefunjuk yang menunjukkan bahwa
orang yang menadzarkan sesuafu yang tidak mengandung
ketaatan kepada Allah, maka tidak boleh memenuhi nadzamya
dan tidak hams menebusnya. Karena Allah & telah

membatalkannya, dan tidak menyebutkan adanya kafarat (tebusan)
atasnya- As-Sunnah dari Rasulullah S juga menyebutkan seperti
yang dikemukakan oleh Kitab Allah &.

A;JL
o

ttJ.9
O. / Oa

O/

O/

,f u)1 ./..o 4ut;l -Y 1 ' t

sfta^nG'* H / n ;ll
'r:6 u 'i6 *3 *ht J:"

f a'il
6 4t, 4.f ,ro, 1
6Jr dr L#e 4ll

3

t
,,J:
( ->.4t)

O/,
F z ./ o z-dl J$ dJ

,il)t

IT 4$l Lbf"
o

L5-.4- 0

C.
.4r-ran

2904. Malik mengabarkan kepada kami, dari Thalhah bin
Abdul Malik AI Aili, dari Al Qasim bin Muhammad, dari Aisyah rs,,
bahwa Nabi S bersaMa, "Barangsiapa bemadzar unfuk menaati
Allah maka hendaklah dia menaati-N3m, dan barangsiapa
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bemadzar untuk bermaksiat terhadap Allah maka janganlah dia

b dtmaksia t terh adap -N9a." 23o
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230 Telah dikemukakan pada no. lL424l pembal'rasan: Na&ar, bab: Nadzar
Berbuat Kebajikan, berikut Diriwayatkan juga oleh Malik di ddam Al
Muumththa 'dan Al Bukhari dari jalumya.

Diriwayatkan juga oleh Asy-Syaf i sqara musnad di ternpat lnng sama dengan
grang seMumnya.
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2905. Ar-Rabi' mengabarlen kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Uyainah
dan Abdul Wahhab bin Abdul Majid mengabarkan kepada kami,
dari A5ryub bin Abu Tarnimah, dari Abu Qilabah, dari Abu Al
Muhallab, dari Imran bin Hushain, bahwa Rasulullah S bersabda,
"Tidak ada nadzar dalam kemaksiatan, dan tidak pula pada apa

yang tidak dimiliki oleh anak Adam."

Ats-Tsaqafi juga mengemukakan hadits ini, dia berkata:
Seorang wanita dari golongan Anshar yang berhasil pulang dengan
mengendarai unta milik Nabi S bemadzar untuk menyembelih
unta ihr, lalu hal ihr disampaikan kepada Nabi 6$, maka beliau

bersabda, " Tidak ada nadzar dalam bermaksiat terhadap Allah,
dan tidak pula pada apa yang tidak dimilih ,rub 44u-."23t

Allah & tidak memerintahkan kafarat, kemudian
Rasulullah # juga tidak memerintahkannya dalam satu pun dari
kedua nadzar di atas karena ia batal. Maksiat yang dimaksud
dalam hadits ini adalah wanita ifu bemadzar menyembelih unta
rnilik orang lain. Demikian itu, karena unta ifu tidak termasuk yang
dimiliki olehnya. seandainya seseorang bemadzar memerdekakan
budak milik orang lain, maka dia tidak boleh memerdekakannya,
begitu juga bila bemadzar menghadiakan sesuafu dari harta otang
lain. Demikian juga semua yang dinadzarkan unfuk dilakukan,

)

231 L61', dikemukakan pada no. ll4z6-L429)pernbahasan: Nadzar, bab: Na&ar
Berbuat Kebajikan. Diriwayatkan juga oleh Muslim.
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yang bukan benrpa ketaatan di dalam pe6uatannya;:rnaka dia
tidak boleh melakukannya, dan tidak ada ,kafarat atasnln dalam

meninggalkannya.
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2905. Sut/an mengabarkan kepada kami, dari Amr bin
Dinar, dari Thavrnrs, bahwa Nabi $ bertemu dengan Abu Israil

yang sedang berrdiri di bawah terik matahari. Beliau htanya,
" Kenap diii?" Mqd<a (pam sahabat) menjar,rnb, "Dia bemadzar

unfuk tidak bernaung, tidak duduk, tdak berticara dengan seorang
pun, dan berpuasa." Nabi S lalu agar bemaung,

duduk, berbicara dengan manusia, dan melanjutkan puasanya.

Beliau tidak memerintatrkannya unfuk memba5nr l*fu 1.232

232 Tebh dikerrulokan pada no. 1zL30, di dalam pernbahasan: tmtang nadzar,
bab nadzar b€rlruat kebarilcn" dan tdah di-bhrtj di sarn. Dan diriurayratkan juga oleh
Al BrrktEri.
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64- Perbedaan Pendapat Mengenai Na&ar selain
Ketaatan kepada Allah A

Ada yang berpendapat mengenai seseorirng png bemadzar

menyembelih dirinya, dia berkata, "Dia harus menyembelih seekor

domba." Yang lainnya berpendapat, "Dia harus menyembelih

serafus unta." Dalam hal ini keduanya berdalih dengan apa !,ang
diriwaptkan dari sebagian sahabat Nabi $.

I-alu dikatakan kepada orcng !,ang mengatakan pendapat

ini, "Elagaimana biasa ada kafarat dalam hal seperti ini?" Dia
berkata, 'sesungguhnya Allah & telah berfirrnan mengenai

muzhahir (orang ryang men-zhihar istinSra), lntUi'"j;$ #b
?tA;A, 'Dan sdngplnta mqela wwtn.snwn
mangucapkan suafu palaaan tpng munglcar dan dusb.' (Qs. Al
Mujaadilah [58]: 2), dalam hal ini Allah mern€rintahkan kafarat

sebagaimana lnng Anda lihat."

L-alu dikabtran kepada sebagian orcng Snng mengatakan

ini, 'Bagaimana menunrtnu bila Kibb Allah &
menunjukkan pernbatalan bhilnh png ditetapkan, gmg bukan

berupa ketaatan kepada Allah, dan Allah fidak memerintatrkan

kafarat. Sunnah-sunnah dari Nabi # i rga menuniukkan demikian,

pifu mernbatalkan nadzar ifu tanpa kafarat. Sedangkan dalam

sabda beliau, 'Tidak ada nadzal menunjukkan bahr,ra nadzar tidak

menjadi apa-apa bila nadzar itu dalam kemaksiatan, dan bila udak

menjadi apa-apa, maka satna dengan udak pqnah teriadi. Tidak
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seorang pun yang boleh mengatakan suafu pendapat sementara
ada dari Nabi S yang menyelisihi pendapat itu sebagai hujjah."

Aku katakan kepadanya: Dulu diantara benhrk talak kaum
jahiliyah adalah zihardan ila',lalu Allah fu menetapkan dalam /a '

dengan menunggu selama empat bulan, kemudian mereka kembali

atau menjafuhkan 1ul.[.23s Dan Allah menetapkan kafarat dalam
zhihar dan menetapkan batasannya. Allah & Uaat menetapkan

kafarat kecuali menetapkan juga batasannya, atau menetapkan

siapa yang diberinya, atau menunjukkan kepadanya, kemudian

menjadikan kafarat sebagaimana yang Dia kehendaki. Karena itu
Allah & menetapkan kafarat dalam zhihar dan pembunuhan

sebagai pengganti memerdekakan budak adalah berupa puasa dua

bulan,zg dan menambahkan pada zhiharberupa memberi makan
enam puluh orang miskin. Rasulullah $ menetapkan itu bagi yang

menggauli istrinya di siang Ramadhan.23s 7961, ft menetapkan

pada kafarat sumpah berupa mernberi makan sepuluh orang

233 AIhh Ta'ala berfirman, "Kryda omng-omng lang mang-ila' istinya dibai
tanguh empat bulan fiamaryp). Kanudian jil<a merel<a kembli (kryda isbiqn), maka

Allah Maha Pangampun lasi Maha Pangjrang. Dan jika mqel<a
ben"am (beftebp hati wtulr) blak, maka saungguhryn Allah Maha Mendengar lagi
Maha Mangebhrrr: (Qs. Al Baqarah 12h 226-2271.

234 Alah Aza uta Jatla bqfirnrun, "Dan udak lagk bagi seorang mulonin
metnbunuh seorang mukmin (7ang lain), krcuali l<arena tersalah (tidak sengaja), dan
barcngsiap ihbmbunuh seoreng muhnin karena tesalah (hendailah) dia
memqdelakan seomnghamb ahaSa gng bedman" hingga "&mngsiap yang fihk
mempaolehnln, maka hendaHah dia (si pembunuh) beryuasa dua bulan berfurut-htrut
sebgai cam tobat kepada Allah." (Qs. An-Nisaa' 14]; 92).

23s 66u1 no. (925) pernbahasan: Puasa, bab' Bersetubuh di Siang Ramadhan
dan Pertedaan Pendapat Mengenainya. Di dalamnya terdapat hadits Malik dengan
sanadnya hingga smpai pada Abu Humirah, bahwa seorang lelaki b€rbul,G (batal

puasanya) di siang Ramadhan, lalu Nabi $ memerintahkannya mernerdekakan
seorang budak, atau berpuasa selama dua bulan berfurut-furut, atau memberi rnakan
enam puluh orang miskin. Takhrit'nyajuga telah dikernukakan.

Hadits ini muttafaq alaih-
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miskin, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan

seorang budak.

Allah ffi berfirman,

,,:: Lrfrie;,4-i;,5
" Barangsiapa tidak sanggup melakukan yang demikian,

maka kafaratuya puasa selama tiga hari." (Qs. Al Maaidah [5]: 89).

Allah & berfirman,

5 eQ 6:'4 i;r -;v n,;r =ii 6; & {'q}

"Jika ada di antaramu gng sakit abu ada gangguan di
(lalu dia maka ovajiblah atasn5a berftdyah,

Witu berpuasa atau bersdekah abu berqurban." (Qs. Al Baqarah

[2]:196).

lalu Rasulullah $ menjelaskan dari Allah S, bahwa puasa

selama tiga hari, dan memberi makan enam orang miskin

sebanyak safu farafiso makanan, dan menyembelih seekor

kambing, jadi kafarat itu sebagai bentuk ibadah. Allah &
membedakan antara kafarat ifu sesuai yang Dia kehendaki, fidak

ada yang dapat menolak ketetapan-Nya.

Apakah Anda menemukan apa yang Anda anut, mengenai

seseorcmg yang bemadzar menyembelih dirinya, terdapat pada

2% Fatq adalah talomn !,ang menarnpung lima belas sia'. Satu srla'adalah
ernpat mud. Jadii unhrk setiap orang miskin dari enam puluh orang ihr adalah satu
mrd-

It -i 2.,
2r )il,e

ett
dl-J
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sesuatu dari pengertian Kitab Allah atau Sunnah Nabi-Nya $,
sehingga ada batasannya di dalam Kitab Allah atau Sunnah Nabi-
Nyu #; atau Anda menemukan bahwa serafus ekor unta ifu atau

seekor domba ifu sebagai kafarat unhrk sesuafu selain pada contoh
yang memang ada kafarat domba padanya? Begifu juga unta, anak
domba dan sapi karena binatang buruan yang dibunuh oleh orang
yang sedang ihram. Apakah Anda mendapati domba sebagai

harga unfuk seseorang atau kafarat, kecuali itu seperti apa yang
didapatnya (buruan yang dibunuhnya)?

Apabila ada yang berkata, "Ketika aku melihat zhihar
sebagai perkataan yang mungkar dan dusta, juga ditetapkan
kafarat di dalamnya, maka aku mengqiyaskan kemungkaran dan
kedustaan dari segala sesuahr, sehingga aku menetapkan kafarat di
dalamnya." Maka dikatakan kepadanya, "Lalu apa yang Anda
katakan mengenai orang yang bersaksi palsu, apakah dia wajib
membayar kafarat? Dan apa yang Anda katakan mengenai orang
yang melakukan riba dalam jual-beli atau menjual sesuafu yang
haram, apakah dia wajib membayar kafarat? Apa yang Anda
katakan mengenai orang yang menzhalimi seorang muslim,
apakah dia wajib membayar kafarat?" Apabila dia menjawab 'ya",
maka ini menyelisihi apa yang kami dapatkan dari para ahli ilmu.
Dan apabila dia mengatakan 'Tidak", maka dikatakan, "Anda

telah meninggalkan dasar madzhabmu dan pendapatmu. Apabila
Anda menjadikannya qiyas, maka semestinya Anda mengqiyaskan
nya kepada kafarat di dalam segala sesuafu, kemudian Anda
menetapkan kafarat di dalamnya sebagaimana Anda menetapkan
di dalam apa yang Anda qiyaskan. Tapi Anda tidak menjadikannya

sebagai dasar dan tidak pula qryasan." Apabila ada yang berkata,
"Kalau begifu jadikanlah itu sebagai dasar pendapat yang
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bertindak dalam umsannya, pada buran anu tahun sekian, unfuk
budaknya yang dikebiri, yang bemama Fulan.

Lalu dia menyebutkan jenisnya dan keadaannya:

saya memerdekakanmu dan mengeruarkanmu dari hartaku
dan dari kepemilikanku dengan mengharapkan pahara Ailah dan
ridha-Nya. Kamu merdeka, tidak ada jaran bagi saya dan bagi
seorang pun unfuk memperbudakmu. sedangkan ovala --muadarah

milik saya dan para penems saya setelah saya tiada.

Tertanda...

Demikian ini karena budak tersebut tidak akan mempunyai
kefurunan-

Apabila dia seorang budak perempuan, maka difuriskan
sebagaimana yang dituriskan untuk budak reraki yang dikebiri.
Apabila wala' keturunannya menjadi miriknya dari budak ifu, makatidak boleh difuriskan, "sedangkan wara rmu serta wara,
kefurunanmu seterahmu adarah mirikku.,, Karena adakalanya dia
tidak bisa memiliki wara' keturunannya. Jadi ini hanya boreh
dituliskan pada budak raki-raki yang mempunya i wara.
kefurunannya dengan segala keadaannya.

Kalaupun ini tidak dituriskan berkenaan dengan budak raki_
laki, itu juga boleh. Begitu juga dibolehkan terkait dengan budak
perempuan. Apabila keberatan dengan ini, lalu ingin menuliskan
surat yang isinya memang diborehkan menumt setiap orang, maka
dia boleh menuliskan:

surat ini difuris oreh Furan hnu Furan AI Furani daram
keadaan sehat fisik dan akal serta dalam keadaan boleh bertindak
pada urusannya, pada bulan anu tahun sekian, untuk budak
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perempuannya, Fulanah binti Fulan", lalu menyebutkan sifatnya,
"Saya memerdekakanmu karena mengharap pahala Allah &,
maka Anda merdeka, dan tidak ada jalan bagiku dan bagi seorang

pun unfuk memperbudakmu. Sedangkan walarmu serta wala'
semua keturunanmu dari budak adalah milikku dan penerusku

setelah ketiadaanku."

Para ulama berbeda pendapat, sebagian mereka berkata,

"Apabila budak perempuem itu melahirkan budak yang kemudian

dimerdekakan, maka berlakulah wala' itu." Dengan ini kami

berpendapat. Dan selain kami berpendapat, " Wala ' tetap menjadi

milik si pemilik ibu, dan tidak masalah fidak menambahkan

penyebutan selain ibu di dalam surat ih: sebagaimana yang Anda

sebutkan."

67. Dokumen Penyewaan Beberapa Rumah

Surat ini ditulis oleh Fulan hnu Fulan.

Sesungguhnya saya menyauuakan kepadamu rumah yang

terletak di Al Fusthath di Mesir, lokasi ini dari kabilah anu, salah

satu batas komplek rumah ini yang saya sevuakan kepadamu,

hingga anu, dan yang kedua, ketiga dan keempat. Saya

menyewakan kepadamu semua rumah ini beserta tanahnya,

bangunan dan perlengkapannya selama dua belas bulan. Dimulai

dari bulan Muharam tahun sekian, dan berakhir pada bulan

DzulhUjah tahun sekian, dengan harga sekian dinar yang baik,

tidak retak dan masih bagus, yang ditimbang sendiri-sendiri. Kamu
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telah menyerahkan dinar-dinar ini semuanya kepadaku secara
penuh dan kamu telah melunasinya. Saya juga telah menyerahkan
kepadamu rumah yang disebutkan di dalam surat ini di awal
Muharram tahun sekian, setelah saya dan kamu mengetahui
semua apa yang di dalamnya dan yang ada padanya, berupa
bangunan dan semua perlengkapannya, dan kita menyepakatinya.

Rumah itu berada di tanganmu berdasarkan persewaan ini
hingga habisnya masa ini. Kamu boleh menempatinya sendiri
beserta keluargamu dan yang lainnya, boleh juga menempatkan
siapa yang kamu mau. Namun kamu tidak boleh menempatkan
mesin penumbuk biji, tidak pula perlengkapan pandai besi, kayu-
kayu balok besar, dan tidak pula menempatkan yang bisa merusak
bangunan serta membahayakan, dan bagimu lah sikap baik dari
orang-orang yang tinggal.

Saya meminta kamu mengeluarkan semua yang ada di tiga
sumur pemandian di rumah ini, yaifu sumur yang terletak di
sebelah anu, sumur yang terletak di anu, dan sumur yang terletak
di anu, setelah saya dan kamu melihat surnur-sumur ifu. Kita
mengetahui bahwa dalam sumur yang terletak di anu adalah
sedalam sepuluh hasta, lebamya tiga hasta. Di sumur ifu ada
tempat khusus unfuk buang hajat dan aimya, serta hal lainnya

lrang bila digabungkan dengan yang lainnya menjadi delapan
hasta. Di sumur yang terletak di tempat anu, -lalu kau
merincikannya sebagaimana merincikan ini-. Dan di sumur yang
terletak di anu.

Kamu harus mengeluarkan semua yang di dalam Suhur-
sumur yang kami sebutkan di dalam surat ini, dan
menyingkirkannya dari rumah saya hingga kamu memenuhinya
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kepadaku sebagai tanah yang tidak ada apa-apa di dalamnya dari

apa yang berada di dalam sumur-surnur pemandian itu, dengan

upah sekian dinar yang ditimbang dalam keadaan baik. Saya

menyerahkannya kepadamu, lalu saya terlepas dari tanggungan

rumah itu. Saya menjamin apa yang saya sebutkan di dalam surat

ini hingga kamu memenuhinya kepada saya, sebagaimana kamu

menjamin kepada saya saat berakhimya Dzulhijjah tahun sekian.

Tertanda.....

Apabila Anda khawatir penyeuraan itu dibatalkan, maka

orang-orang lrak membatalkannya dengan bilangan. Jadi bila Anda

menyanrakannya selama setahun, maka Anda menuliskan:

Saya menyewakannya selama setahun, mulai dari bulan anu

hingga bulan anu, dengan harga lima puluh dinar termasuk di

antaranya bulan anu, awal bulan empat puluh dinar, dan sebelas

bulannya -dan Anda menyebutkannya- sepuluh dinar.

68. Bab: Pembuatan Dokumen Pembelian Budak

Budak ini dibeli oleh Fulan hnu Fulan Al Fulani dari Fulan

hnu Fulan Al Fulani, keduanya dalam keadaan sehat fisik, tidak

ada cacat pada mereka, baik berupa penyakit maupurl lainnya,

dan keduanya dalam keadaan dibolehkan bertindak pada harta

mereka. Pada bulan anu tahun sekian, dia membeli darinya

seorang budak remaja berfubuh sedang, berkulit putih, berpostur

bagus, kekar, mata lebar, gigi depan jarang, alis tipis lagi manis,

bemama Fulan, seharga sekian dinar yang bagus yang ditimbang
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sendiri-sendiri, setelah Fulan dan Fulan mengetahui budak ini

secara langsung dan sama-sama melihatrya. Lalu Fulan

menerimakan budak ini dari Fulan, dan Fulan menerimakan harga

ini dari Fulan secara penuh setelah keduanya berkansaksi dan

berpisah setelah jual-beli ini hingga masing-masing dari keduanya

meninggalkan temannya dari tempat yang keduanya bertransaksi

di sana, setelah adanya kerelaan dari keduanya dengan jual-beli ini.

Dalam jual-beli ini, Fulan memiliki hak jual-beli secara Islam

dan perjanjian, tidak ada penyakit, tidak ada petaka, tidak ada aib,

lahir maupun yang batin, dan tidak ada cacat, sehingga budak

yang dihadapkan kepada Fulan atau sesuafu yang menyertainya,

maka Fulan berlepas diri dari itu untuk Fulan hingga dia

menyerahkannya kepadanya, sebagaimana dia menjualnya

kepadanya atau mengembalikan kepadanya harga yang telah

diterimanya darinya secara penuh, yaifu sekian dinar yang bagus

png difimbang sendiri-sendiri.

Tertanda Fulan dan Fulan beserta para saksi keduan5a. -

disebutkan namanla dan nasabnya, contoh Fulan hnu Fulan-.

69- Dokumen Pembelian Budak yang [-ain

Budak ini dibeli oleh Fulan Ibnu Fulan Al Fulani dari Fulan

Ibnu Fulan Al Fulani.

Dia membeli darinya seorang budak remaja Barbar yang

tegap, berhrbuh bagus lagi kekar, gigi depan jarang, mata lebar,

alis tipis lagi manis, bemama Fulan, dengan harga sekian dinar
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yang ditimbang satuan dalam bentuk yang bagus. Fulan Ibnu Fulan

menyerahkan budak yang disebutkan di dalam surat ini kepada
Fulan, dan Fulan menerima darinya. Fulan menyerahkan kepada

Fulan harga yang disebutkan di dalam surat ini. I alu keduanya

berpisah setelah keduanya berhansaksi dan serah-terima, berikut
kelengkapan masing-masing dari keduanya bersama apa yang

dijual dan dibeli. Pemyataan ini disaksikan oleh Fulan dan Fulan

beserta pengirim mereka, -disebutkan nama-nama dan nasab

mereka-. Keduanya dalam keadaan sehat akal dan badan serta

dalam keadaan boleh bertindak pada urusannya pada saat

keduanya menhansaksikan budak ini. Keduanya menyatakan di
dalam surat ini pada bulan anu tahun sekian. Dan ifu disaksikan

oleh Fulan.

Setidaknya inilah yang aku ketahui dengan jelas dari
beberapa dokumen perjanjian.

Barangsiapa yang membeli maka baginya perjanjian Islam,

tidak ada cacat padanya, tidak ada aib, Udak ada penyakit, dan

tidak ada sesuafu pun yang mengurangr harga budak ini baik
sedikit maupun banyak, dan dia berhak berlepas diri (bila

ditemukan hal yang seharusnya tidak ada) dan menuntut
pengembalian harganya secara penuh kepadanya, baik ini
disyaratkan maupun fidak. Karena mencanfumkan syarat hanyalah

untuk jaga-jaga, karena ketidaktahuan para hakim. Dan juga

walaupun tanpa mencanfumkan pemyataan tentang keadaan sehat

keduanya pada fisik dan akalnya serta keabsahan tindakan pada

urusan mereka dalam harta mereka, maka ini dianggap dalam

keadaan sehat hingga diketahui sebaliknya, namun ini termasuk

yang tidak harus ditinggalkan.
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Apabila tidak "dan keduanya berpisah dengan penjualan

dan penerimaan ini dalam keadaan sama-sama rela dari
keduanya", maka tidak masalah. Karena bila keduanya datang

setelah jual-beli, sehari atau lebih, maka keduanya telah saling

berpisah setelah jual-beli, dan jual-beli itu telah sempuma dalam
keadaan satna-sama rela hingga keduanya mentransaksikannya.

Apabila tidak mencantumkan "dan dia berlepas diri
kepadanya dari tanggungan harga itu", maka tidak masalah bila

mencanfumkan "telah menyerahkan". Apabila tidak mencanfum

kan tanggaljual-beli juga tidak masalah, hanya saja aku tidak lebih
suka ada sesuatu yang ditinggalkan di dalam surat perjanjian,

sebagai jaga-jaga bagi penjual dan pembeli.

Minimal yang mencukupi di dalam surat perjanjian adalah
penyebutan sifat yang dibeli, penyebutan harga, dan penerimaan

nya. Kemudian pembeli memiliki hak terhadap semua syarat yang

kami sebutkan walaupun dia tidak mensyraratkannya. Begitu juga

penulisan perjanjian pembelian budak perempuan, baik budak
yang masih kecil, budak perempuan, budak yang sudah besar,

budak deunsa dan budak perempuan dannsa, masing-masing dari
mereka disebutkan jenis dan keadaan ffsikryn. Disebut muumllad
bila telah melahirkan.

Begifu juga dalam pembelian hetr,ran temak, berupa unta,
sapi, kambing, kuda biasa, kuda Arab, kuda angkut, baghal
(peranakan kuda dan keledai), keledai, dan heunn temak lainnp.
Disebutkan juga tanda pada kuda, dan dikatakan, "Dia membeli

darinya seekor kuda hitam kemerahan, putih, putih di dahinya,
putih kakinyra hingga lutut, kekar, bertubuh kuat, berkepala besar,

leher panjang, pinggul bulat, leher indah, telinga terpotong,
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berposfur tegap, taring mencuat ke sisi lainnya, termasuk kuda
yang di kenal di kalangan Bani Fulan dari keturunan negeri anu."

Kemudian surakrya mencanfumkan tentang penyerahan

harga, penerimaan kuda, dan berpisahnya kedua pihak setelah
jual-beli itu dalam keadaan saling rela sebagaimana yang aku
sebutkan dalam pembelian budak, dan perjanjiannya sebagaimana

yang aku sebutkan dalam pembelian budak. Apabila dia mernbeli
unta darinya, maka dia menuliskan, "Dia membeli darinya seekor
unta temak yang dikenal di kalangan Bani Fulan, tidak terlalu
putih, gemuk, taring mencuat, ada dikalangan Bani Fulan di bagian

anu, berpostur kekar, bibir lebar, hidung pesek, bertubuh besar."

Apabila ada sifat lainnya selain ini maka dijelaskan sifabrya.

Kemudian surattya mencanhrmkan hal lainnya sebagaimana yang

telah aku kemukakan pada pembelian budak dan kuda. Alar
katakan, "Temak yang dikenal di kalangan Bani Fulan", dan aku
tidak mengatakan, "Temak dad Bani Fulan" adalah unfuk
membedakan kaitanrya dengan Bani Fulan, dan untuk jaga-jaga

dalam hal hukum.

Surat jual-beli heuran seperti surat jual-beli budak, kuda dan
unta. Apabila seorang budak dimiliki oleh dua orang, lalu salah

safun1n menjual hak bagiannya dari budak itu, maka penjualan itu
dibolehkan, dan si pembeli menggantikan posisi si penjual pada

setengah bagian yang dibelinya darinya. Apabila orang yang

memiliki hak setengah lainnya dari budak itu menuntut syuf'ah
pada budak itu, maka aku tidak memandang dia memiliki hak
sytfbhdalam hal ini.
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Apabila ada berkata, "Bagaimana bisa Anda tidak

menetapkan s5ruf'ah (pembelian bagian syirkah secara paksa) pada

segala sesuafu dengan mengqiyaskan s5ruf'ah pada tanah?"

Maka dikatakan kepadanya: Karena kami mendapat kaum

muslimin menyatakan, bahwa aku boleh menjadi pemilik

bersamamu, dan kamu tidak berhak mengeluarkanku dari

kepemilikanku dengan membayar nilai kepemilikanku, tidak pula

dengan pembayaran yang lebih banyak ataupun yang lebih sedikit

dari nilainya. Dan aku juga tidak berhak melakukan itu

terhadapmu. Apabila kamu meninggal maka anak-anakmu atau

yang lainnya mewarisimu, lalu aku tidak berhak mengeluarkan

mereka dari hak-hak mereka yang telah mereka miliki darimu
dengan apa pun. Mereka juga tidak berhak mengeluarkanku

dengan apa pun. Kamu boleh menghibahkan bagianmu sehingga

aku tidak berhak mengeluarkan orang yang kamu beri hibah dari
bagianmu, yang dia miliki darimu, dengan apa pun, kecuali dengan

keridhaannya. Mereka mengatakan ifu pada setiap kepemilikan
yang dimiliki seseorang dari orang lain tanpa pembelian pada

setiap yang dimiliki. Mereka tidak mengecualikan tanah maupun
yang lainnya.

Rasulullah $ bersabda,

',.-^;s36y ;& t W,?,ibr-y1.v
.^e jib:ht.nt'jlri;t
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2907. " Sjruf'ah itu pada apa lmng belum dibagi. Apabila

telah ditetapkan batasan-batasan dan telah dibuatkan jalan-jalan,

maka tidak ada lagi sytfffi."237

Sunnah Rasulullah $ menunjukkan dengan jelas, bahwa

sytf'ah itu pada apa yang belum dibagi, dan sesuatu itu tidak

dibagi dongan hasta, harga, pembatasan asal-asalnya, bangunan di

atas tanah, maupun pepohonan di atasnya. Kami batasi sytf'ahitu
khusus pada tanah dan sesuatu yang memiliki tanah. Maka budak,

pakaian, dan semua yang bukan tanah dan tidak bertanah, baik itu

tanaman maupun bangunan, adalah di luar As-Sunnah dalam

masalah ryruf'ah, dikembalikan kepada asalnya; Bahwa orang yang

memiliki sesuatu dari orang lain maka sempumalah kepemilikan

nya, dan orang lainnya (pemilik lainnya) tidak berhak mengeluar

kanryra dari ifu kecuali dengan kerelaannya.

70. Jual-Beli dengan Perryrataan Bebas Aib

2908. Jual-beli dangan pernyataan bebas aib yang mana

aku berpendapat dengannya adalah orcng png menjual her,rnn

dengan menyatakan bebas aib, maka dia te6ebas dari segala aib

kectrali aib yang disembunyikan oleh penjual dari pembelinya

237 HR. AI Bukhari 12/128, pernbahasan: Sy,rfahbab, q,ilfah Pada apa yang
ndak Dbagi, Bila Ada Batas-batas maka Tidak Ah Syfalt dari Musaddad, dari
Abdul Wahid, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari
Jabir bin Abdullah &, dia berkata, "Nabi $ mernutuskan syufah pada setiap apa
yang belum dibagi. Apabila telah ada batasan-batasan dan jalan-jalan telah ditetapkan,
maka Udak berlaku sryfah." 1no.22571.
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padahal dia mengetahuinya, sebagaimana yang diputuskan oleh

Utsman bin Affan p,.238

Apabila penjual mengetahui aib namun dia

menyembunyikannya maka jual-beli itu dikembalikan karena aib

tersebut. Apabila dia (penjual) berkata, "Aku tidak tahu",

sedangkan dia telah menjual dengan menyatakan bebas aib, maka

perkataan yang diterima adalah perkataannya disertai sumpahnya

bahwa dia tidak mengetahui aib lalu menyembunyikannya. Lebih

dari safu ulama menyelisihi kami dalam hal ini, maka siapa yang

ingin mengambil pendapat kami, hendaknya menuliskan, "Fulan

hnu Fulan menyerahkan kepada Fulan hnu Fulan, budak yang

disebutkan sifatrya di dalam surat ini, yang dibeli darinya. Dan

Fulan menerimakannya setelah Fulan hnu Fulan menyatakan

kepadanya bebas dari segala aib yang lahir maupun yang batin
padanya".

Unfuk kehati-hatian, sebaiknya tidak memulai penulisan

dokumen kecuali sesuai dengan apa yang dibolehkan oleh semua

hakim bila menemukan jalann5n. Karena di antara para hakim ada

yang membolehkan unfuk mengatakan, "Fulan menyatakan

238 Terdapat dalam z4l Muwaththa' 12/613, pernbahasan: Jual-Beli, bab: Aib
pada Budak), dari Yah5n bin Sa'id, dari Salim bin AHullah, bahwa AMullah bin Umar
menjual budak lelakinya dengan harga delapan mhrs dirham. Dia menjualnya dalam
keadaan tidak ada cacat. Orang yang membeli budak darinyra berkata kepada AMullah
bin Umar, "Budak yang engkau jual ifu ternyata ada cacatrya tapi engkau tidak
rnemberitahukannya kepadaku." Maka mereka berdua membawa perkara ini kepada
Utsman bin Affan. Pembeli itu berkata, "Dia telah menjual budak kepadalm, sementam
ada cacat padanya, namun dia Udak memberitahukan kepadaku." Abdullah
membantah. "Aku menjualnya dalam keadaan tidak ada cacat." Lalu Utsman bin Affan
memberi putusan agar AMullah bin Umar bersumpah bahwa dia telah menjual
seorang budak dalam keadaan tidak cacat yang diketahuinln. Namun Abdullah
menolak bersumpah, dan dia meminta budak itu dikembalikan lagi kepadanya.
Kemudian budak tersebut kembali sembuh saat bemda di sisinya, setelah itu AMullah
menjualnya dengan harga seribu lima mtus dirham. (no. 4)
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kepadanya bebas dari serafus aib pada budak yang dibeli ini.
Kemudian aku menyatakannya bebas dari serafus aib. Apabila
temyata lebih, maka dia boleh mengembalikannya, dan bila kurang
dari ifu, maka aku telah menyatakannya bebas dari lebih dari apa
yang ditemukan padanya, sehingga dia tidak berhak
mengembalikannya karena aib yang kurang dari serafus."

Diantara para hakim ada juga yang tidak membolehkan
pemyataan bebas aib yang disembunyikan, dan tidak pula yang

diketahui, walaupun dia menyebutkan kepadanya jumlah tertentu,
lalu jumlah ifu ditemukan padanya, atau kurang dari itu, kecuali aib
yang diperlihatkan kepadanya, hingga pembeli dapat melihatnya
dan mengetahuinya. Orang yang ingin membuat dokumen ini,
hendaknya menuliskan, "Fulan telah menyatakan bebas aib kepada
Fulan", baik itu bekas besi panas, bekas luka, kekumngan atau
kelebihan pada fisik, dan aib-aib lainnya. Dia harus menyebutkan
itu secara rinci dan jelas. Kemudian menuliskan, "Dari sekian dan
sekian aib yang ada padanya telah dilihat oleh Fulan, dan dia
berlepas diri darinp setelah mengetahuinya."

7l- Perbedaan Pendapat Mengenai Aib

Apabila seseorang menjual budak kepada orcmg lain tanpa
menyatakan bebas aib, lalu pembeli menerimanya, kemudian
tampak aib darinyra, lalu si pembeli berkata kepada penjual, "Aib
ini terjadi ketika dia milikmu." Sementam si penjual berkata,
"Bahkan itu terjadi ketika menjadi milikmu." Apabila aib itu berupa
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aib yang tidak mungkin terjadi seperti itu, seperti jumlah jari yang

lebih dan sebagainya yang merupakan ciptaan Allah dalam

perfumbuhan manusia, atau bekas luka yang tidak rnungkin bekas

seperti itu bisa terjadi dalam waktu seperti yang telah dilewati dari

masa transaksinya ifu, maka budak itu dikembalikan kepada si

penjual tanpa disertai sumpah.

Apabila dua orang yang adil dari kalangan yang ahli atau

praktisi pekerjaan yang mengandung aib berkata, "Aib ini tidak

terjadi seperti itu", dan bila terjadi seperti aib ifu maka pembelian

ifu telah selesai, sementara pembeli ingin membatalkannya, maka

ucapan yang diterima adalah ucapan penjual disertai sumpahnya,

kecuali pembeli mendatangkan saksi atau bukti atasnln yang

menyatakan bahwa aib itu terjadi ketika yang dibelinya di tangan

penjual, baik berupa pengakuan dari penjual, ataupun karena

kedua saksi itu melihatrya pada budak tersebut, sehingga dia

mengembalikan tanpa sumpah.

Apabila keduan5ra sarna-sama membenarkan bahwa aib ifu

ada pada budak tersebut, sementara penjual men5ntakan telah

berlepas diri dari aib, namun pembeli mengingkari itu, maka

ucapan yang diterima adalah ucapan pembeli disertai sumpahnya.

Dan tidak dibenarkan penjual bahwa dia telah berlepas diri

kepadanya, dan dia diharuskan mendatangkan bukfi. Apabila dia

mendatangkannya maka dipersaksikan, dan bila fidak maka

pembeli bersumpah lalu dikembalikan kepadanya.

Dasar diketahuinya aib itu adalah dipanggilkan unhrknya

dua lelaki dari kalangan yang mengerti tentang ifu, lalu bila

keduanya berkata, "lni aib yang mengurangi harga budak laki{aki

dan budak perempuan serta hewan ataupun lainnya yang dibeli,
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baik sedikit maupun banyak", maka dengan aib itu, pembelinya

memiliki hak memilih unfuk mengembalikan atau menerimanya

bila dia belum menerimanya dan mengesahkan penjualan.

Manakala dia memilih penjualan setelah diketahuinya aib itu maka

dia tidak boleh mengembalikannya. Dan bila tampak aib lain selain

aib yang dia telah menenfukan pilihannya dan menahan penjualan

setelahnya, maka dia boleh mengembalikan budak itu karena aib

yang tampak padanya.

Apabila seorang lelaki membeli seorang budak yang ada aib

padanya namun dia tidak mengetahuinya hingga terjadi aib lain

padanya, maka dia tidak boleh mengembalikannya dengan aib itu,

dan si budak dinila sebagai yang sehat dan yang ber-aib, kemudian

mengembalikan kepadanya nilai antara sehat dan ber-aib. Seperti

misalnya dia membeli budak itu seharga lima puluh dinar,

sedangkan nilai sehatnya serafus, dan nilainya dalam keadaan ber-

aib adalah sembilan puluh, maka pembeli menunfut kepada

penjual sepersepuluh harga, yaitu lima dinar, dan dia tidak boleh

menunfut sepuluh dinar, karena dia tidak menjual kepadanya

dengan nilai itu.

Begitu juga bila dia membelinya seharga seratus, padahal

harga standamya lima puluh, maka setelah dinilai, lalu didapati aib

yang mengurangi seper sepuluhnya, yaitu lima dinar dari harganya,

maka pembeli menuntut kepada penjual sepuluh dinar, karena ifu

asal harganya. Aku tidak peduli pada nilainya yang mereka saling

menuntutnya, tapi aku melihat kepada nilainya unfuk mengetahui

berapa kadar aib darinya, apakah sepersepuluhnya ataukah

kurang, ataukah lebih? [-alu aku mengembalikan sepersepuluh dari

asal harga, bukan dari nilai. Apabila penjual rela mengambil budak
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itu dalam kedaan beraib tanpa menuntut kepada pembeli nilai aib
yang terjadi padanya, maka dia tidak boleh menunfut nilai aib itu.

Dikatakan, "Apabila kamu mau maka kamu merelakan

dengan mengambil budak beraib ifu, karena pembelian itu sah

untukmu, hanya saja mengenai apa yang diperdayakan kepadamu

kamu berhak unfuk menuntut bila mau. Dan bila kamu mau maka

kamu menahan budak itu dan tidak menunfut apa pun karena aib

ifu." Apabila dia menipunya dengan aib yang ada pada seorang

budak perempuan lalu dia menggaulinln sedang dia tidak
mengetahuinya, maka bila budak ihr janda maka dia
mengembalikannya dengan aib bila dia mau. Dan menggaulinya

udak lebih dari pelayanan dan pengeluaran. Apabila budak itu
tadinya perawan, maka dia tidak boleh mengembalikannya, karena

dia telah menguranEnf dengan menghilangkan keperaruanannya,

dan dia menunfut kadar aib yang mensluanginya. Demikian ifu
karena aib itu terjadi ketika budak ih.r padan5ra, sehingga ini seperti
masalah sebelumnya. Apabila dia memerdekakannya dalam semua

keadaan ini atau menghamilinya, maka semua ifu terleuntkan,
sehingga dia berhak menuntut nilai aib ihr. Begitu juga bila budak

itu meninggal padanya.

Apabila dia membeli setengah budak lalu hendak membuat
dokumen, maka dia menuliskan, "Budak ini dibeli fulan hnu fulan
dari fulan. Dia membeli darinya setengah budak pembuat roti yang

telah baligh, berkepala besar, berfulang besar, berposfur tegap,
bertubuh bagus, berkulit hitam, yang biasa dipanggil fulan, dengan
harga sekian dan sekian dinar bagus yang ditimbang satuan ufuh.
Hal itu setelah fulan Ibnu fulan dan fulan mengetahui budak yang

mereka perjual-belikan setengahnya, dan keduanya melihatnya dan
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melakukan transaksi, lalu keduanya berpisah dari tempat transaksi

hingga masing-masing terpisah dari mitanya setelah jual-beli itu
dan saling rela. Fulan bin fulan membayar kepada fulan setengah

budak yang sifatnya disebutkan di dalam surat ini, dan fulan

menerimanya sebagaimana dia menerima sepertinya. Keduanya

menghadirkan budak yang dijual setengahnya ifu, serta menyerah

kan kepadanya setengahnya yang menjadi hak fulan si penjual,

tidak ada penghalang baginya dari yang setengahnya itu, dan dia

menyerahkan kepada si fulan harga ifu secara penuh, dan dia

berlepas diri darinya kepadanya.

Fulan bin fulan memiliki hak atas fulan bin fulan jual-beli

Islam dan jaminannya, tanpa ada penyakit, tdak pula sengketa,

tidak pula keburukan, dan tidak pula aib yang tampak maupun
yang tersembunyr pada budak yang dibeli setengahnya itu. Maka

apa yang ditemukan fulan hnu fulan pada setengah budak yang

dibelinya dari fulan, atau pada sesuafu darinya maka penyelesaian

nya menjadi tanggungan fulan, atau dia mengembalikan kepada

nya harga yang telah diterimanya darin5ra se@ra penuh, yaitu

sekian dan sekian dinar cetakan bagus safuan yang ditimbang.

Yang menyaksikan pemyataan ini adalah fulan dan fulan beserta

pengiring keduanya, diserta pencanfuman narna dan nasab

keduanya, dan bahwa pada hari penulisan surat ini keduanya

dalam keadaan sehat, tanpa menderita sakit atau gangguan apa

pun pada keduanya, dalam keadaan dibolehkan mentransaksikan

harta mereka. Dan ifu terjadi pada bulan anu dari tahun sekian."

Begifu juga pembelian sepertiga dan seperempat budak

laki-laki, dan sepertiga dan seperempat budak perempuan,

ataupun temak ataupr.m lainnya.
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Apabila tampak aib pada budak itu maka dia boleh

mengembalikannya, walaupun dia hanya membeli sepersepuluh

DVd, karena sepersepuluh ifu adalah bagian dari aib tersebut.

Sedangkan aib yang ada pada budak seperti itu tidak ada bedanya,

namun keduanya berteda dalam klaim hak dengan bukti. Apabila

seseorang membeli seorang budak lalu diHaim sesuafu darinya

dengan bukti, baik sedikit maupun banyak, maka pembeli boleh

memilih untuk mengambil apa yang tersisa dari budak ifu yang bisa

didapatkan dengan harga ifu atau mengembalikannya dan

menuntut kembali harga ifu. Karena budak itu Udak diserahkan

kepadanya sebagaimana penjualan.

fu-Rabi' berkata: Kemudian Asy-Syafi'i rg memberi

rukhshah dan berkata: Apabila dia membeli seorang budak atau

sesuafu, lalu mengklaim sebagiannya dengan bukti, maka

penjualan itu batal. Karena sifat yang memadukan dua hal, halal

dan haram, maka penjualan itu batal tidak sah.

Apabila membeli setengah budak dari seseorang sedangkan

setengah lainnya dia tidak menjualnya, lalu orang Snng tidak

menjual setengahnya ifu diklaim dengan bukti, maka orang ini

tidak dapat menarik kembali. Demikian itu, karena setengah budak

itu ada padanya dengan keadaannya, maka dalam hal ini ada yang

menyelisihi setengah budak. Apabila dia membeli dua budak dalam

safu transaksi, lalu dia hendak menuliskan pembelian kedua budak

itu, maka dia menuliskan,

"Budak ini dibeli oleh fulan bin fulan dari fulan bin fulan, dia
membeli darinya dua orang budak hitam. Salah satunya hitam
masih remaja, manis, berambut keriting, berkaki sedang, berposfur
tegak, bertubuh ringan, bergigi menumpuk, berwajah kasar.
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Sedangkan yang lainnya pembuat roti, kekar, berdada lebar,

berkulit hitam pekat, kedua bahu berjarak lebar, berpostur sedang,

rambut keriting berpilin, berposfur bagus, gigi depan menonjol dari

bibir atasnya, telah baligh. Fulan bin fulan membeli kedua budak

yang disebutkan sifat-sifatnya di dalam surat ini dengan harga

sekian dan sekian dinar bagus yang dicetak parsial dengan

ditimbang. Fulan bin fulan dan fulan bin fulan mentransaksikan

kedua budak ini setelah keduanya melihat keduanya dan

menyaksikan keduanya. Fulan bin fulan menerima kedua budak

yang disebutkan sifat-sifatnya di dalam surat ini, dan fulan bin fulan

menerima harganya secara penuh. Lalu keduanya berpisah hingga

masing-masing terpisah dari mitranya setelah keduanya saling

ridha dengan jual-beli ini dan saling menerima. Fulan memiliki hak

atas fulan penjualan Islam dan jaminannla, tanpa ada penyakit,

tidak pula sengketa, tidak pula aib yang tampak maupun yang

tidak tampak. Maka apa yang ditemukan oleh fulan bin fulan pada

kedua budak ini atau salah satr.mya, pada sesuatu dari keduanya,

atau dari salah satu dari keduanya, maka penyelesaiannya menjadi

tanggungan fulan hingga dia menyerahkannSn sebagaimana dia

menjualnya, atau mengembalikan kepadanya harga yang telah

diterima darinya secara penuh, yaifu sekian dan sekian dinar."

Begitu juga bila membeli seorang budak laki-laki dan

seorang budak perempuan, atau tiga budak atau lebih, disebutkan

sifat masing-masing yang dibelinya sebagaimana yang aku rincikan,

dan dirincikan juga harganya sebagaimana yang aku sebutkan.

Begihr juga bila membeli seorang budak dan sebuah rumah, dan

semua yang ditransaksikan dalam safu transaksi maka dituliskan

jaminann5n. Difuliskan segala sesuatu darinya dengan sifatrp.
Apabila membeli dua budak laki-laki dan seorang budak
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perempuan, Ialu hendak menuliskan paktanya (akad kesepakatan
nya) dan menetapkan unhrk masing-masing mereka harga tertentu,
maka dia menuliskan,

"lni adalah budak yang dibeli oleh fulan dari fulan. Dia
membeli darinya seorang budak laki-laki dengan sifatnya yang
demikian dan demikian, seorang budak laki-laki lainnya dengan
sifatrya yang demikian dan demikian, serta seorang budak
perempuan dengan sifatnya yang demikian dan demikian. Dia
membeli darinya kedua budak lakilaki dan seorang budak
perempuan yang sifat-sifat mereka disebutkan di dalam surat ini
dengan harga serafus dinar, yang mana harga budak Persia dari
yang seratus dinar ini adalah tiga puluh dinar, harga budak Naubi
dari yang serafus dinar ini adalah dua puluh dinar, dan harga
budak perempuan dari yang serafus dinar ini adalah lima puluh
dinar. Fulan dan fulan mentransaksikan ketiga budak ini setelah
melihat dan mengetahui mereka, lalu keduanya berpisah setelah
berjual-beli, dan fulan menerima semua harga mereka secara
penuh, lalu keduanya berpisah setelah semua ini dengan sama-
sama rela. Maka apa yang didapati oleh fulan pada apa yang
dibelinya dari fulan, atau pada salah seorang dari mereka, maka
fulan menanggung penyelesaiannya hingga menyerahkannya
kepadanya atau mengembalikan kepadanya harganya secara
penuh, yaifu seratus dinar. Dan fulan memiliki hak atas fulan pada
apa yang dibelinya dari fulan berupa jual-beli secara Islam dan
jaminannya, tanpa ada keburukan, aib, dan penyakit yang tampak
maupun yang tidak tampak. Yang menyaksikan pemyataan ini
adalah fulan dan fulan mengenai semua yang ada di dalam surat ini
setelah keduanya sama-sama mengetahuinya. Dan bahwa
keduanya pada hari mengakui ini dalam keadaan sehat tanpa ada
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gangguan apa pun baik penSnkit maupun lainnya, dan dalam

keadaan dibolehkan bertindak. Disal$ikan oleh fulan dan fulan,

dan dituliskan."

Apabila furda ingin menuliskan perianjian para budak itu

dengan pengertian png lebih ielas dari ini, maka silakan tulis,

"lni adalah budak yang dibeli oleh fulan dari fulan. Dia

membeli darinya seorcng budak Naubi dengan sihtrp png
demihan dengan harga dua puluh dinar, seorang budak Persia

dengan sifahgn yang demikian dengan harga dua puluh dinar, dan

seorang budak perempuan dengan sifatrrya png demihan dengan

harga enam puluh dinar. Dia menrbeli darinya ketiga budak itu,

Spng masingmasing mereka dis€bu*an harganSra, setelah fulan

dan fulan mengetahui dan melihat sernua budak iu baik sebelum

rnaupun setelah iual-beli ini. Fulan menerimakan ketiga budak ini

dari fulan, dan fulan menerima serntrEl harganya dari fulan, dan

keduanyla bernansalsi atas ihr, lalu setelah iual-beli dengan samar

sarna rela, keduan3n b€rpisah. Fulan memiliki hak pada apa lang
dibelinya dari fulan berapa irul-b"li Islam dan iaminannya, tdak
ada penlBkit yang hrnpak maupun 5rang tidak tampak, tidak ada

aib 37ang tampak maupun Fng udak tampak. Maka apa lpng
ditenrukan oleh fulan pada budak-budak ihr atau pada salah satu

dari mereka yang bempa klaim dari seseorang dengan bukfi, maka

atas tanggr.rngan fulan-lah penyelesaiannln, atau dia

mengembalikan harga orang 1nng diklaim ihr secara penuh sesuai

dengan harganF. Total harga mereka semua adalah seratus dinar

dengan rincian sebagaimana di dalam sr.uat ini. Yang meryraksikan

ini adalah fulan dan fulan beserta para pengirim

keduanln dengan disebutkan nama dan nasab mereka. Dan bahwa

535



AlUnm

keduanya pada hari menuliskan surat ini dalam keadaan sehat dan

boleh mentransaksikan harta mereka. Fulan dan fulan."

72. Dokumen Budak Mukatab yang Didiktekan oleh
Ary-Sffi'i

Surat ini ditulis oleh Fulan hnu Fulan, pada bulan anu,

tahun sekian, dan dia dalam keadaan sehat, tidak sedang

menderita suafu penyakit ataupun gangguan lainnya, dalam

keadaan dibolehkan bertindak pada hartanya yang b"rupa
budaknya, Fulan Al Fulani, yang sifatn5n dernikian dan dernihan.
Kamu meminta kepadaku untuk mengadakan mukabbh
denganmu (mengadakan perjanjian pencicilan kemerdekaan)

dengan ketenfuan sekian dan sekian dinar, berupa dinar yang baik,
yang kamu tunaikan kepadaku secara bertahap dalam kurun wakfu
sepuluh tahun, yang mana setiap berlalu safu tahun Anda h-rnaikan

kepadaku sekian dan sekian dinar. Cicilan pertarnamu yang jahrh

tempo kepadamu adalah saat berakhimya tahun sekian. Setiap

cicitan dariryn setelah berlalu satu tahun, hingga akhir
penunaianmu adalah saat berakhimya tahun sekian. Apabila kamu

telah menr.rnaikan semua apa aku menyepakatimu dalam

mul<abbah ini ryaitu demihan dan demikian-, maka kamu
merdeka karena Allah & dan tidak ada jalan bagiku dan tidak bagi

siapa pun terhadapmu. Aku memiliki umla'-mu dan unta'
kefunnanmu setelahmu. Apabila kamu tidak mampu menr.rnaikan

salah safu cicilan dari cicilan-cicilan hi, maka aku berhak
membatalkan mukatabah denganmu ini. Yang menyaksikan
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pemyataan surat ini adalah sang majikan dan Fulan Al Fulani sang

budak."

73- Dokumen Mengenai Budak Mudabbar

Surat ini ditulis oleh Fulan hnu Fulan, pada bulan anu

tahun sekian, dan dia dalam keadaan sehat, tidak sedang

menderita suafu penyakit ataupun gangguan lainnya, dalam

keadaan dibolehkan bertindak pada hartanya yang berupa

budaknya, Fulan Al Fulani, yang sifatnya demikian dan demikian.

Aku telah menjadikan dia sebagai mudabbar, maka manakala aku

mati, maka kamu merdeka karena Allah, tidak ada jalan bagi

seorang pun unfuk memilikimu, dan aku memiliki wala:mu dan

wala' kefurunanmu setelahmu. Yang menyaksikan penyataan

yang terdapat di dalam surat ini adalah Fulan Ibnu Fulan sang

majikan, dan Fulan Ibnu Fulan Al Fulani sang budak.
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4-ffir$,J
PEMBAII{SAI{ BEBERAPA KETENTUAN

HUKUM

1- Bab: Penjelasan Secara Umum

Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia

berkata: Muhammad bin Idris AsySyafi'i g mengabarkan kepada

kami, dia berkata: Allah menguasai segala yang tersembunyi dan

menghukuminya. Dia tidak menetapkan bagi seorang pun dari

makhluk-Nya untuk menghukumi kecuali yang tampak. Apabila

seorang hakim memutuskan berdasarkan yang lahir yang memang

telah diserahkan kepadanya, dan tidak mengaitkan dengan yang

batin yang hanya dikuasai Allah, -bila dia memutuskan sedangkan

yang diberi keputusannya mengetahui bahwa yang diputuskan

untuknya ifu adalah benar terkait dengan hal yang lahir menurut

hakim, namun itu batil menumt pengetahuannya sendiri yang tidak

538



Al llmm

diketahui oleh hakim-, maka dia (yang diberi keputusan) tidak

boleh menerimanya, karena mengambilnya adalah haram baginya.

Sedangkan hakim tidak boleh menghalalkan sesuatu dan

tidak pula mengharamkannya, tetapi dia hanya bisa memberi

kepufusan berdasarkan yang lahir sebagaimana yang kami

sebutkan. Sedangkan yang halal dan yang haram adalah

sebagaimana yang diketahui oleh yang diberi keputusan unfuknya

dan yang diberi keputusan atasnya. Penjelasannya terdapat dalam

pembahasan ketentuan hukum, yaitu pembahasan saksi dan

sumpah.

Anak adalah milik orang yang melakukan hubungan suami

istri, baik dengan kepemilikan atau pemikahan.
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2909. Sufuan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari
Ubaidullah bin Abu Yazid, dari ayahnya, dia berkata: Umar
mengirim utusan untuk memanggil seorang lelaki dari Bani Zuhrah
yang tinggal bersama kami. Kami pun berangkat bersamanya. [-alu

Umar menanyakan tentang seorang anak dari anak jahiliyah, maka

dia pun menjawab, "Adapun tempat tidumya (perempuannya)

milik fula., dan spernan!,a (anaknya) milik fulan." Umar ig
berkata, "Kamu benar, akan tetapi Rasulullah # memufuskan

dengan adanya hubungan suami ir1ri."239

Apabila seorang lelaki mengaku menggauli budak
perempuannya, maka anaknya dinasabkan kepadanya, kecuali dia

mengaku telah memastikan kekosongan rahimnya setelah

hubungan itu, kemudian tidak menggaulinya lagi. Penjelasannya

terdapat dalarn pembahasan talak.

Apabila seorang lelaki meninggal dengan meninggalkan
istri, atau seorang lelaki menalak istrinya, Ialu iddah wafatnya atau
iddah talaknya habis, kemudian wanita itu menikah lagi, lalu

melahirkan anak, saat bersuamikan yang kedua ini kurang sesaat

dari enam bulan sejak hari akad nikahnya, maka anak ifu adalah

anak suami pertama. Apabila suami pertamanya sudah meninggal

maka dinasabkan kepadanya, dan apabila masih hidup maka

dinasabkan kepadanya kecuali apabila dia menafikannya dengan

li'an. Apabila suaminya yang kedua mengklaimnya, maka dia tidak
bisa menjadi anaknya, karena tidak mungkin anak ifu darinya

89 Tal<fui|nya telah dikernukakan pada nomor (LL76) pernbahasan: Haji, bab:
Thawaf yang Sernpuma.

Diriwayatkan juga oleh Sufun di dalam JamiLnya, Al Humaidi di dalam Musnad
nya, dan lbnu Majah secara ringkas.

Sanadrya siahih sebagaimana yang dikatakan oleh Al Bushiri.
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kecuali hasil zina, sedangkan anak zina tidak bisa dinasabkan. Dan

minimal usia kehamilan (yang dilahirkan) adalah enam bulan penuh

atau lebih.

Demikian juga kami berpendapat: Apabila dua lelaki

menggauli seorang budak perempuan milik mereka dalam masa

sucinya, lalu budak ih.r melahirkan seorang anak, lalu keduanya

sama-sarna mengklaim sebagai anaknya. Maka anak itu

diperlihatkan kepada ahli nasab (ahli garis keturunan), maka siapa

pun dari keduanya yang dinyatakan oleh ahli nasab ini sebagai

orang hranya, maka anak itu dinasabkan kepadanSn, dia

menanggung setengah mahar dan setengah harga budak tersebut

kepada mihanya ihr, sementara budak ifu menjadi ummu wnlad

nya dengan adaqn anak tersebut.

Apabila tidak ada ahli nasab, atau ahli nasab mengaitkan

anak itu kepada keduanyra, maka anak itu tidak sebagai anak

mereka berdua dan tidak pula anak dari salah satunya hingga anak

itu balish dan diberi hak unhrk memilih, lalu dia memilih siapa di

antara keduanya yang dia mau, maka dia bemasab kepadanya-

Apabila si anak memilih salah satunya maka yang dipilih ini tidak

boleh menafikannya dengan li'an, darr si anak juga tidak boleh

menafikan darinya. Sedangkan ketenfuan mengenai budak

perempuan ifu dan mahamya adalah sebagaimana yang telah kami

sebutkan, yaihr yang dimenangkan (orang yang menjadi ayah si

anak) menanggung setengah mahamya dan setengah harganya,

serta setengah harga anaknya ketika dilahirkan, sementara budak

perempuan itu menjadi ummu wakdnya-

Apabila anak yang dilahirkan itu meninggal sebelum baligh,

maka dinasabkan kepada salah safunya, lalu warisannya dibekukan

547



AlUmm

hingga kedua lelaki ini berdamai mengenainya. Apabila keduanya
meninggal atau salah safunya meninggal sebelum anak yang
dilahirkan itu dinasabkan kepada salah satunya, maka dibekukan
unfuknya harta masing-masing dari keduanya sebagai warisan anak
sempuma. Dan apabila dia bemasab kepada salah safunya, maka
dia mengambil warisan darinya dan mengembalikan apa yang
dibekukan unfuknya dari warisan lelaki yang satunya lagi kepada
para ahli warisnya.

sebagian orang berkata: Apabila seseorang meninggalkan
tiga ratus dinar lalu dibagikan kepada dua anaknya, lalu masing-
masing dari keduanya mengambil serafus lima puluh, kemudian
salah safunya mengakui seorang lelaki dengan mengatakan, "lni
saudaraku", sedangkan yang lainnya mengingkari, maka yang aku
hapal dari pendapat ulama Madinah terdahulu adalah nasabnya
tidak dikaitkan dengannya, dan dia tidak boleh mengambil dari
harta itu baik sedikit maupun banyak.

Demikian ifu, karena saudaranya tersebut tidak mengakui
adanya utang dan tidak pula wasiat, dia hanya menyatakan bahwa
dia memiliki hak warisan. Apabira dia memiliki hak karena dia
sebagai ahli waris maka dia metr,rarisi, sebagaimana dia mewarisi
dan furut menanggung tebusan dalam kasus terjadinya tindak
kriminal. Namun karena hal ini tidak ditetapkan atasnya, maka
tidak ditetapkan juga baginya, dan juga tidak ditetapkan hak waris
unfuknya kecuali apabila ditetapkan penasabannya. Ini pendapat
yang paling benar menunrt kami.

Abu Muhammad Ar-Rabi, berkata, ,,Nasabnya 
tidak

ditetapkan, dan dia tidak boleh mengambil warisan sedikit pun,
karena harta adalah cabang nasab, sehingga apabila nasab yang
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merupakan asalnya tidak ditetapkan, maka cabang yang mengikuti

asalnya juga tidak ditetapkan."

Malik dan hnu Abi Laila berkata, "Nasabnya tidak

ditetapkan dan dia berhak mengambil lima puluh dinar yang diakui

haknya. Dan dia menyatakan bahwa dia mengakui nasabnya atas

dirinya dan atas yang lainnya. Sehingga keduanya tidak mengambil

darinya kecuali apa yang diakuinya atas dirinya, dan keduanya

menggugurkan pengakuannya atas yang lainnya."

Sementara Abu Hanifah g berkata, "Nasabnya Udak

ditetapkan, dan harta di tangannya yang diakuinya dibagi dua,

karena dia mengaku bahwa dia dan yang lainnya sarna-sarna

berhak terhadap harta ayahnya." Menurut kami, ini jauh dari

benar. Dan semuanya apabila didengar oleh yang mendengar

maka akan memandang pandangan yang lain.

Satu jenis hana tidak bisa dibagi bersama yang lainnya.

fuiggur tidak bisa dibagi bersama cukanya, dan suatu asal tidak

dibagi bersama asal lainnya. Apabila sesuatu dari asal-asal ini hidup

dengan selain apa yang bisa menghidup yang lainnya, maka tidak

dibagi bersamanya, karena harga-harganya berbeda dengan sangat
jelas, sehingga pohon yang disirami dengan air sumur tidak dibagi

bersama pohon yang disirami dengan air sungai, dan yang disirami

dengan air sungai tidak dibagi bersama pohon yang pangkalnya

telah men@pai air, dan yang pangkalnya telah men@pai air tidak

dibagi bersama pohon yang dapat menyerap air sungai yang terus

mengalir, karena harganya berteda-beda.

Utang tidak dilipat gandakan atas seseorang dalam keadaan

apa pun, akan tetapi yang bisa dilipat gandakan adalah sangsi
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pada tubuh, bukan pada harta. Jadi kami meninggalkan pelipatan
utang karena:

2910. Rasulullah $ memutuskan dalam kasus apa yang

dirusak oleh unta AI Bana' bin Azib, bahwa para pemilik harta

agar menjaga harta mereka di siang hari, dan apa yang dirusak
oleh temak di malam hari menjadi tanggungan pemiliknya (pemilik

temak).240 Mereka menanggung safu harganya, bukan dua
harganya.

24o HR. Abu Daud (4/205, terbitan Awwamah, pernbahasan: Jual-Beli, bab:
Heuran Temak Merusak ranaman Milik orang [ain), dari jalur Abdurrazzaq, dari
Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Haram bin MuhaySrishah, dari alnhnya, bahwa seekor unta
milik Al Bana' bin Azib masuk ke kebun milik seseorang lalu mmrsaknya. Kemudian
Rasulullah $ memutuskan agar para pernilik harta menjaga hartanya di siang hari, dan
para pemilik temak agar menjaga temakn5ra di malam hari. (no. 356411.

Dari jalur Al Firyrabi, dad Al Auza'i, dari Az-Zuhri, dari Haram, dari Al Barra', dia
berkata, "Dia pemah memiliki unta yang galak..." talu dia menyebutkan redaksi yang
serupa. (no. 3565).

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Asy-Syafi'i sebagaimana di dalam Al Musm4
dari ialur Malik dan Al Auza'i, dia berkata:

Malik bin furas mengabarkan kepada kami, dari lbnu Syihab, dari Haram bin
Sa'd bin Muha$,ishah, bahwa seekor unta milik Al Barra' bin Azib g masuk ke
kebun milik seseorang lalu merusak tanamannya, maka Rasulullah $ memuhrskan
kepada para pernilik harb agar menjaganya di siang hari, dan apa yang dirusak oleh
ternak di malam hari menjadi tanggungan si pemilik tenrak.

Ayyrb bin Suwaid mengabar.kan kepada kami, Al Auza'i menceritakan kepada
kami, dari Az-hhrt, dari Haram bin MuhaSyishah, dari Al Baxra' bin Azib...dengan
redalcsi !,ang s€rupa. (Al Musnad, hal. 195).

Ad-Daraquthni teJah menggarisbawahi, bahwa di dahm riwayat Asy-Syaf i dari
jalur Agryub bin $ar'aib dari Al Ausa'i, "dari Haram, dari ayahnya, dari Al Barra'."
(3/1s5-156).

Hadits ini juga terdapat di dalam Al Muumththa' (2n41, penrbahasan:
Ketentuan Hukum, bab: Keputusan Mengenai Ternak Gatak dan Herryan Penjaga."
(no.37).

Ibnu Abdil Bar berkata, "Dernikian Sang diriu/a!,atkan oleh Matk dan para
sahabat hnu Syihab darinya, serara murcal. Hadib ini termasuk riuayrat-rir,ragrat
murcal, sedangkan para periwayat biqah, dan diterima oleh ulama Hijaz dan
segolongan dad lrak, serta diamalkan oleh penduduk Madinah."

5U



AlUmm

29LL. Perkataan pendah,va tidak diterima, karena Nabi $
bersabda "Bukfr difunfutkan kepada pendakwa, sumpah sumpah

kepada tmng 6liolu!r*u."241

Dernikianlah, dan telah di kernukakan jalur periurayatan Abu Daud, "dari Haram
bin Muhayyrishah, dari aynhn5n, dari Al Barra'." Hadits ini diriwayratkan juga oleh hnu
Hibban dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dengan redaksi lrang sama.

lAl lha n,7/599, &n Al Mamri4lal.284l
Al Hakirn di dalam Al Musbdnk (2/4748, pernbahasan: Jual-Beli), dari jalur

Muhammad bin Katsir dan Al Fir!,abi, dari Al Auza'i, dengan redaksi !,ang sama.
241 9u411" ini terdapat dahrn As-Swan At Kubn lor!,a Al Baihaqi (tO/252,

pernbahasan: Dakwaan dan Bukti, bab: Bukti Dituntutkan kepada Pendalsla dan
Sumpah kepada Terdakrua), dari ialur Ja'far bin Muhammad Al Fuyabi, dari Al Hasan
bin Sahl, dari AMullah bin ldris, dari lbnu Jumij dan Utsman bin Al Asund, dari hnu
Abi Maulaikah, dia berkata: Aku pemah menjadi Qadhi di Thaif untuk hnu Az-Zubair.
Lalu alm mengirim zurat kepada hnu Abbas, lalu lbnu Abbas {h mernbalas, bahua
Rasulullah & bersabda, "SqtdainW npnusb diberi Masarl<an dalwaan muda,
niscata arangorang al<an mqdaha harta dan damh orug lain. Al@t tebpi htkti
ditwtudan kqh pailalw, s&nglcan sumph kryda Wg manginglari."

Sanadnya shahih frang dikatakan lbnu Haiar di ddam Bulugh Al
MannM.452l.

Hadits png mutbfu ahih paganannla sama seperti hadib ini, r,rnlaupun

redalsinya tidak sama.
Al Buldrari l2/2*, p€rnbahasan: Kesaksian, bab: Sumpah atas Terdakura dalam

Masalah Harta dan Hudud), dari Abu Nu'aim, dari Nafi' bin Umar, dari hnu Abi
Mulailratr, dia berkata, "hnu Abbas rg mengirim surat kepadaku, bahwa Nabi $
mernuhrskan sumpah atas terdal<ura." (no. 266,8!,.

Muslim (3/13%, pernbahasan: Keputusan Hukum, bab: Sumpah atas
Terdakwa), dari jalur Muhammad bin Basyir, dari Nafi' bin Umar, dengan redaksi yang
sarna.

Diriurayatkan juga oleh Al Firyabi, dari Sufun, dari Nafi' bin Umar, dengan
redalsi yang lengkap sebagaimana di sini.

Sanad hadib irtd slnhih, tapi menyelisihi riwayat jama'ah dengan @nya
tambahan pada redalsinya.

ty4s-Sunan Al Kubm larya N Baihaqi, 70 /252).
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2. Adab Qadhi dan Kesunnahannya

Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia
berkata: Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris mengabarkan kepada
kami, dia berkata: Aku suka apabila Qadhi mengadili di suatu

tempat yang bisa disaksikan manusia, tidak ada tabir yang

menutupinya, Iokasinya di tengah kota, selain masjid, karena

banyaknya orang yang mengerumuninya untuk sesuatu yang mana

masjid-masjid tidak dibangun untuk ifu, dan ifu tempat yang cukup

nyaman dan layak sehingga tidak membosankan.

Karena aku tidak suka Qadhi mengadili di masjid, maka aku
lebih tidak suka lagi dilaksanakannya hadatau ta zirdi masjid.

Seorang Qadhi tidak boleh memberi keputusan dalam
keadaan marah.

;;
;. ,
oi .:l

a -'

yf Le,. 6?i -y1\y9,
o /

f-

C. O /

of
(Jrl

')t
-'.,C.>IJ

*

zl/ ott )e

c 4.1, dlj

o

J.
i.. o,z,

o-.}-rf
Y

/C Ol C, OztYfr-e
I

a a

:Ju ,v dljl J 64rJ t
lz

.Ltbi';3 i*t e €ut'€J;v;f edl
2912. Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Abdul Malik

bin Umair, dari Abdurrahman bin Abu Bakrah, bahwa
Rasulullah $ bersaMa, "seomng qadhi frdak boleh mengadili -
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atau seorang hakim tidak boleh menghukumi- di antara dua

oftng, saat dia sedang .urrh.'242

Hadits Rasulullah $ menunjukkan, bahwa seseorang tidak

boleh mengadili dalam keadaan marah. Logikanya, keadaan marah

bisa merubah akal dan pemahaman. Jadi keadaan apa pun yang

dialaminya yang dia ketahui pada dirin5n yang bisa merubah

akalnya atau pemahamannya, maka hendaknya tidak mengadili

dalam keadaan ifu. Dan juga apabila sedang menderita sakit, atau

depresi, atau sedih, atau sangat gembira, bisa juga merubah

pemahamannla atau sikapnya karena hal itu, maka aku tidak suka

dia mengadili dalam keadaan itu. Tapi apabila hal itu tidak

merubah akalnya, pemahamannya, dan sikapnya, maka dia boleh

mengadili. Adapun mengantuk, bisa menuhrpi hati !,ang

menyempai kefuhrpan karena pingsan, maka tdak boleh

mengadili dalam keadaan mengantuk, tidak pula ketika hatinya

diliputi dengan kesedihan, dan tidak pula keresahan yang meliputi

hatinya.

Aku juga tidak suka qadhi melakukan penjualan, pembelian

serta memperhatikan nafkah untuk keluarganya dan tempat

tinggalnya, karena hal ini jauh lebih menyibukan pemahamannya

daripada keadaan marah. Intinya, apa yang menyibukkan

fikirannya maka dimakruhkan baginya, dan apabila dia sedang di

242 HR- Al Bukhari (4/332, pernbahasan: Hukum-hukum, bab: Apakah Qadhi
Boleh Memberi Keputusan atau Mernberi Fatwa Ketika Sedang Marah?) dari Adam,

dari Syr.r'bah, dari AMul Malik bin Umair, dengan sanad ini dan redaksi yang s€ruPa.

(no.7158).
Muslim 13/134,3-1341., pernbahasan: Kepuhrsan Hukum, bab' Dimakruhkan

Qadhi Mernberi Keputusan Saat Marah), dari jalur Abu Awwanah, dari AMul Malik,

dengan redaksi yang serupa. (no.6/1717l.
Dan dari jalur Sufi7an dan png lainnya, dari Abdul Malik, dengan redaksi yang

senrpa (nomor lrang sama dengan yang sebelumnya).
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pengadilan maka hal itu lebih tidak aku sukai. Apabila dia membeli

dan menjual, maka aku tidak menganggap batalnya pembelian dan

penjualan ifu, karena ihr memang tidak diharamkan, tapi aku tidak

suka agar tidak menyibukkan pemahamannya.

Begitu juga apabila dalam keadaan yang aku tidak suka dia

mengadili dalam keadaan itu, karena aku tidak menginginkan

kepufusannya kecuali apa yang aku bisa menolak dari

keputusannya dalam keadaannya yang sangat senggang. Demikian

itu apabila dia memutuskan dengan menyelisihi Al Kitab dan As-

Sunnah serta apa yang aku sebutkan dari apa yang karenanya

kepufusan itu tertolak.

Apabila dua orang mengadukan perkara kepada seorang

qadhi, lalu tampak sikap keras kepala dari salah safunya, maka

qadhi harus melarangnya, Ialu apabila di mengulangi maka qadhi

memperingatkannya dengan keras, tidak sampai memenjarakan-

nya dan tidak pula memukulnya kecuali dalam hal itu ada yang

menghamskan pemukulan atau memenjarakan. Manakala telah
jelas kebenaran pada siapa, maka qadhi harus mengambil

kepufusan atasnya.
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2913. Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami,

dia berkata: Asy-Syaf i mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Malik mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari

ayahnya, dari Zainab binti Abi Salamah, dari Ummu Salamah,

bahwa Rasulullah $ bersabda, " Saungguhn5n aku hanyalah

manusia biasa, semenbra kalian mengadukan

Boleh jadi sebagian kalian lebih pandai berargunen

daripada sebagian lainnya, sehingga aku memutuskan unfuknya
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sesuai dengan apa yang aku dengar dainya. Barangsiapa yang aku
pufuskan sesuafu unfuknya dari hak saudaranya, maka janganlah

dia mengambil darinya sedikit pun, karena sebenamya aku hanya

mengambilkan sediht api neraka unfulmy2."243

Hadits ini menunjukkan, bahwa para Imam hanya dibebani

untuk memberi kepufusan berdasarkan zhahir, berdasarkan sabda
Rasulullah i$, "Barangsiapa yang aku pufuskan sesuafu unfukn5m

dari hak saudaranya." Nabi 6$ mengabarkan bahwa secara batin

hal ini bisa haram bagi yang diberi keputusan itu, dan beliau

membolehkan pengambilan keputusan berdasarkan yang zhahir.

Dan juga menunjukkan bahwa keputusan Imam tidak menghalal-

kan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal, berdasarkan

sabda beliau, 'Barangsiapa yang aku pufuskan sesuafu unfuknya

dan hak saudaranya, maka janganhh dia mengambihya." Juga
menunjukkan, bahwa setiap hak yang dibebankan kepadaku

dengan adanya bukti atau saksi atau keputusan hakim, lalu aku
mengaku sebaliknya, maka ucapanku lebih benar, berdasarkan
sabda beliau, " Barangsiapa yang aku pufuskan sesuafu unfuknya
(berdasarkan yang lahir), maka dia mengambilnya hila
secara lahir ifu memang bukan haknya)."

Jika yang batin jelas dengan adanya pengakuannya dalam
hal yang memungkinkan karena suafu keadaan lalu dipufuskan

atasnya dengan itu, maka hendaknya dia tidak mengambil. Apabila
dia tidak mengambil, berarti dia bukan pengambil, sehingga

pengakuannya bahwa dia tidak berhak, membatalkan hak yang

diputuskan untuknya.

24s Tehh dikernukakan pada nomor (77g7l pembahasan: Wasiat, bab: Wasiat
unhfi Ahli Waris.

Hadits ini juga terdapat di dalam Al Muvnththa '. Dan hadits ni muttafaq ataih.
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Hadits di atas juga menunjukkan, bahwa keputusan kepada

manusia datang berdasarkan apa yang didengar dari mereka dari

apa yang mereka ungkapkan, walaupun bisa saja niat atau yang

mereka sembunyikan tidak demikian, berdasarkan sabda beliau,

"Barangsiapa yang aku pufuskan unfuknyn, maka janganlah dia

mengambihyai', karena kepufusan atas mereka hanyalah berdasar-

kan apa yang mereka kemukakan, bukan berdasarkan apa yang

tersembunyi, dan apa yang tersembunyi dari mereka itu, baik

berupa niat atau perkataan, dibebankan kepada diri mereka

sendiri. Dan juga rnenunjukkan, bahwa seorang hakim tidak boleh

memutuskan atas seseorang keorali berdasarkan apa yang dia

kemukakan, dan tidak memutuskan atasnya berdasarkan sesuatu

yang Allah sembunyikan darinya, dari perkaranya karena suatu

niat, hanya berdasarkan asumsi, sesuai dengan sabda Nabi S,
"Berdasarkan apa Wng aku dengar darinya."

Nabi $ mengabarkan, bahwa barangsiapa yang aku pufus-

kan untuknya, maka janganlah dia mengambilnya, karena

keputusan itu berdasarkan apa yang didengar dari kedua belah

pihak. Adakalanya di dalam batin kedua belah pihak adalah selain

apa yang di pufuskan atas mereka berdasarkan apa yang dike-

mukakan, karena hakim memutuskan berdasarkan apa yang

didengamya. Semua ini terkait dengan apa yang tidak diketahui itu

dikembalikan kepada mereka. Barangsiapa yang memutuskan

karena asumsi darinya bahwa dia telah menanyakannya, atau

karena sesuatu yang dikira bahwa dengan ifu dia telah bersumpah,

atau dengan selain apa yang didengar dari para pemohon, maka

itu menyelisihi Kitab Allah & dan Sunnah Nabi $ dalam

memutuskan. Karena Allah ffi menyembunyikan hal yang ghaib,
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dan menyatakan bahwa ini ilmu-Nya. Dan karena Rasulullah @
hanya memufuskan berdasarkan apa yang beliau dengar.

Beliau juga mengabarkan adakalanya batin mereka berbeda
dengan zhahir mereka; berdasarkan sabda beliau, "Barangsiapa
yang aku pufuskan sesuafu unfuknya, maka janganlah dia
mengambilnya." Rasulullah S adalah manusia yang paling
mengetahui maksud dari apa yang ditetapkan Allah &, di samping

kemuliaan beliau yang Allah khususkan bagi beliau, berupa
kenabian dan furunnya wahyu kepada beliau. Maka beliau
menyerahkan kepada mereka sesuafu yang tidak diketahui oleh
beliau terhadap mereka, dan beliau menyatakan bahwa hanya
sebatas ini yang beliau ketahui. Contoh:

29L4. Keputusan beliau untuk Abd bin Zam'ah sebagai
anak Zam'ah, namun beliau bersabda kepada Saudah (binU

Zam'ah), "Berhiiablah kamu darinyii'. Karena beliau melihat
kemiripan yang jelas, sehingga beliau memufuskan berdasarkan
yang zhahir, yaitu tempat tidumya Zam'ah.2M

Hadits di atas juga menunjukkan, bahwa barangsiapa
mengambil sesuafu dari harta seorang muslim, maka sebenamya
dia mengambil sedikit api neraka untuk dirinya. Dan fai.
(rampasan perang) adalah harta kaum muslimin. Maka sebagai
qiyasan dari ini, barangsiapa memberi kepufusan kepada sese-
orang padahal dia tidak berhak menerimanya, dan dia tidak
memiliki hak di dalamnya, maka (bila dia mau menerimanya)
berarti dia mengambil harta kaum muslimin, sedangkan seluruh

244 Tdah dikemukakan pada nomor (17s8) pernbahasan: Famidh, bab: warisan.
Hadits ini muttafaq alaih.
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kaum muslimin lebih mulia daripada satu orang dari mereka.

Sehingga sebenamya dia mengambil sedikit api neraka. Jika dia

mengambil hartanya atau mengambil dari orang yang dipufuskan

atasnya, berarti dia (yang dimenangkan) mengambil hartanya

(orang yang dikalahkan dalam pengadilan) sesuai dengan kadar

apa yang diambil darinya, padahal dia tidak berhak atas itu dan

tidak memiliki hak, sehingga semestinya harta itu ditempatkan di

baitul maalmilik kaum muslimin.
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2915. Ad-Daraunrdi mengabarkan kepada kami, dari Yazid

bin Abdullah bin Al Had, dari Muhammad bin hrahim bin Al

Harits, dari Bisr bin Sa'id, dari Abu Qais maula Amr bin Al Ash,

dari Amr bin Al Ash, bahwa dia mendengar Rasulullah $
bersabda, "Apabila seoftng hakim memufuskan dengan
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lalu benar, maka baginya dua pahala. Dan apabila dia memufuskan

dengan berijtihad lalu salah, maka bagin5n satu pahala."z4s

Yazid berkata: Lalu aku ceritakan hadits ini kepada Abu
Bakar bin Hazm, dia pun berkata, "Demikianlah yang diceritakan
kepadaku oleh Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu
Hurairah."

Maksud ijtihad dari hakim adalah jika dia tidak menemukan
di dalam Kitab Allah, tidak pula As-Sunnah, dan tidak pula ijma
mengenai apa yang hendak dia puhrskan. Namun apabila sudah

ada, maka dia tidak boleh berijtihad.

Apabila ada yang bertanya, "Darimana kamu mengatakan
ini, sedangkan zhahir hadits Nabi $ adalah ijtihad?" Maka

dikatakan kepadanya: Yang paling mendekati ihr adalah Sabda
Nabi $ kepada Mu'adz bin Jabal,

29L6. " Bagaimana kamu memufuskat*" Dia menjawab,
"Dengan Kitab Allah." Beliau bertanya lagi, "Apabila tidak adil"
Dia menjawab, "Dengan sunnah Rasulullah $." Beliau bertanya

lagi, "Apabila tidak ada jug*" Mu'adz menjawab, "Aku berijtihad
dengan pendapatku." Beliau pun bersabda, "segala puji bagi Attah

245 gp. Al Bukhari 14/372, pernbahasan: Berpegang Tegung dengan Al Kitab
dan As-sunnah, tnb: Pahala Hakim Bila Berijtihad lalu Benar atau salah), dari
Abdullah bin Yazid AI Muqri, dari Hair,rnh bin syr.rraih, dari Yazid bin Abdullah bin Al
Had, dengan redaksi yang sama.

Dan di bagian akhimya disebutkan, dan Abdul Aziz bin Al Muththalib berkata:
Dari AMullah bin Abu Bakar, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi &.(no.
73521.

Muslim (3/1342, pembahasan: Keputusan Hukum, bab: penielasan pahala
Hakim Bila Berijtihad lalu Benar atau Salah), dari jalur AMul Aziz bin Muhammad Ad-
Dararrrardi, dengan reiaksi lang sama. (no. 15/1716l.
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Wng telah menunjuki ufusanryn ufusan Allah kepada apa yang

disukai oleh ufusan Allah."Z$

2'16 HR. Abu Daud (4/2L5-2L6, terbitan Awwamah, pernbahasan: Keputusan
Hukum, bab: Ijtihad dengan Pendapat S€ndiri dalam Memberi Keputusan), dari Hafsh
bin Umar, dari Syu'bah, dari Abu Aun, dari AI Harits bin Amr anak dari saudara Al
Mughirah bin Syu'bah, dari sejumlah utama Himsh dari kalangan sahabat Mu'a&,
bahwa ketika Rasulullah $ hendak mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau bertanya,
"hgaimana angl<au al<an mqutuskan bila ada masalah gng diajulen kepdand?"
Mu'adz menjawab, "Aku mernutuskan dengan Kitab Alah." Miau bertanya lagi,
"Apabila angl<au tidak menqnukan di dahm Kitab Allali?" Dia menjarrnb, "Dengan
Sunnah Rasulullah." Beliau bertanya lagi, "Apabila engkau tidak mqqtulan di dalam
Sunnah Rasulullah dan tidak pula di dahm Kitab Hlan" Mu'adz menjawab, "Aku
berijtihad dengan pendapatku dan tidak mernihak." Maka Rasulullah S menepuk
dadanya, dan bersabda, "fuala puji bgi Allah tnng tdah manmjuki utuanrya utusn
Allah kqda apa Sang diridhai oleh utwan Allah."

Abu Daud trerkata: Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan
kepada kami, dad Spr'bah, Abu Aun menceritakan kepadaku, dari Al Harib bin Amr,
dari s{umlah orang sahabat Mu'adz, dari Mu'a& bin Jabal, bahwa ketika

Rasulullah $ mengutusnya ke Yaman... [-alu dia merylebutkan redaksi yang ffia
narRun artirrya sama. (no. 3587-3588).

At-Tirmidzi (3/*lO, pernbahasan: Hukum, bab: Riwayat-riwayat Tentang Qadhi
Bagaimana Dia Memberi Kepuhrsan), dari Hannad, dari Waki', dari Syr'bah, dengan
redaksi s€p€rti ini, seperti jalur Abu Daud Srang pertama. lno. 1327 , t€rbitan Ba+tspr).

Dari jalur Muhammad bin Ja'far dan Abdurrahman bin Mahdi, dari qru'bah,

dengan redaksi !,ang sarna, seperti jalur Abu Daud png kedua. (no. 1328).
At-Tirmi&i berkata, "Hadits ini karni tidak mengetahuinp kecrnli dari jalur ini,

dan menurutku sanadnya tidak bersambung. Nama Abu Aun Ats-Tsaqafi adalah
Muhammad bin Ubaidullah. "

hnu Hajar berkomentar di dalam At-Talkhis Al Habir(4/3371'
Al Bukhari berkomentar di dalam fanbnVa (2/277, no. 2M91, "Al Harits bin

Amr dari para sahabat Mu'adz, dan Abu Aun darinya, adalah tidak shahih, dan udak
diketahui kecuali dengan ini."

Ad-Daraquthni berkomentar di dalam Al llal, "Diriwayatkan oleh Syr'bah dari
Abu Aun dernikian, sernentara hnu Mahdi dan jama'ah meriwayatkannya darinya
secara mursal, dan grang musalleb:f:. shahih."

Abu Daud berkata, "Kebanyakan grang diceritakan kepada kami oleh Syu'bah dari

para sahabat Mu'adz, bahwa Rasulullah #t.... terkadang mengatakan: Dari Mu'adz."
Ibnu Hazm berkata, "Hadis ini tdak shahih, karena Al Harits majhul $dok

diketahui pedhalnya), dan para gurunya juga tidak dikenal." Dia berkata, "Sebagian

mereka menyatakan mutaumta dalam hal ini. Hadits ini dusta, balrkan ini kebalikan
dari mutawatir, l,arelrra tidak ada yang meriwayatkannya selain Abu Aun, dari Al
Harits, maka bagaimana bisa mutaumtir."
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Nabi S mengabarkan, bahwa ijtihad itu dilakukan setelah

tidak menemukan di dalam Kitab Allah dan tidak pula Sunnah
Rasul-Nya, berdasarkan firman Allah ffi,

i;:)i;i+V:frfiW
"Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada

Rasul-(Nya) " (Qs. AI Maaidah [5]' 92)

AMul Haq berkata, "Hadits ini bukan hadits nusnad, dan tidak ada dari jalur
yang shahih."

Ibnu AI Jauzi mengatakan di dalam At llat Al Mutanahi5nh, "Hadits ini tdak
shahih. Walaupun semua ahli fikih menyebutkannya di dalam kitab-kitab mereka dan
bersandar kepadanya, dan walaupun maknanya shahih."

hnu Thahir berkata di dalam sebuah karya hrlisnya secara tersendiri yang
mengulas tentang hadits ini, "Ketahuilah, sesungguhnya aku telah mencari-cari hadits
ini di dalam musnad-musnad besar dan kecil, dan aku menanyakan kepada para
periwalnt ynng aku jumpai, namun aku tidak menemukan selain dua jalur. pertama,
jalur syu'bah. Kedua, dari Muhammad bin Jabir, dari Asy'ats bin Abu Asy-Sya'tsa',
dari seorang lelaki dari Tsaqif, dari Mu'adz. Namun keduanya t,dak shahih." Dia
berkata, "Hal terburuk yang aku lihat mengenai ini adalah perkataan lmam Al
Haramain di dalam Kitab [lshul Al Fiqh, dan pen5randaran kepada hadits Mu'adz
dalam masalah ini." Dia berkata, "lni ketergelinciran darinya, seandainya dia
rnengetahui penukilan, niscaya tidak melakukan kejahilan hi.,'

Aku berkata: Dia tidak sopan terhadap Imam Al Haramain, padahal
memungkinkannya untuk mengungkapkan dengan ungkapan png lebih santun dari
ini, padahal perkataan Imam Al Hammain jauh lebih santun daripada yang dinukilnya
darinSn, karena dia mengatakan, "Haditsnya dicantumkan di dalam kitab-kitab shiih,
dan disepakati ke-shahihawrya, tidak diperlukan penakr,vilan." Demikian yang
dikatakan oleturya, s€moga Allah merahmatinya.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Al Khathib di dalam At Faqih wa Al Mubfaqqih,
dari riwayat Abdurrahman bin Ghanm, dari Mu'adz bin Jabal. seandainya sa,nad
kepada Abdurrahman fsa6rd tentu sudah cukup ulrf.l.l<ke<ihahihan hadits ini, dan Abu
Al Abbas bin AI Qadhi juga dalam men-shahih*irnnya telah menyandarkan kepada
para imam fikih dan ijtihad, !,ang mana dia berkata, "Kadar ini mencukupi dari sekedar
riwaynt, dan ini seperti penerimaan mereka pada hadits, "ndak ada trmsiat bgi ahti
qladl', padahal itu riwayatuiya lsma'il bin Aryasy." Dernikianlah perkataan hnu Hajar-

Ibnu Al Arabi mengatakan di dalam ,4hkan At eur'an, "Biladikatakan, hadits ini
frdak shahih. Maka kami akan katakan, telah kami jelaskan di dalam sSarh Al Hadib
dan Nawahi Ad-Daurahi tentang ke-shahihannya, dan para ulama semuanya.
berpedoman dengan irn." g/452453, Ahtam At An.ari).
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Dan berdasarkan apa yang tidak aku ketahui adanya ahli

ilmu yang menyelisihinya, kemudian itu terdapat di dalam redaksi,

"Apabila (seorang hakim) berijtihad', karena ijtihad itu bukan inti
yang dijadikan pedoman, tapi itu hanyalah yang dimunculkan dari

dirinya sendiri. Karena hal ini demikian, maka Kitab Allah, As-

Sunnah dan ijma' lebih utama daripada pandangannya sendiri.

Sedangkan orang yang mengatakan bahwa ijtihad lebih utama,

maka dia menyelisihi AI Kitab dan As-Sunnah dengan

pandangannya. Kemudian hal ini seperti masalah kiblat, yang

mana orang yang berada di Makkah, di lokasi yang

memungkinkannya melihat Baitullah secara langsung, maka tidak

boleh baginya selain melihatnya secara langsung. Sedangkan yang

udak dapat melihatnya secara langsung maka menghadap ke

arahnya dengan ijtihadnya.

Apabila ada yang berkata, "Apa hujjahnya bahr,rn hakim

tidak boleh berijuhad selain Kitab Allah dan As-Sunnah, padahal

Rasulullah $$ telah bersabda, "Apabila seorang hakim beiitihad',

dan Mu'adz berkata, "Aku berijtihad dengan pendapatku sendiri",

kemudian Rasulullah $ meridhai ihr. Rasulullah # tidak mengata-

kan, "Apabila dia berijtihad berdasarkan Al Kitab dan As-

Sunnah?'."

Maka dikatakan: Berdasarkan firman Allah &, "Dan taatlah

kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul(-NW)." (Qs. Al

Maa'idah [5]: 92) Allah menetapkan manusia untuk mengikuti

keduanya (Allah dan Rasul-Nya), kemudian tidak melalaikan

keduanya; dan berdasarkan firman Allah &, " Ikufrlah apa tmng

telah diwahykan kepadamu dari Tuhanmu." (Qs. Al An'aam [6]:
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106); dan firman-Nya , " Barangsiapa yang menaati Rasul ifu,
sesungguhnya dia telah menaati Allah." (An-Nisaa' t4l: 80).

Jadi Allah telah mewajibkan atas kita mengikuti Rasul.
Karena Al Kitab dan As-sunnah sebagai dua dasar yang Anah @
wajibkan, tidak ada yang menyelisihinya, dan keduanya adalah inti,
keniudian beliau bersabda, "Apabila (seorang hakim) benjtihad',
maka ijtihad bukan inti yang berdiri sendiri, tapi hanya sesuatu
yang dimunculkan dari dirinya. Dia tidak diperintahkan untuk
mengikuti dirinya, tapi diperintahkan mengikuti yang lainnya. Jadi
pemunculannya di atas dua dasar yang Allah wajibkan atasnya
adalah lebih utama daripada pemunculannya di atas selain dasar
yang diperintahkan unfuk diikuti, yaitu pendapatnya sendiri,
karena tidak diperintahkan unfuk mengikuti itu. Karena asalnya
tidak boleh mengikuti pendapabrya sendiri, dan dia harus
mengikuti yang lainnya.

Sedangkan ijtihad adalah sesuatu yang dimunculkan pada
dirinya, sementara anggapan baik masuk kepada orang yang
rnengatakannya sebagaimana masuk kepada yang berijtihad di atas
selain Al Kitab dan As-sunnah, dan orang yang mengatakan kedua
pendapat ini berarti telah mengatakan perkataan yang agung,
karena dia memposisikan dirinya di daram pendapatrya dan
ijtihadnya serta anggapan baiknya di atas selain AI Kitab dan As-
sunnah dengan menempati posisi keduanya dalam hal unfuk
diikuti pendapatnya sebagaimana keduanya (Al Kitab dan As-
sunnah) diikuti, dan bahwa pendapakrya sebagai dasar ketika
dimana manusia diperintahkan untuk mengikutinya, maka ini
menyelisihi Kitab Allah ffi, karena Allah & hanya memerintahkan
untuk menaati-Nya dan menaati Rasul-Nya. Orang yang
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mengatakan pendapat ini telah menambahkan pandangan lain

unfuk menopang alasannya tanpa berdasarkan hujjah di dalam Al
Kitab maupun As-Sunnah dan tidak pula perkara yang disepakati

serta tidak pula atsar. Jadi apabila ada Al Kitab dan As-Sunnah,

maka keduanya sebagai dasamya, dan apabila tidak ada maka

mengqiyaskan kepada keduanya, bukan kepada selain keduanya.

Apabila ditanya, "Bagaimana ifu?" Maka dijawab: Seperti

Ka'bah, yaitu orang yang melihakrya harus shalat ke arahnya,

sedangkan yang tidak melihatnya maka cukup menghadap ke

arahnya berdasarkan pefunjuk-pefunjuk yang menunjukkan ke

arahnya, karena ifu asalnya. Apabila shalat dalam keadaan tidak

melihatnya (tidak menghadap ke arahnya) berdasarkan

pandangannya sendiri, tanpa berijtihad dengan pefunjuk-pehrnjuk

yang menunjukkan kepadanya, maka dia salah, dan dia harus

mengulang. Begifu juga ijtihad, maka orang yang berijtihad

berdasarkan Al Kitab dan As-Sunnah, maka itulah yang benar,

sedangkan orang yang berijtihad berdasarkan selain Al Kitab dan

As-Sunnah, maka dia salah.

Dan juga seperti firman Allah Ta'ala, "Maka dendanya ialah

mengganti dengan binatang temak seimbang dengan buruan yang

dibunuhng." (Qs. Al Maa'idah [5]: 95). Jadi binatang pengganti

yang seimbang ifu adalah yang seimbang dengan binatang buruan

yang dibunuh, dan adakalanya yang seimbang itu tidak ada, maka

berijtihad berdasarkan binatang yang dibunuh. Lantas dilihat mana

yang paling mendekatinya, lalu ditebus dengan itu. Ini
menunjukkan, bahwa Allah & tidak membolehkan ijtihad kecuali

berpedoman pada dasamya, karena Allah & hanya

memerintahkan yang seimbang dengan binatang buruan yang
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dibunuh. Jadi, Allah memerintahkan yang seimbang dengan
berpatokan pada asalnya, bukan pada selain asalnya.

29L7. Dan seperti adzannya lbnu Ummi Maktum di masa
Rasulullah $, yang mana dia seomng lelaki buta, dia tidak

mengumandangkan adzan hingga dikatakan kepadanya, "Pagi

telah tiba, pagi telah 7,6u."247

Seandainya dibolehkan ijtihad di atas selain asalnya, niscaya

dibolehkan bagi hnu Ummi Maktum unfuk mengumandangkan

adzan tanpa pemberitahuan orang lain kepadanya bahwa fajar
telah terbit, tapi karena dia tidak memiliki sarana ijtihad yang

ditopangkan ke atas asalnya, maka dia tidak boleh berijtihad
hingga diberitahu oleh orang lain yang dapat berijtihad di atas

asalnya.

Pemberitahuannya tanpa berijtihad di atas asalnya bahwa
fajar telah terbit berarti mengharamkan makan yang sebenamya
halal, dan menghalalkan shalat (Subuh) yang sebenamya haram
mengerjakannya kecuali pada wakfunya. Dan di dalam pemberita-

247 gu611s ini terdapat dahm Al Mutnththa'lL/14, pernbahasan: Shala! tnb:
Kadar Sahur dari Adzan), dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin umar, bahwa
Rasulullah $ bersabda, "saunggahryn Bilal menguntandangl<an adan di malam hari,
maka malan dan minumlah kalian hingga lbnu [tmmi Maktum
adzan." Dan dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, bahwa Rasulullah $... dengan
redaksi lrang sama.

Ibnu Maktum adalah seotarg lelaki buta yang udak mengumandangkan adzan
hingga dikatakan kepadanya, "Subuh telah tiba, Subuh telah tiba."

Al Bukhari (l/209, pembahasan: Adzan, bab: Adzannya Orang Buta Bila Ada
Orang yrang Memberitahunya), dari jalur Malik, dengan redaksi lang sama. (no. G17).

Muslim (Ln68, pembahasan: Puasa, bab: Penjelasan Bahwa Mernasuki p"asa
Terjadi dengan Terbitnya Fajar), dari jalur Al laits, dengan redaksi yang sama. (no.
36/LO92l.

Di dalamnSra tidak disebutkan, dan hnu Umrni Maktum....
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huan hakim yang tidak bertopang pada asal, kepada seorang lelaki

yang memiliki empat istri, bahwa salah satunya diharamkan

atasnya, berarti dia mengharamkan seorang wanita yang sebenar-

nya halal baginya, dan menghalalkan baginya istri kelima, sehingga

masing-masing dari mereka telah menghalalkan dan mengharam-

kan berdasarkan pendapatnya sendiri. Dan (seandainya dibolehkan

ijtihad di atas selain asalnya) tentunya dibolehkan orang buta

berijtihad sehingga shalat hanya berdasarkan pandangannya

padahal dia tidak dapat melihat, tentunya dibolehkan bagi orang

buta untuk shalat padahal dia tidak tahu apakah matahari telah

tergelincir ataukah belum, hanya berdasarkan pandangannya

sendiri, tentunya dibolehkan dia berpuasa Ramadhan dengan

pendapatnya sendiri bahwa hilal telah terbit, dan tentunya apabila

ada petunjuk-petunjuk arah kiblat maka dibolehkan seseorang

untuk tidak melihat kepadanya dan hanya berijtihad mengenai

arahnya, lalu dalam itu bertindak berdasarkan pandangannya

sendiri di atas selain asalnya.

Sebagaimana apabila dalam Al Kitab dan As-Sunnah ada,

maka aku menyuruhnya meninggalkan beberapa petunjuk dan

menyuruhnya berijtihad dengan pendapahrya. Hal ini menyelisihi

Kitab Allah ft, berdasarkan firman Allah &,

:;):r,#;r$f3y3{r
"Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu

ke anhn5n." (Qs. AI Baqarah 121: L4y',I

Dan berdasarkan firman Allah &,
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ori t,ti*i * *"'r(u fiii i l:;ji,tJ'ei; g-
"Hingga terang bagimu benang putih dai benang hitam,

yaitu fajar." (Qs. Al Baqarah I2l Lg7l.

Juga berdasarkan sabda Rasulullah $:

.Sjlt;* _y1\^

2978. "Berpuasalah

Ramadhanl."248
kalian karena melihatrya (hilal

2919. Dan

*u1ul-,*i.249
shalatnya Nabi S setelah tergelincimya

248 HR. Al BuLhari (2/33, pqrbahasan: puasa, trab: SaMa Nabi $, "Apbik
kalian melihat hilal (bukn sabit) maka beryuasatah lalian, dan bila l<alian metihahrya
maka bqbukalah kalbn"l dari Adam, dari sgr'bah, dari Muhammad bin Ziyad, dari
Abu Hurairah ;gg, dia berkata: Nabi $ bersaMa -abu dia mengatakan: Abu Al
Qasim $ bersabda-, "Bapwsalah kalian larena metihatryn (hitaL dan berbut<alah
kalian karqta melihatzla. Apbita t<atian terhatangi awan mal<a hqdaHah l<atian
menggenaplran hitungan Stn'bn tiga puluh (hari)." (no. l9O9l.

Muslim (2/762, pembahasan: R.lasa, bab: Wajibnya puasa Ramadhan Karena
Melihat Hilal), dari ubaidullah bin Mu'adz, dari ayahnya, dari syu'bah, dengan redaksi
lnng sama. (no. 1911081).

zae Hg. Al Bukhari (7/187-188, pembahasan: Waktu-waktu Shalat, bab: Waktu
Zhuhur Setelah rergelincimSn Matahari), dari Hafsh lbnu Umar, dari syu'bah, dari
Abu AI Minhal, dari Abu Barzah, Nabi $ pemah shalat Shubuh ketika seseorang
diantara kami mengenali ternannya, dan beliau membaca antara enam puluh (ayat)
hingga serafus. Beliau shalat Zhuhur saat matahari telah tergelincir.... (no. 541).

_ - I\4uslim ll/M7, pembahasan: Masjid-masjid, (40) bab disukainya menyegerakan
Subuh di awal waktunya), dari jalur Syu'bah, dengan ini.

. Dan di dalam (1/429, pembahasan, Masjid-masjid dan Tempat-tempat shalat,
bab: wakfu-waktu Shala0, dari Muhammad bin Abdullah bin Numair, dari ayahnya,
dari Badr bin Utsman, dari Abu Bakar bin Abu Musa, dari ayahnp, dari Rasulullah S,

562



Alllmm

Tentunya apabila itu dibolehkan bagi setiap orang yang

mengetahui Kitab Allah dan Sunnah Rasul Nya ataupun tidak

mengetahuinya, unfuk berijtihad dengan pendapatnya mengenai

apa yang tidak terdapat di dalam Al Kitab dan As-Sunnah tanpa

mengqiyaskan kepada keduanya, karena apabila dibolehkan

baginya berijtihad di atas selain AI Kitab dan As-Sunnah, maka

lepas dari kemungkinan benar dan salah, namun dia tidak di atas

dasar yang telah diperintahkan untuk diikuti. Sehingga apabila dia

berijtihad di atas prinsip itu, maka dia merasa telah menunaikan

kewajibannya, sehingga membolehkan setiap orang yang tidak

mengetahui Al Kitab dan As-Sunnah, dan menjadikan keduanya

menjadi pendapatnya sendiri. Dan walaupun manusia yang paling

jahil mengenai apa yang tidak terdapat di dalam Al Kitab dan As-

Sunnah, maka seperti pendapat orang yang mengetahui Al Kitab

dan As-Sunnah.

Karena apabila prinsipnya bahwa orang yang mengetahui

Al Kitab dan As-Sunnah dibolehkan berijtihad di atas selain

keduanya, maka apa makna orang yang mengetahui keduanya dan

orang yang tidak mengetahui keduanya dalam masalah ijtihad

apabila sama-sama di atas selain keduanya? Tidak berbeda, itu

artinya sama. Hanya saja orang yang mengetahui keduanya

melebihi orang yang tidak mengetahui keduanya dari segi nash

saja.

Adapun mengenai masalah ijtihad maka sama.

Sehingga menjadikan orang-orang berilmu dan orang-orang yang

jahil sama-sama berada di dasar ilmu lnng tidak mengandung Al

di dalam hadits yang panjang......"Kemudian beliau mernerintahnya, lalu beliau
mendirikan shalat Zhuhur setelah matahari tergelincir." (no. L78/6L41.
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Kitab dan tidak pula As-Sunnah. Apabila orang-orang yang jahil

menetapkan sesuatu dari segi qiyas dengan anggapan sebagai

qiyasan, maka dia bisa melakukan ifu, sama juga halnya dengan

orang yang berilmu, dan hams pula diikuti pendapatnya ifu, karena

apabila orang berilmu dalam hal ifu melakukannya di atas selain

asalnya, maka kebanyakan keadaan orang jahil adalah di atas

selain asalnya. Jadi keduanya satna dalam makna ini.

Dan tenfunya bagi setiap orang yang memiliki pandangan

Sang dipandangnya baik, baik dia jahil maupun berilmu, maka

dibolehkan baginya apabila itu tidak terdapat di dalam Al Kitab
maupun As-Sunnah, karena tidak setiap ilmu ada di dalam Al
Kitab dan As-Sunnah se@ra nash. Dan berarti telah menjadikan
pandangan setiap manusia, yang jahil maupun 5nng berilmu,

sebagai dasar 5nng diikuti bagaimana diikutinya As-Sunnah, karena
apabila dibolehkan ijtihad di atas selain asalnya, maka itu akan

tetap ada di dalam dirinya, dan memandangn5n sebagai

kebenarannya yang diwajibkan atasnya unfuk memerintahkan

manusia agar mengikuti kebenamn itu. Padahal ini menyelisihi Al
Qur'an, karena dalam hal ini Allah S mannjibkan atas mereka

untuk mengikuti-Nya dan mengikuti Rasul-Nya $.
[-alu ulama yang mengatakan pendapat ini menambahkan,

"Dan mengikuti dirimu." Sehingga dalam hal ini dia memosisikan

manusia dalam posisi agung tanpa suatu alasan yang ditetapkan
Allah dan Rasul-Nya # bagi mereka.

Apabila dikatakan:

2920. Nabi S memerintahkan Sa'd agar memberi

kepufusan tentang Bani Quraizhah, lalu dia memufuskan dengan
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pendapatnya. Rasululluh # lalu bersabda, "Kamu telah menyamai
Allah ffi, mengenai -n nku."25o

Jadi dalil ini hanya menunjukkan bahwa dia (Sa'd)

mengatakan dengan pendapatnya, lalu keputusan yang tidak di
atas asal yang ada padanya dari Nabi # itu temyata sejalan.

2927. Dan ada seekor ikan paus yang keluar dari laut

dalam keadaan mati, ia terdampar di hadapan sejumlah sahabat

Nabi S, lalu mereka pun memakannya. Kemudian mereka

menanyakan hal itu kepada Nabi S, Ialu beliau bersabda,

"Apakah kalian membawa sisa dagingnyd"z,L

250 93. Al Bukhari (3/L79, perrbahasan: Peperangan, bab: Kembalinya Nabi $
dari Perang Ahzab, dan Keluamya Beliau Menuju Bani Quraizah serta
Pengepungannya terhadap Mereka), dari Muhammad bin Basgrsyar, dari Ghundar, dari
Syr'bah, dari Sa'd, dari Abu Umamah, dari Abu Sa'id Al Khudri ag, dia berkata: Bani

Quraizhah setuju dengan ketetapan hukum yang akan diputuskan oleh Sa'd bin
Mu'a&, lalu Nabi 6$ mengirim utusan kepada Sa'd (agar dia datang), maka dia pun
datang dengan menunggang keledai"

Ketika sudah mendekati masjid, beliau bersabda kepada kaum Anshar,
"Berdirilah kalian men5ambut pemimpin kalian -atau omng terbaik kalian-." Iralu
beliau bersabda kepadanya, " Merel<a setuju dengan keputusan gng engkau pufuslan."
Sa'd pun berkata, "Para tentara pemng mereka (omng-orang kafir) dibunuh, sementara
kaum wanita dan anak-anak mereka dijadikan tawanan." Maka beliau bersabda,
"hgkau telah memutuskan dangan hukum Allah, dan mungkin beliau mengatakan,
" Dengan hukum Sang Maha Raja;' (no. 4L2Ll.

Sa'd ini adalah Ibnu Ibrahim, dan Abu Umamah ini adalah Abu Umamah bin
Sahlbin Hunaif.

Muslim (3/1388-1389, pembahasan: Jihad dan Perjalanan Jihad, bab:
Pengusiran Yahudi dan Nashmni dari Jazairah Amb), dari jalur Syu'bah, dengan
redaksi yang sama. (no.64/17641.

251 93. Al BuLhari (3/L65, pembahasan: Pepemngan, bab: Perang Saifrd Bahr),
dari Musaddad, dari Yahya, dari lbnu Juraii, dari Amr, dari Jabir, dia be*ata: Kami
berperang sebagai pasukan pernakan daun, sedangkan Abu Ubaidah ditunjuk sebagai
pemimpinya. [-alu kami mengalami kelaparan yang hebat, kernudian laut
menghernpaslen ikan mati yang kami belum pemah melihat png seperti itu, yaitu
yang disebut ikan paus. l-alu kami memakannlra selama setengah bulan... Setelah lgrni
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Ini menunjukkan bahwa mereka saat itu memakannya

hanya berdasarkan pendapat mereka sendiri.

2922. Nabi @ pemah mengutus para pagawainya dan

safuan pasukan militemya, serta memerintahkan orang-orang agar

mematuhi mereka (para pemimpin) selama mereka memafuhi

Allah. [-alu sebagian mereka melakukan sesuafu di sebagian

peperangan mereka, namun Rasulullah # tidak menyukai ifu,

yaitu ada musuh yang berlindung di pohon lalu mereka

membakamya, ada orang yang memerintahkan anggota

pasukannya agar menghempaskan diri ke dalam kobaran api, dan

ada orang yang membawakan hadiah. Semua ini mereka lakukan

berdasarkan pendapat mereka masing-masing, dan Rasulullah $
tidak menyukai itu. Serta orang yang berkata, "Aku masuk Islam",

namun dia tetap dibunuh. Lantas Rasulullah # tidak menyukai hal

i7r.252

tiba di Madinah, kami menceritakan itu kepada Nabi @, maka beliau bersaMa,

"Makanl rael<i gng Allah kefinrt<an itu. Bedlah l<atni makanan itu bila masih ada

bercama kalian." Lalu sebagian mereka menrbagikan suatu bagian, Ialu beliau

memakannya. (no. 4362).
Muslim (3/1536-1537, pernbahasan: Binatang Buruan dan Senrbdihan, bab:

Dibolehkannya Bangkai Her,van Laut), dari jaltr Zuhair, dari Abu Az'Zubair, dari Jabir.

Di dalamnya disebutkan, "Apakah kalian mqnbaua sdikit dagingn5a untuk kami
malan?' (oo.l7/L9351.

252 Mengenai orang yang mernerintahkan orang lain agar menghernpaskan
dirinya ke dalam api:

HR. Al Bukhari 13/1,60, pembahasan: Pepemngan, bab' Ekspedisi Militer
Abdullah bin Hu&afah As-Sahmi dan Alqamah bin Muiazzaz Al Madlili, dan Disebut

Juga Sebagai Ekspedisi Militer Kaum Anshar), dari jalur Al A'masy, dari Sa'd bin

Ubaidah, <iari Abu Abdurrahman, dari Ali rg, dia trerkata: Nabi $ mengirim ekspedisi

militer dan beliau mengangkat seorang laki-laki dari golongan Anshar untuk
mengomandoi mereka, sekaligus beliau perintahkan agar mereka menaatinya.

Kemudian ada seomng lelaki yang marah dan berkata, "Bukankah Nabi $ telah

memerintahkan kalian untuk menaatiku?" Mereka menjawab, "Benar." Dia berkata
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lug,, "Kalau begitu, kumpulkanlah kayr bakar untukku." Mereka pun

mengumpulkannya. lalu dia berkata, "sekarang, nyalakanlah api!" Mereka pun

menyalakannya. Lalu dia berkata, "sekarang masuklah kalian ke dalam api itu."

Sebagian hendak metakukannya, narnun sebagian lainya mencegah, dan mereka

berkata, "Kami datang menemui Nabi $ untuk menghindari api (neraka)." Metel<a

terus demikian hingga api padam, lalu emosi sang komandan pun mereAa.

Kernudian berita ini sampai kepada Nabi $, maka beliau bersaMa, "seandainp

mereka metnasuki api itu, niscaya mereka tak akan bisa kelLnr darin5n hingga Hari
Kiamat" (no. 4340, dan ujungnya pada no. 7145,7257).

Muslim (3/1469, pembahasan, Pemerintahan, bab: Keu.ajiban Menaati Para

Pemimpin dalam Selain Kemaksiatan, dan Keharamannya dalam Kemaksiatan), dari

jalur Al A'masy, dengan ini. Di dalamnya disebutkan, " Ketaatan itu hanyalah dalam

kebaikan."
Mengenai orang yang membawakan hadiah,

HR, Al Bukhari (4/342, pernbahasan' Hukum-hukum, bab: Imam Mengwaluasi

Para Pegawainya), dari jalur Hisyam bin urwah, dari ayahnya, dari Abu Humaid As-

Sa'idi, bahwa Nabi $ menugaskan Ibnu Al Latbiyyah untuk memungut zakat Bani

Sulaim. Setelah dia kembali kepada Rasulullah @ dan beliau menganaluasinya, dia

berkata, "lni bagian untukmu dan ini dihadiahkan kepadaku." Maka Rasulullah $
bersabda, "Mengapa engl<au tidak duduk aia di rumah atahmu dan rumah ibumu

hingga hadiahmu datang kepadamu iika mernang angkau benan"

Kemudian Rasulullah $ berdiri dan berpidato kepada omng-orang, beliau

memuja dan memuji Allah, kernudian bersaua, "Atnma ba'd. Saunggahnya aku telah

menugaskan bebmpa onng diantam kalian untuk uruan SangAllah menguasakannlm

kepadaku, lalu satah seonng di antam kalian mengatakan, 'Ini bagian untukmu dan ini
dihadiahkan ' Mengapa dia tidak duduk saja di runah ayahng dan rumah

ibung jika dia memang benar? Denn Allah, frdaHah salah seomng di antam kalian

mengambil sesuatu darng -Hisyam berkata: 3ang bukan haknyn, melainkan dia

akan menghadap Atlah dengan membawanSm pada Hari Katnat. Kebhuilah, aku bhu
ada seseomng Fng al<an menghadap Allah dangan mqtikul unbng png
mendengus, ada gng mernikul fipinln Sang melanguh, ada 5ang memikul

kambingnSn tang mengern6ik" Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya

sehingga terlihat putihnya kedua ketiak beliau, " Ketahuilah, bulanl<ah telah aku

*npailnn." (no.7L971.
Muslim (3/1453, pembahasan: Pemerintahan, bab: Keharaman Hadiah bagi

Para Pejabat), dari jalur Hsyarn bin Urwah, dengan redalsi yang sama. (no.27/78321.

Sedangkan orang yang berkata, "Alsr pasrah kepada Allah", lalu dia dibunuh:

HR. Al Bukhari l3/L47, pernbahasan: Peperangan, bab: Nabi $ Mengutus

Usamah bin Zaid ke Kabilah Huraqah dari Suku Juhainah), dari ialur Huslpim, dari

Hushain, dari Abu ZhabSnn, dari usamah bin zaid &, dia berkata: Rasuhrllah €r
mengirim kami ke kabilah Humqah. Ketika pagi buta kami melalrukan penyerbuan,

kemudian kami mengobrak-abrik mereka. Aku dan seorang lelaki Anshar merrergoki
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Dikatakan kepadanya: Apa yang kamu hujjahkan dari ini
tampak bahwa hujjah itu untuk kami, bukan untukmu. pertama

Rasulullah S memerintahkan para anggota pasukan militemya
dan para komandannya agar menaati Allah & dan Rasul-Nya serta
mengikuti keduanya. Dan beliau memerintahkan kepada mereka
agar memafuhi orang-orang yang beliau angkat sebagai para
komandan mereka selama mereka menaati Allah, sehingga apabila
mereka maksiat terhadap Allah &, maka mereka tidak boleh

seorang lelaki dari mereka, ketika kami bisa mengepungnla, uba-tiba dia
mengucapkan, "Laa ifuha illalhh." Lelaki Anshar ini menahan diri, namun aku
menusuknyra dengan tombakl<u hingga mernbunuhnya.

Kefika kami tiba, berita ini sampai kepada Nabi $, maka beriau bersabda,
" Wahai Uamah, apalah angkau menzbunuhnSa setehh mengucaplan, ,l a, ilaaha
illallali?'." Aku menjawab, "Dia hanya berlindung (dengan mengucapkan kalimat itu)-"
Beliau tenrs mengulang-ulangnlra hinggu aku berandai-andai kalaulah aku belum masuk
Islam sebehrm hari itu. [no.42691.

Muslim (1,/97, pernbatrasan: Keimanan, bab: Keharaman Menrbunuh Orang
t(afir setelah Dia Mengucapkan: I-aa ilaaha ilhnaaht, dari ialur Hug6im, dengan
redalsi lrang sama. (no.159/961.

Bisa juga yang dimaksudnya adalah apa lrang dirir,vayatkan oleh:
Al Bukhari (4/265-266, pqnbahasan: Digat, bab: Firman Allah Ta'ala, "Dan

bamngsiapa gng mqnbunuh seonng mukmin dazgan sangaja, mat<a bha nrya iatah
Jahanant. (Qs. An-Nisaa' [4]: 93)), dari jalur Yunus, dad Az-zuhri, dari Atha' bin
Yazid, dari ubaidullah bin Adi, dari Al Miqdad bin Amr Al Kindi (yaitu hnu Al Asu,ad),
dia berkata, "wahai Rasulullah, seandairya aku berjumpa dengan seorang kaf4 talu
kami berkelahi, kerrudian dia menyabet tanganku dengan pedangnln hingga
memuhrskannya, lalu dia berlindung di balik sebuah pohon, lantas mengucapkan, 'Ahr
memeluk Islam,' apakah boleh aku membunuhnya setelah dia mengucapkan itu?"
Rasulullah$ bersabda, "Janganlah anglau manbtnuhqa." Aku berkata, "wahai
Rasulullah, dia telah menghilangkan salah satu tanganlm, kernudian dia mengucapkan
itu setelah dia memutuskannya. Apakah boleh aku mernbunuhnya?" Rasulullah db
menjawab, "Janganlah angkau membunuhn5a, karena bila engkau manbunuhnlm,
maka dia bemda diposisimu sebelum angkau meofiunuhnya, dan engl<au bqada
diposisinya sebelum dia mangucapkan pul<aban yang rtu " (no. 6g65).

Muslim (1/96, perrbah:rsan: Keimanan, bab: Keharaman Membunuh Orang
Kafir Setelah Dia Mengucapkan: Iaa ilaaha iltallaahl, dari jalur yunus, dengan redaksi
tang sama. (no. L57/95).

Adapun mengmai orang yang berlindung di balik pohon lalu mereka
membakamln, saya belum menernukannya.
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menaati mereka (para komandan itu). Masih di dalam hujjah yang

kamu kemukakan, bahwa beliau hanya memerintahkan manusia

agar menaati Allah dan menaati para pemimpin mereka apabila

mereka (para pemimpin) menaati Allah, sehingga apabila mereka

maksiat, maka kalian tidak boleh menaati mereka- Di dalamnya

juga disebutkan, bahwa beliau tidak menyukai bagi mereka segala

sesuafu yang mereka lakukan berdasarkan pendapat mereka

sendiri, yaitu berupa pembunuhan dan pembakaran, dan beliau

membolehkan bagi mereka segala yang mereka lakukan selama

mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Seandainya kami tidak

memiliki hujjah untuk menyanggah ijtihad di atas selain asalnya

kecuali apa yang kamu jadikan hujjah bahwa Nabi $ tidak

menyukai itu pada mereka, dan beliau melarang mereka dari

segala hal yang mereka lakukan dengan pendapat mereka sendiri,

maka bagi kami dalam hal ini sudah orkup.

Apabila dikatakan: Beliau membolehkan pendapat Sa'd

terhadap Bani Quraizhah, dan pendapat orang-orang yang makan

ikan paus yang tidak berdasar.

Maka , dikatakan: Beliau membolehkannya karena ke-

benarannya, sebagaimana beliau membolehkan pendapat setiap

orang yang berpendapat, dari kalangan yang berilmu maupun

tidak, apabila itu dihadiri olehnya yang memang mengetahui salah

dan benamya. Jadi membolehkan orang yang mengetahui itu

darinya apabila sejalan dengan kebenamn adalah pembolehannya

unfuknya bahwa itu kebenamn, bukan berarti pandangan dirinya

sendiri yang mumi tanpa ilmu; Karena pendapat orang yang

berpendapat tidak berdasar, bisa benar dan bisa salah, sedangkan

manusia tidak diperintahkan untuk mengikuti kecuali Kitab Allah
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atau Sunnah Rasul-Nya $ yang telah dipelihara Allah dari
kesalahan dan membebaskannya dari kesalahan.

Allah S berfirman,

@r**teJyrt#6;t:
"Dan sesunggwhn5a kamu benar-benar memberi pefunjuk

kepada jalan tnng lurus." (Qs. Asy-Syuuraal42lz 521.

Sedangkan pendapatnya yang bisa salah atau benar, maka
tidak seorang pun diperintahkan unfuk mengikutinya.

Orang yang mengatakan, "seseorang boleh berijtihad
dengan pendapakrya sendiri", lalu menganggap baik apa yang
tidak berdasar, maka dia telah memerintahkan unhrk mengikuti
orang yang bisa salah, dan menempatkannya di posisi
Rasulullah S yang telah Allah wajibkan untuk mengikutinya.
Apabila orang yang mengatakan ini dari kalangan yang menyadari
apa yang dibicarakan, lalu dia membicarakan setelah mengetahui
ini, maka seorang lmam harus melarangnya. Dan apabita dia
seorcng yang d*gu, maka harus diberitahukan hingga dia
kembali.

Apabila ditanya: I alu apa maksud sabda beliau kepadanya
(Sa'd) " Berilah kepufusarfl"

Maka dijawab: Seperti firman Allah @: "Dan ber-
muqnwarahlah dengan mereka dalam urusan itu." (Qs. Aali
Imraan [3]r 159). Maksudnya menghargai menentramkan jiwa
orang-orang yang diajak musyawarah atau yang dimintai pendapat
dari mereka, dan rela dengan perdamaian dari itu, dan sebab itu
perang bisa berhenti. Bukan karena Rasulullah S memerlukan
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musyawarah dengan seseorang, karena Allah @ selalu meneguh-

kan beliau dengan pertolongan-Nyu, bahkan Allah dan Rasul-Nya

memberikan anugerah dan bantuan kepada semua makhluk,

sementara semua makhluk membutuhkan Allah @- Jadi kemung-

kinan maksud sabda beliau, " Beilah kepufusari' adalah ini; atau

karena dia telah mengetahui dari Rasulullah S sunnah mengenai

yarlg seperti ini sehingga dia memutuskan seperti ifu, atau dia

memutuskan dan Allah @ menunjukinya sehingga sesuai dengan

perintah Rasul-Nya, lalu Rasulullah S me4getahui kebenaran itu,

lalu beliau menetapkannya, atau beliau mengetahui selain itu, lalu

dalam hal tersebut Rasulullah $ melakukan dalam rangka menaati

Allah &.
Apabila ditanya: Berarti Rasulullah $ menunjuk orang

yang bisa salah unfuk mengambil keputusan?

Maka dijawab: Ya, dan tidak seorang manusia pun yang

bisa terlepas dari kesalahan kec'uali para nabi, sebagaimana beliau

mengangkat sejumlah amir (komandan; pemimpin), lalu sebagian

mereka melakukan apa yang tidak beliau sukai, berdasarkan

pendapahya sendiri dengan makna kehati-hatian dari mereka

dalam menjalankan agalna, lalu beliau mengembalikan mereka

kepada ketaatan kepada Allah &, dan membolehkan bagi mereka

apa yang mereka lakukan dalam rangka menaati Allah. Karena

beliau $ hanya membolehkan ini dari Sunnahnya. Sebab Allah &
mengkhususkan beliau dengan wahyr-Nya, dan memilihnya untuk

mengemban risalah-Nya. Maka perintah apa pun dari para

komandannya yang beliau membenarkan mereka atas hal ifu,

maka dengan menaati Allah &{ah beliau mernbenarkan mereka,

dan apa yang tidak beliau sukai mereka melakukannya dalam
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rangka menaati Allah ffi maka dengan menaati Allah{ah beliau
tidak mengrkai itu bagi mereka.

Hal seperti ini tidak diketahui pada diri seorang pun setelah
Rasulullah $ yang mengetahui kebenaran seseorang dari
kesalahann5ra, sehingga dia boleh berpendapat dengan pendapat-
nya sendiri, karena tidak ada yang menjelaskan pendapatrya,
apakah ifu benar atau salah. Dan manusia hanyalah diperintahkan
untuk mengikuti ketaatan kepada Allah @ dan ketaatan kepada
Rasul-Nya $, yaitu Kitab Allah & dan Sunnah Nabi-Nya $.
Apabila ilmu tentang keduanya tidak dimiliki seseorang, maka
dengan petunjuk-pefunjuk yang menunjukkan kepada keduanya.
Karena keduanya ini yang diridhai Allah & dan Rasul-Nya $
untuk para hamba-Nya, dan mereka diperintahkan unfuk
mengikuti beliau $.

Apabila dikatakan: Mereka telah memakan ikan paus tanpa
kehadiran Nabi S, (Utihad mereka) tanpa berdasarkan pedoman
yemg mereka ketahui?

Maka dikatakan: Itu karena dalam keadaan darurat dan
kebufuhan unfuk memakannya, karena mereka tidak 5nkin akan
kehalalannya. Tidakkah kamu tahu bahwa mereka menanSnkan
itu?

2923. Atau tidakkah kamu tahu tentang para sahabat Abu
Qadatah terkait dengan binatang buman yang diburunya, yang
mana saat ifu mereka tidak sedang dalam keadaan darurat unfuk
memakannya, bukankah mereka menahan diri? Karena mereka
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tidak memiliki dasar hingga mereka menanyakan itu kepada

Nabi g.zss

4. Musyawarahnya Hakim

Aku suka apabila hakim bermusyawarah (meminta

pendapat orang lain). Dan dia tidak bermusyawarah dalam

umsannya kecuali dari orang yang mengerti Al Kitab, As-Sunnah,

dan pendapat-pendapat para ulama, pandai lagi mengerti qiyas,

serta tidak merubah-rubah perkataan dan makna-maknanya. Hal

ini tidak ada pada diri seseorang kecuali dia mengerti bahasa Arab.

Dan tidak meminta pendapatnya kendati telah memiliki kriteria itu

hingga dia teperca5ra dalam agamanya, fidak memiliki tujuan

kecuali fujuan kebenaran. Tidak menerima dari orang yang

2s Atsar ini terrdapat daJam Al Muumththa ' (1,/350, pembahasan: Flaji, bab:

Apa yang Boleh Dimakan oleh Orang ynng Sedang Ihmm dari Binatang Buruan), dari
Abu An-Nadhr maula Umar bin Ubaidullah At-Taimi, dari Nafi' maula Abu Qatadah Al
Anshari, dari Abu Qatadah, bahwa dia bersama Rasulullah $, hingga ketika mereka

sampai di salah satu jalanan Makkah, sebagian sahabatnyra Srang sedang ihram
terlambat, sedangkan dia sendiri tidak sedang ihram. lalu dia melihat seekor keledai
liar, maka dia pun melompat ke atas kudan5n, lalu merninta para sahabakrya agar
mengambil cambuknya, natnun mereka tidak mau mengambilkannya, lalu dia merninta
diambilkan tombaknya, narnun mereka juga menolaknya, maka dia mengambilnya
sendiri, kenrudian menncu ke arah keledai ihr hingga mernbrrnuhnya.

lalu sebagian sahabat Rasulullah $ ikut makan daringra, dan sebagian lainnyra

menolak. Setelah mereka beriumpa Rasulullah $, mereka menanyakan ihr kepada

beliau, beliau pun bersabda, "%unggthnp itu adalah malanan 5ang Alah ',4a sua

Jalla bqil<an kWda kalian."
Al Bukhari (2/335, pernbahasan: Jihad, bab: Apa yang Dikabkan Mengenai

Penumbak), dari plur Malik, dengan ini. (no. 2914).
Muslim (3/852, penrbahasan, Haji, bab: Keharaman Berturu bagi Orang yang

Sedang lhram), dari ialur Malik, dengan redaksi yang sama. lno. 57/LL96l.
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demikian suafu saran pun yang dikemukakannya dalam suafu

situasi hingga memberitahunya bahwa dia menyarankan itu
berdasarkan khabar yang lazim, yaitu Al Kitab atau As-Sunnah

atau ijma' atau pengqiyasan kepada Al Kitab atau As-Sunnah.

Juga tidak menerima darinya apabila dia mengatakan ini
kepadanya hingga dia memahami darinya apa yang dipahaminya,
sehingga dia mengerti itu dan mengetahui darinya sebagaimana
yang diketahuinya. Juga tidak menerima darinya walaupun sudah

mengetahuinya demikian hingga menanyakan, "Apakah

rnengandung makna lain selain apa !/ang dia katakan?" Apabila
tidak ada makna lain yang mungkin terkandung oleh apa yang

dikatakannya atau ifu memang As-Sunnah dan periwayatannya

tidak berbeda-beda, maka dia menerimanya.

Dan apabila Al Qur'an memiliki dua makna atau As-
Sunnah yang diriwayatkan secara berteda-beda atau As-Sunnah
yang zhahimSra mengandung kemungkinan dua makna, maka dia
tidak mengamalkan salah safunya hingga menemukan dalil dari Al
Kitab atau As-Sunnah atau ijma' atau qiyas yang menunjukkan
bahwa makna yang akan diamalkan ifu adalah makna yang

lazimnya, dan ifulah makna yang lebih utama daripada makna
yang ditinggalkannya.

Begitu juga pengaplikasian dalam qtyas. Tidak pemah
mengamalkan dengan qiyas kecuali diutamakan dengan Al Kitab
atau As-Sunnah atau Uma' atau referensi yang lebih shahih
daripada yang ditinggalkannya. Dan diharamkan atasnya
mengamalkan selain ini, yaifu dengan mengatakan, "Aku anggap
baik", karena apabila dia membolehkan ini bagi dirinya, berarti dia
membolehkan bagi dirinya unfuk membuat syari'at di dalam
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agama. Dan dia tidak boleh men-taqlid seseorang di masanya,

walaupun lebih jelas keutamaannya dalam segi akal dan ilmu
daripadanya. Selamanya tidak boleh memufuskan kecuali
berdasarkan apa yang dia ketahui.

Aku men5ruruhnya bermusyawarah, karena yang dimintai
pendapat akan mengingatkannya tentang apa yang terlupakannya,

dan menunjukkan kepadanya khabar-khabar yang bisa jadi tidak
diketahuinya. Adapun men-taqlid orang dimintai pendapatnya,

maka Allah tidak menetapkan ini bagi seorang pun setelah
Rasulullah f$. Apabila para ulama di masanya sepakat ataupun

berbeda-beda pendapat, maka semua ifu sama, tidak menerimanya
kecuali kqlid selain mereka dari Al Kitab atau As-Sunnah atau

ijma' atau qiyas yang mereka tunjukkan kepadanya hingga dia
memahaminya sebagaimana mereka memahaminya.

Maka apabila di dalam pemahamannya tidak ada apa yang

apabila memahami qiyas maka akan memahaminya, dan apabila
mendengar persilangan pendapat maka bisa membedakannya,

maka tidak selayaknya dia memutuskan dan tidak selayaknya

seseorang memintanya memufuskan. Dan semestinya dia berhati-

hati dalam memadukan pandangan yang bersilangan, karena itu
hal yang sangat berat untuk memilah ilmu, dan untuk menyingkap
sebagian mereka atas sebagian lainnya dengan aib sebagian

mereka melalui pendapat sebagian lainnya, hingga jelas baginya
pendapat yang lebih benar dari kedua pendapat yang bersilatangan
yang berasaskan taqlid atau qiyas.
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5. Keputusan Hakim

Apabila seorang hakim memufuskan suatu kepufusan,

kemudian dia melihat kebenaran ada pada yang lainnya, maka

apabila dia melihat kebenaran ifu terdapat di dalam hal yang baru,

yakni bahwa dalam kepufusan pertamanya temyata dia menyelisihi

Al Kitab atau As-Sunnah atau ijma' atau makna yang lebih shahih

dari kedua makna yang dikandung oleh Al Kitab atau As-Sunnah,

maka dia harus membatalkan kepufusan pertamanya atas dirinya,

dan semua yang dibatalkannya atas dirinya dia batalkan juga atas

orang lain yang dia telah memutuskan dengan ifu apabila diajukan

kepadanya, serta fidak menerimanya dari orang yang menuliskan

itu kepadanSn.

Apabila dia hanya memandang qiyas yang terkandung lebih

baik menunrkrya daripada apa yang telah dipufuskannya

sebelumnya, dan apa yang dipuh.rskan sebelumnya mengandung

qiyas, sementara lnng lainnya tidak lebih jelas hingga yang

pertama dinyatakan keliru dalam qiyas, maka hendaknya dia

memulai lagi kepufusan dalam pengadilan lainnya dengan apa

yang dipandangnya belakangan, dan tidak membatalkan yang

pertama. Dan apa yang tidak dibatalkannya atas dirin5a maka

tidak dibatalkan pula atas seorang pun yang dia pufuskan dengan

ifu sebelumnya.

Dan aku tidak suka dia memberlakukan itu, walaupun ada

hakim lain yang menuliskannya kepadilgd, karena saat itu dia

telah memulai lagi dengan kepuhrsan lainnya, dan tidak memulai

kepufusan dengan apa yang dipandang lebih benar oleh hakim

lainnya dari itu. Seorang hakim tidak berhak mengomentari
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kepufusan hakim yang sebelumnya, maka apabila pihak terhukum
sebelumnya terzhalimi maka dikaji pada hal apa yang terzhalimi.
Apabila dia menemukannya maka dia memutuskan atasnya
dengan apa yang tadi telah disebutkan dalam masalah pertama,
yaihr karena menyelisihi Al Kitab, atau As-Sunnah, atau ijma,, atau
qlyas.

Jadi ini kesalahan yang dia kembali kepadanya, yang
lainnya tidak berwenang. Dan apabila tidak menyelisihi safu pun
dari itu, atau memandangnya batil, misalnya karena dia
memandang bahwa qiyas lebih tepat daripada ifu, dan ifu
mengandung kemungkinan qiyas, maka tidak mengernbalikannya.
Karena apabila mengandung dua makna sekaligus, maka dia tidak
bisa mengembalikan dari kesalahan yang nyata kepada kebenaran
yang nyata sebagaimana dia mengembalikannya dari penyelisihan
Al Kitab atau As-Snnah atau ijma' dari kesalahan yang nyata
kepada kebenaran yang n5rata.

Ada dua pihak bersengketa yang hujjah mereka saling
kontradiktif menurut hakim, kemudian hakim ini meninggar atau
diberhentikan atau digantikan oleh hakim lainnya, maka hakim
yang menggantikannya ini Udak langsung memufuskan hingga
kedua pihak itu kembali mengulang hujjah dan pembuktian mereka
di hadapann5n, kemudian barulah sang hakim memberi kepufusan.
Dan hendaknya meringankan dalam meminta pembuktian apabila
mereka termasuk yang diminta pembuktian. Begifu juga para
saksinya diulang klarifikasi keadilan mereka, dan diringankan
dalam permintaan ifu serta dipercepat agar tidak lama.

Seorang hakim atau wali harus mewakilkan pembelian dan
penjualan untuknya kepada orang lain yang dipercaya, yang tidak
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dikenali bahwa dia menjualkan atau membelikan untuknya, karena

dikhawatirkan memunculkan sikap pilih kasih dengan memberi

tambahan kepadanya dalam pembelian darinya, atau mengurangi

harga dalam pembelian untuknya. Karena hal ini termasuk sarana

mencari makan dari kebanyakan para hakim. Apabila dia tidak

melakukan ini, maka aku tidak menyatakan rusaknya pembelian

ataupun penjualan, kecuali apabila seseorang memaksanya atas ifu

selain dengan apa yang karenanya aku menyatakan rusaknya

pembelian masyarakat.

Aku juga tidak suka seorang hakim mangkir dari walimah

apabila dia diundang kepadanya, dan aku juga tidak suka dia

memenuhi sebagian undangan walimah dan fidak memenuhi

sebagian lainnya. Jadi dia harus memenuhi semuanya atau tidak

memenuhi semuanya dengan memberikan alasan, serta meminta

mereka (pihak pengundang) untuk menghalalkannya dan

menerima udzumya. Juga hendaknya dia menjenguk yang sakit,

menghadiri jemazah, dan turut menyambut yang baru datang atau

melepas yang pergi.

Apabila orang Ajam (non Arab) mengadu kepada seorang

qadhi sedangkan dia tidak memahami bahasanya, maka tidak

menerima penerjemahnya kecr-rali dengan dua saksi yang adil,

yang mana kedua saksi ifu memahami bahasa ifu tanpa keraguan.

Apabila kedua saksi ragu maka tidak menerima itu dari mereka,

dan dia memberlakukan ifu sebagai kesaksian, sehingga dalam hal

ifu dia menerima apa yang semestinya dia terima dalam kesaksian,

dan menolak apa yang semestinSn dia tolak dalam hal itu.
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6. Beberapa Pertanyaan Hakim dan Bagaimana
Tindakannya Ketika Para Salsi Menyampaikan

Kesaksian

Apabila para saksi memberi kesaksian di hadapan seorang

hakim, maka apabila mereka udak diketahui identitasnya,

hendaknya minta difuliskan kelengkapan data masing-masing

mereka, ditelusuri nasabnya apabila memiliki nasab atau wala\nya
apabila diketahui wala rnya, serta menanyakan tentang

keahliannya (profesinya) apabila memiliki itu, tentang julukannya

apabila diketahui julukannya, dan tentang tempat tinggalnya,

tempat aktifitasnp dan tempat shalatrp.

Apabila para saksi tidak termasuk kalangan yang dikenal

berkeadaan baik dan berakal, maka aku suka apabila hakim

memisahkan mereka, kemudian bertanya kepada masing-masing

mereka se@ra tersendiri mengenai kesaksiannya, hari dimana dia

mmyaksikan, tempat dimana dia menyaksikan, orang yang ada di

tempat kejadian, dan apakah ada pernbicaraan yang terjadi di

sana, kemudian menetapkan semua itu. Begitu juga yang aku sukai

apabila berkeadaan baik, tidak tertutup akalnya, agar hakim

melakukan ini, dan menanyakan siapa yang bersaman5ra dalam

rnenyaksikan yang seperti keadaannya dengan seperti apa yang

dia taryakan, ogil dia bisa mengungkap kejanggalan apabila ada

di dalam kesaksiannp, atau menyingkap perbedaan apabila ada

pe6edaan di dalam kesaksiannyra dengan kesaksian 5ang lainnya.

lalu mengesampingkan apa yang semestinln dikesampingkan,

dan menetapkan apa yang semestinya ditetapkan. Dan apabila
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terpadu keadaan yang baik dan akal, maka tidak menghentikannya
dan Udak memisahkan mereka.

Aku juga suka bagi hakim, apabila para pefugas penyidik-
nya adalah orang-orang yang memelihara kehormatan diri dan
jiwa, banyak akal, terbebas dari dendam di antara mereka dan
manusia lainnya, terbebas dari kezhaliman terhadap orang lain,
tidak termasuk para penurut hawa nafsu, fanatisme dan menunda-
nunda kepentingan orang lain. Dan hendaknyra mereka me
nyandang amanat dalam agama mereka, dan hendaknya juga
mereka adalah orang-orang yang cerdik, tdak luput dari
menanyakan kepada seseorang (yang diperiksanya) mengenai
musuhnya agar menyembunyikan kebaikan atau mengatakan
keburukan, karena hal itu bisa mengungkap mereka, atau
menanyakan tentang teman dekatrya agar menyembunyikan
keburukan atau mengatakan kebaikan, sehingga itu menjadi
keadilan bagi mereka.

Dan hendakn5n hakim berambisi agar tim penyidiknya (tim
pemeriksanya) tidak dikenal supaya tidak diperdayai.

Dan menunrtku, hendaknya dia menuliskan unfuk para
penyidiknya, data informasi para saksi sebagaimana yang aku
sebutkan, narna-nama yang bersaksi unfuknya (yakni meringankan-
nya) dan nama-narna yang bersaksi atasnga (lrakni 37ang memberat-
kannln), serta kadar apa yang mereka bersaksikan dalam hal ifu.
Kemudian tidak menanyakan kepada seorang pun mengenai
mereka hingga mereka memberitahun5ra tentang orang-orang yang
bersaksi dan yang bersaksi atasnya, serta kadar apa yang
mereka persaksikan. Karena orang lrang ditanya mengenai
seseorirng terkadang mengetahui apa yang tidak diketahui oleh
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hakim apabila temyata saksi ifu merupakan musuh orang yang dia

beraksi atasnya (yakni memberikan kesaksian yang memberatkan-

nya), atau marah kepadanya, atau mitranya dalam hal yang dia

bersaksi di dalamnya; dan tidak menerima penilaian adilnya kecuali

dari dua orang, dan tidak menanyakan tentangnya kecuali dari dua

orang, dan menyembunyikan dari masing-masing dari keduanya

nama-nama orang yang diserahkan kepada yang lainnya agar

diketahui sama atau berbeda pertanyaan keduanya. Apabila sama

dalam memberikan penilaian adil maka diterimanya, dan apabila

berbeda maka mengulanginya bersama selain keduanya. Apabila

seseorang dianggap adil dan tidak adil, maka penilailan tidak adil

tidak diterima kecuali dari dua saksi, karena penilaian tidak adil

lebih diperhatikan daripada penilaian adil, karena penilailan adil

tampak secara lahir, sedangkan penilailan tidak adil adalah secara

bathin.

Dan tidak menerima kritik (penilaian tidak adil) dari seorang

pun makhluk Allah, baik yang faqih lagi faham agama mauptrn

yang lainnya, kecuali dia memahami apa yang dilaitiknya, apabila

ifu termasuk penilaian tidak adil di hadapan hakim maka dia

menerima ifu darinya, dan apabila menurutrya itu bukan penilaian

tidak adil maka tidak menerimanya. Karena manusia berbeda-beda

dalam kecenderungan, sehingga sebagian mereka bersaksi atas

sebagian lainnya dengan kekufuran, dan seorang hakim tidak

boleh menerima dari seseorang -walaupun dia shalih- unfuk

mengatakan kepada orang lain, "Dia tidak adil, dan tidak diridhai."

Sungguh sesungguhnya orang yang dianggapnya kafir adalah tidak

adil. Begitu juga sebagian mereka menyebut sebagian lainnya

dengan beragam, ada yang menyandangkan kefasikan, ada juga

yang menyandangkan kesesatan, sehingga menodai keadilan
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mereka. Maka orang yang berpendapat bahwa para penurut hawa
nafsu tidak dibolehkan kesaksiannya, maka mereka telah menodai
orang-orang ihr dari makna ini, dan ini termasuk kategori penilaian
tidak adil bagi seseorang.

Begitu juga orang yang menilai tidak adilnya orang yang
menghalalkan sebagian apa yang diharamkan, misalnya nikah
mut'ah, menggauli istri pada dubumya, dan lain{ain yang tidak
sampai menodai keadilan menumt para ahli ilmu. Tidak diterima
juga penilaian tidak adil kecuali dengan kesaksian dari yang
memberi penilaian terhadap yang dinilainya, dan dengan
mendengar, atau dengan menyaksikan, sebagaimana menerimanya
atasnya pada kebenaran yang lazim padanya. Dan kebanyakan
orang yang dianggap untuk dibolehkan kesaksiannya adalah tidak
kesanrenangan hingga menganggap hal remeh -yang tidak
menodai keadilan- sebagai ketidak adilan.

Sungguh aku pemah menghadiri seorang lelaki shalih yang
mengkritik (menganggap tidak adil) lelaki shalih lainnya karena
menganggap enteng mengkritiknya, lalu aku mendesak
kepadanya, "Karena apa kamu mengritiknya (menganggapnya

tidak adil)?" Dia berkata, "Apa yang tersembunyi menodai apa
yang tampak padanya." Ketika orang yang menanyakan kesaksian
itu kepadanya berkata, "Aku tidak menerima ini darimu kecuali
kamu menjelaskan." Dia pun berkata, "Aku melihat dia kencing
sambil berdiri." Dia berkata, "Apa salahnya dia kencing sambil
berdiri?" Dia berkata, "Kencing ifu mengenai betisnya, kakinya dan
pakaiannya, kemudian shalat sebelum membersihkannya.,' Dia
berkata, 'Apakah kamu melihatrya melakukan ifu lalu shalat
sebelum membersihkannya padahal dia telah menyiramnya?" Dia
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menjawab, "Tidak. Akan tetapi menumtku dia akan

melakukannya."

Benfuk ini banyak dilakukan orang, kritiknya samar,

sehingga tidak diterima karena kesamarannya, dan karena

perbedaan sebagaimana yang telah aku jelaskan, kecuali dengan

pemyataan kritik yang jelas. Tidak diterima juga penilaian adil

kecuali dengan memberdirikan orang yang dinilainya di

hadapannya lalu dia berkata, "Dia adil atasku dan unfukku."

Kemudian itu tidak diterirna demikian hingga menanyakan

kepadanya tentang pengetahuannya mengenainya. Apabila

pengetahuannya mengenainya tersembunyi dan sudah lama maka

ifu diterima darinya, dan apabila pengetahuannya tentangnya

zhahir dan baru maka itu tidak diterima darinya.

7. Dalil yang Membolehkan Kesaksian Para
Pengikut Hawa Nafsu

Sebagian orang berpendapat dengan menaku/ilkan Al

Qur'an dan hadits-hadits, atau di antara mereka ada yang

berpendapat dengan bertagai hal yang mereka perdebatkan, lalu

mereka menampakkan dengan sangat jelas dalam hal itu, dan

sebagian mereka menghalalkan dari sebagian lainnya dalam hal itu

yang sangat panjang apabila difuturkan. Semua itu terjadi dari

mereka sejak lama, di antaranya ada yang terjadi di masa para

salaf, dan juga setelah mereka hingga sekarang, sehingga kami

tidak mengetahui seorcmg pun dari para pendahulu umat ini yang

583



AlUmm

diikuti, dan tidak pula dari kalangan tabi'in setelah mereka, yang

menolak kesaksian seseorang karena penakwilan, walaupun dia
menyalahkannya, menganggapnya sesat, dan memandangnya

telah menghalalkan dalam hal ifu apa yang diharamkan atasnya.

Dan tidak menolak kesaksian seseorang karena takwilan yang

kemungkinan terkandung, walaupun dalam hal itu mencapai
tingkat menghalalkan darah dan harta atau berlebihan dalam
berpendapat. Demikian ifu, karena kami mendapati bahwa darah

merupakan faktor yang paling besar setelah syirik dalam
bermaksiat kepada Allah dengannya. Dan kami dapati para

penakwil menghalalkannya dengan berbagai alasan. Para pendebat

mereka telah berusaha menjauhkan mereka dari itu, namun
mereka menyelisihi para pendebat ifu dalam hal tersebut, namun
demikian mereka tidak menolak kesaksian rnereka kendati melihat
penyelisihan mereka.

Jadi setiap orang yang menghalalkan dengan tals /il dari
perkataan atau lainnya, maka kesaksiannya berlaku, tidak tertolak
karena kesalahannya dalam penakwilannya. Demikian ifu, karena
terkadang karena orang yang menyelisihinya membolehkan
kesalahan itu kecuali di antara mereka ada yang diketahui
menghalalkan kesaksian palsu atas orang lain, karena berarti dia
memandang halalnya darah, atau halalnya harta, sehingga

kesaksian palsunya tertolak.

Di antara mereka ada yang membolehkan atau memandang
kesaksian unfuk seseorang karena dia memercayainya lalu
bersumpah untuk ifu atas haknya, bersaksi untuknya mengenai
talak tuntas padahal tidak menghadirinya dan tidak mendengamln,
maka kesaksiannya tertolak karena menghalalkan kesaksian palsu.
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Atau di antara mereka ada yang membedakan orang yang

menyelisihinya dengan pembedaan yang mengandung per-

musuhan terhadapnya, maka kami menolak kesaksiannya karena

faktor permr.rsuhan.

Maka apa pun dari ini yang ada pada mereka atau selain

mereka yang tidak terpaut dengan hawa nafsu maka kesaksiannya

tertolak. Dan siapa pun !,ang terlepas dari ini maka kesaksiannya

dibolehkan. Kesaksian orang yang memandang kebohongan

sebagai kesyirikan terhadap Allah atau kemaksiatan terhadapNya

yang manrajibkan neraka atasn5ra adalah lebih utama unfuk

menyebabkan tenangnya jiwa karenanya daripada kesalsian orang

yang menyep.Lkan dosa karenanya.

Begifu juga apabila mereka termasuk orang yang mencela

suafu kaum atas dasar suatu talspilan dalam mencela mereka,

bukan karena permusuhan. Begitu juga apabila kami memboleh-

kan kesaksian mereka dalarn menghalalkan darah, maka kesaksian

mereka dengan mencela oftmg lain adalah lebih pantas untuk

ditolak, karena itu ditual$/ilkan dari dua sisi sedangkan celaan

lebih ringan daripada pembr.rnuhan.

Adapun orang yang mencela karena fanatisme, atau

permusuhan unfuk dirinya, atau karena klaimn5n bahwa dirinya

berkompeten mencela, maka ini adalah permusuhan bagi dirinya.

Mereka ini semua tertolak kesaksiannya terhadap orang yang

dicelanya karena alasan

Adapun seseorang yang ahli fikih, yang ditanya mengenai

seseorang yang ahli hadits, lalu dia berkata, "Tahanlah diri kalian

dari haditsnya, dan janganlah menerima haditsnya, karena dia si.rka

keliru atau menceritakan apa yang tidak didengamya", padahal
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antara dirinya dan orang tersebut tidak ada permusuhan, maka ini
tidak termasuk kategori dimana orang yang mengatakan ini
temoda dalam hal ini mengenai oftmg tersebut manakala dia
bersaksi dengan ini atasnya, kecuali apabila diketahui adanya
permusuhan terhadapnya, sehingga karena faktor permusuhan
ifulah kesaksiannya ditolak, bukan karena perkataan ini.

Begitu juga apabila dia mengatakan, "sesungguhnya dia
tidak pandai memberi fatwa dan tidak memahaminya", maka ini
bukan permusuhan dan bukan ghibah apabila dia mengatakannya
terkait dengan orang yang dikhawatirkan diikuti sehingga menjadi
apabila karena mengikutinya. Ini di antara makna-makna kesaksi-
an, yaitu apabila dia bersaksi atasnya dengan yang lebih besar dari
ini, maka ini bukan ghibah, karena ghibah hanyalah yang
menyahti perasaannya dengan perihal, bukan dengan kesaksian-
nya unfuk seseorang yang dengannya dia mengambil suafu hak
darinya dalam suatu had, dan tidak pula qishash, tidak pula sangsi,
tidak pula harta, tdak pula had milik Allah, dan tidak pula seperti
apa yang aku sebutkan yaitu tidak mengetahui aib.aibnp, lalu
menasihatinya agar tidak teperdaya olehnya dalam agamanya
apabila dia mengambil dari orang yang tidak memahami agama-
n!ra. Semua ini adalah makna-makna kesaksian yang tidak
dianggap sebagai ghibah.

Orang yang menghalalkan nikah mut'ah, yang memfatwa-
kannya dan yang melakukannya, termasuk yang tertolak kesaksi-
annya. Begitu juga seseorang yang berkectrkupan, lalu dia
menikahi budak perempuan karena menghalalkan rnenikahinya,
baik budak ifu muslimah maupun kafir; Karena kami mendapati
dari antara para pemberi fatwa dan ulama mereka ada yang
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menghalalkan ini. Begitu juga orang yang menghalalkan penjualan

safu dinar dengan dua dinar, satu dirham dengan dua dirham

secara funai, dan yang melakukannya; Karena kami mendapat dari

kalangan ulama manusia yang memfatwakan ini, melakukannya,

dan meriwayatkannya.

Begifu juga orang yang menghalalkan menggauli istri pada

dubumya, semua ini menumt kami adalah makruh lagi haram,

dan apabila sebagian orang menyelisihi kami dalam hal ini

sehingga kami tidak menyukai pendapat mereka, namun hal ini

tidak mendorong kami kepada penolakan mereka dan mengatakan

kepada mereka, "Sesungguhnya kalian telah menghalalkan apa

yang Allah haramkan, dan kalian salah." Karena mereka juga

menganggap kami salah sebagaimana kami menganggap mereka

salah, dan mereka menisbatkan orang yang berpendapat dengan

pendapat kami, bahwa dia telah mengharamkan apa yang Allah

halalkan.

8- Kesaksian Para Peminum Khamer

Orang yang minum khamer dalam keadaan mengetahui

bahwa itu khamer, yang mana khamer adalah anggur yang tidak

dicampur air dan tidak dimasak menggunakan api, lalu dibiarkan

(fermentasi) hingga memabukkan, maka kesaksian orang ini

tertolak. Karena yang mengharamkannya adalah nash di dalam

Kitab Allah @, baik dia mabuk atau tidak mabuk. Orang yang
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meminum minuman lainnya jenis munashshaPg dan campuran,

atau yang selain itu yang bisa menjadi khamer, walaupun hanya

dalam jumlah banyak baru bisa memabukkan, maka menurut kami
dia adalah orang yang bersalah karena meminumnya dan berdosa
karenanya, namun aku tidak menolak kesaksiannya. Dan tidak
lebih banyak kami membolehkan kesaksiannya daripada
penghalalan darah yang diharamkan menumt kami, harta yang

diharamkan menurut kami, dan kemaluan yang diharamkan
menumt kami, selama dia tidak mabuk karenanya. Apabila dia

mabuk karenanya maka kesaksiannya tertolak, karena mabuk
adalah haram menurut semua orang Islam, kecuali apa yang

diceritakan kepadaku dari sekelompok orang bahwa mereka tidak
mengharamkannya, namun mereka ini bukan ahli ilmu.

Apabila seseorang yang menghalalkan minuman-minuman
nabidz (sari buah yang diendapkan; tuak) menghadirinya bersama
orang-orang bodoh yang nyata, dan membiarkan penghadirannya

sebelum shalat dan sebagainya, serta menemani peminumannya,

maka kesaksiannya tertolak karena dia telah mencampakkan

kepribadiannya dan menampakkan kebodohan. Namun apabila
tidak disertai dengan itu, maka kesaksiannya tidak tertolak hanya
karena menghalalkan ifu.

254 Al Mwashshafadalah minuman dari pemsan sari buah yang dimasak hingga
tersisa setengahnya.
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9. Kesaksian Orang-orang yang Fanatik

Orang yang menampakkan fanatisme dengan perkataan,

menyerukannya, dan berpedoman dengannya, walaupun tidak

dikenal mempertanrhkan nyawanya dalam hal ini, maka

kesaksiannya tertolak karena dia melakukan hal yang haram. Tidak

ada perbedaan pendapat di kalangan ulama kaum muslimin

mengenai ini sejauh yang aku ketahui. Semua manusia adalah para

hamba Allah, tidak seorang pun dari mereka yang boleh keluar

dari menghamba kepada-Nya, yang paling dicintai-Nya adalah

yang paling taat kepada-Nya, dan yang paling berhak mendapat

keutamaan dari kalangan yang taat kepada-Nya adalah yang paling

bermanfaat bagi jama'ah kaum mr-rslimin, yaitu pemimpin yang

adil, atau orang alim lrang mujtahid, atau orang yang suka

membanfu golongan umuln dan golongan khusus mereka.

Demikian ifu, karena ketaatan mereka adalah ketaatan umum lagi

banyak, sedangkan ketaatan yang banyak lebih baik daripada yang

sedikit. Dan Allah telah menyatukan mereka dengan keislaman

dan menisbatan mereka kepadanya, maka itulah sebaik-baik nisbat

mereka.

Apabila dia mencintai seseorang maka hendaklah dia total

dalam mencintai, dan apabila seseorang mencintai kaumnya secarEt

khusus selama tidak membawakan kepada mereka apa 5ang tidak

halal baginya, maka ini adalah sebuah hubungan bukan fanatisme.

Sedfit sekali orang kecuali ada yang disukai dan ada yang tidak

disukai padanya. Yang tidak disukai dalam mencintai seseomng

adalah orang yang karenanya dia membawakan kepada yang

lainnya apa yang Allah haramkan atasnya berupa kelaliman,
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penghinaan nasab, fanatisme, dan membenci nasab bukan karena
kemaksiatan terhadap Allah bukan karena tindak kejahatan orang
yang membenci terhadap orang yang dibenci, tapi dengan ucapan,
"Aku membencinya karena dia berasal dari Bani Fulan." Inilah
fanatisme mumi yang karenanya kesaksian ditolak.

Apabila ada yang bertanya, "Apa hujjah dalam hal ini?,,
Maka dikatakan kepadanya: Allah & berfi.man,

f,

KiA6t*#e Ai,j-AGy
" Sesunggwhnya orang-orang mukmin adatah bersaudara.

sebab itu damaikanlah (perbaikitah hubungan) antara kedua
saudaramu ifu." (Qs. AI Hujuraat I49]: 10).

Dan Rasulullah S bersaMa:

.|rt?t.tr i+ t;f j-y1yr
2924. " Dan ,"r* l<atian hamba-hanba Altah lang

6uouu4uru."255

2ss 6u6i1r ini terdapat &la,.,. Al Mumththa' (2/%l-%g, pernbahasan:
Berakhlak Baik, tnb: Mengucilkan orang [ain), dari Abu Az-z,jgad, dari Al A'raj, dari
Abu Hurairah, bahwa Rasulullah,iB bersabda, "HqdaWah kalian manjauhi pmangla
huruk) karqta saunguhn5a (buruk) itu adalah bisit<an jiuta gng paling
dusb- Dan iansanlah kalian nling mernah-mabi, iansan tallrg -*drri-arri-i"rrg*,jangan saling bq'aing hal dunia), langan aling nq,dengki iurrgpn *tirg
menbanci, dan jangan pula saling Jdilah kallan oan hamba NIah
yang basaudam."

Al Bulr'lrari (4/lo*lB, pernbahasan: Adab, bab: "Hai onng-otang Sang
beriman, iauhilah kebanwtan dari pnangra." (es. Al flujuraat l$glt 7zll, & ia;
Malik, dengan ini. (no. 6066).

Mr.slim (4/1985, pernbahasan: Kebaiikan, Silaturahim dan Adab, bab:
Keharaman Buruk Sangka dan MernataMatai), dari jarur Malilq d€ngan ini. (no.
28/25631.

590



AlUmm

Apabila seseorang menyelisihi perintah Allah & dan

perintah Rasulullah S tanpa sebab yang bisa diterima, yang

karenanya dia keluar dari fanatisme, maka dia tetap di atas

kemaksiatan. Tidak ada tal&t/ilan dalam hal ini, dan tidak ada

perbedaan pendapat di kalangan kaum muslimin mengenainya.

Orar,g yang tetap di atas hal seperti ini, maka sudah seharusnya

kesalsiannya tertolak.

10. Kesaksian Para Penyair

Sfiair adalah perkataan, keindahannya seperti

yang indah dan keburukannya seperti yang buruk,

hanya saja ia merupakan perkataan yang tetap lagi memasyarakat.

Itulah kelebihannya atas perkataan biasa. Maka siapa flm yang

tergolong penyair yang tidak dikenal suka menjelekkan kaum

muslimin dan menpkiti mereka serta banyak menyudutkan

mereka, tidak pula dikenal suka memuji sehingga memperbanyak

kedustaan, maka kesaksiannya tidak tertolak.

Sedangkan orang yang ban5rak menghujat manusia karena

alasan fanatisme atau tidak sejalanan sampai hal ifu tersiar luas,

apabila memsa ridha, dia memuji manusia dengan sesuatu yang

tidak ada pada mereka sampai hal ifu tersiar luas sebagai

kedustaan mumi, maka kesaksiannya tertolak dari dua sisi, dan

bisa juga tertolak apabila dia hanya terbiasa dengan safu sisi.

Apabila dia hanya memuji dengan jujur dan kejujurannya itu baik,
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atau tampak berlebihan mengenai perkara yang bukan dusta,

maka kesaksiannya tidak tertolak.

Orang yang mengisahkan percintaan dengan seorang

wanita tertentu melalui syair, yang mana wanita itu tidak halal

baginya ketika dia mengungkapkan syaimya, dan dia banyak

mengungkapkan ihr hingga terkenal, sementara wanita sepertinya

menjadi dikenal dengan kisah percintaan itu -walaupun dia tidak

berzina-, maka kesaksiannya tertolak. Adapun orang yang

mengisahkan percintaan melalui syair tanpa menyebutkan nama

seseorang maka kesaksiannya tidak tertolak, karena bisa saja dia

mengisahkan percintaan dengan istrinya atau budak perempuan-

nya. Dalam hal ini adalah sama baik diminta menyenandungkan

syair ataupun tidak. Dan termasuk makna syair terkait dengan

tertolaknya kesaksian adalah menrsak nama baik orang lain dan

meminta harta mereka, yang mana apabila mereka tidak

nnemberinya maka dia mencela mereka.

Adapun para perawi hadits-hadits yang mengandung hal-

hal yang tidak disukai pada manusia sehingga hal itu tidak disukai

pada mereka, maka kesaksian mereka tidak tertolak, karena sedikit

sekali orang yang terbebas dari ini apabila termasuk ahli riwayat.

Apabila hadits-hadits itu berupa tuduhan dusta terhadap orang

merdeka atau penafian nasab, maka karena ifu kesaksian mereka

tertolak apabila mereka banyak meriwayatkannya, atau sengaja

meriwayatkannya lalu menceritakannya walaupun tidak banyak.

Sedangkan orang yang meriwayatkan hadits-hadits png
menyoroti kejujuran dan tidak pula menjelaskan kebohongan,

walaupun kebanyakannya bohong, maka kesaksianryla tdak
tertolak karenanya. Begihr juga perawi orang-orang di masamu
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mengenai kekacauan dan serupilgd, dan begifu juga candaan,

tidak tertolak kesaksiannyra selama di dalam candaan itu Udak

keluar hingga mencela nasab, atau mencela orang merdeka, atau

mengutarakan perbuatan keji, tapi apabila keluar hingga demikian

dan menampakkannya, maka kesalsiannya tertolak.

11. Kesaksian Orang yang Suka Permainan

2925. AsySyafi'i rg berkata: Berdasarkan khabar, di-

makruhkan bermain nard (bacl<gammor)25e yang tingkat

kemakruhanryra melebihi kemakruhan bermain dengan sesuah-r

Sang melaluil*un.2s7

Kami juga tidak menyurkai permainan cafur walaupun lebih

ringan daripada backganmon. Dimaknfikan juga permainan

hazah dan firciTsa dan semua permainan manusia, karena

permainan ini bukan dari pertuatan ahli agama dan tidak pula ahli

kepribadian. Orang lrang memainkan permainan ini dengan

anggapan halal bagrnSra maka kesaksiannya tertolak. Hazah

2# Nard abu bckgatnmon adalah permainan papan untuk dua orang. Sefrap
pernain merniliki limabelas biji yang digerakkan di atas papan !,ang terdiri dari
duapuluh empat segitiga menurut lemparan dua dadu. Tujuan permainan adalah

menjadi pernain pertama yang menernpa.tkan senrua bijinya di luar papan permainan.
57 Diriwayatkan oleh Muslim (4/L77O, perrbahasan: Sya'ir, bab: Hamm

Permainan Badrgarunofi, dari jalur Abdurrahman hnu Mahdi, dari Sufuan, dari

Alqamah bin Marbad, dari Sulaiman bin Buraidah, dari aSrahnya, bahwa Nabi $
bersaMa, "hnngsiap bqnain sqkan dia teJah melumuri tangannJn
dangan daging dan darah hbi." (oo. LO/226O1.

25e Al Firq adalah permainan dengan garisgaris lingkaran yang di bagi dua puluh
empat bagian, gnng di dalamnya di ternpatkan kerikil-kerikil.
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adalah sepotong kayu dengan lobang, mereka bermain dengannya.

Apabila menyebabkan ia melalaikan shalat dan sering terjadi

hingga terlewatkan, kemudian mengulangi lagi hingga terlawatkan,

maka kesaksiannya tertolak karena menyepelekan wakfu-wakfu
shalat. Sebagaimana kami juga menolaknya apabila dia hanya

duduk dan tidak menunaikan shalat, bukan karena lupa dan buka

karena kehilangan akal.

Apabila dikatakan: Berarti dia tidak meninggalkan shalat

hingga keluar wakfunya karena permainan ifu kecuali karena dia

lupa?

Maka dikatakan: Semestinya tidak mengulangi bermain

permainan yang menyebabkan lupa, sehingga apabila dia

mengulangi padahal dia telah mengalaminya dan menyebabkan ifu,

berarti itu menyepelekan. Adapun duduk dan lupa, maka tidak

menarik sesuatu kepada dirinya kecuali bisikan jiwa yang tidak
dapat dicegah seorang pun dan tidak berdosa karenanya,

walaupun ihr diangap buruk apa yang tebersit di benaknya dan

orang-orang menolak bermain. Bermainngra seseorang dengan

keluarganya dan berlomba paoan kuda, melatih kudanya,

mengajari keluarganya memanah, berlatih memanah, maka ini
tidak termasuk permainan dan tidak terlarang. Dan hendaknya

seseorang Udak berlebihan darinya maupLln dari yang lainnya

dalam membaca Al Qur'an atau mengkaji ilmu hingga

melalaikannya dari shalat hingga keluar dari waktunya. Begihr juga

tidak melalsanakan shalat sunnah hingga keluar dari shalat fardhu.

Karena png fardhu lebih dirrajibkan atasn5ra daripada semua lrang
sunnah.
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L2. Kesaksian Orang yang Mengambil Upah atas
Kebaikan

Seandainya qadhi, petugas pembagi, juru tulis qadhi,

petugas kantor, pefugas baiful maal dan para muadzdzin tidak

mengambil upah dan melakukan fugas dengan mengharapkan

pahala, maka itu lebih aku sukai.'Tapi apabila mereka mengambil

upah maka menurutku itu tidak haram atas mereka, dan sebagian

mereka lebih memiliki uda.rr untuk mengambil upah daripada yang

lain, namun tidak seorcng pun dari mereka yang lebih aku sukai

untuk tidak mengambilupah daripada para muadzdzin.

Tidak apa-apa seseorang mengambil upah atas jasanya

melaksanakan haji atas nama orang lain apabila dia telah berhaji

atas nama dirinya sendiri. Dan tidak apa-apa dia mengambil upah

atas jasa menakarkan unttrk orang lain, menimbangkan unfuk

orang lain, mengajarkan Al Qur'an kepada orang lain,

mengajarkan ilmu nahwu, dan boleh juga dengan mengajarkan

syair yang dengannya orang yang diajarinya bisa berbudi selama

tidak mengandung hal yang makruh.

fu-Rabi' berkata: Aku mendengar fuy-Syafi'i iS, berkata,

"Janganlah kamu mengambil upah dari adzan, tapi ambillah itu

dengan anggapan bahwa itu harta fai'."
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13. Kesaksian Pengemis

ndak diharamkan meminta-minta bagi orang yang
mengalami kesulitan dalam ekonomi, orang yang menanggung
ditnt dan denda melukai, dan tidak pula orang yang dihimpit
utang, karena ini adalah sifuasi darurat, dan dalam keadaan seperti
ini tidak akan menjatuhkan kepribadian seseorang. Begifu juga
seseorang terdampar di suafu negeri lalu dia meminta-minta,
menurutku ini tidak haram baginya apabila dia tidak menemukan
solusi lain kecuali meminta-minta, dan kesaksian orang yang
demikian tidak tertolak. Adapun orang yang sepanjang hidupnya
meminta-minta, atau sebagian besar masa hidupnya meminta-
minta, atau sebagian masa hidupnya meminta-minta padahal dia
berkecukupan dan bukan dalam keadaan darurat, serta tanpa ada
safu pun dari pengertian darurat yang dia mengeluhkannya, maka
orang yang demikian ini telah mengambil apa yang udak halal
baginya, dan berbohong dengan menyebut-nyebut kebufuhannya,
sehingga dengan begifu kesaksiannya tertolak.

Orang yang meminta dalam keadaan fakir yang Udak
tampak kecukupannya maka udak diharamkan meminta-minta
baginya, dan apabila dia dikenal jujur lagl tepercaya maka
kesaksiannya tidak tertolak. Apabila dia terdesak kebutuhan,
sementara ada tanda-tanda padanya bahwa dia bersaksi atas
sesuafu dengan kebatilan, maka kesaksiannya tidak diterima.
Begitu juga apabila dia adalah orang kaya yang menerima zakat
wajib tanpa meminta, maka dia menerima sesuafu yang tidak halal
baginya.
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Apabila hal itu tidak diketahui olehnya bahwa itu haram

baginya, maka kesaksiannya tidak tertolak, tapi apabila itu tidak

samar baginya bahwa ifu haram, maka kesaksiannya tertolak.

Sedangkan selain zakat wajib yang disedekahkan kepada orang

kaya lalu dia menerimanya, maka tidak haram baginya, dan

karenanya kesaksiannya tidak tertolak-

14. Kesaksian Penuduh Zina

Orang yang menuduhkan zina kepada seorang muslim, baik

kami menghukumnya dengan had maupun tidak, maka kami tidak

menerima kesaksiannya hingga dia bertobat. Apabila dia telah

bertobat maka kami terima kesaksiannya. Apabila tuduhan itu

hanya dengan kesaksian yang tidak sempuma (tidak lengkap)

dalam masalah zina, maka kami menghukumnya dengan had.

Kami melihat keadaan orang yang dikenai had, apabila dia

termasuk kalangan yang adil saat melontarkan hrduhannya

sebelum dia menuduhkan dengan kesaksiannya, maka kami

katakan kepadanya, "Bertobatlah." Dan tobatnya itu tidak lain

adalah mendustakan dirinya. Apabila dia mendustakan dirinya

maka dia telah bertaubat, baik dia dikenai had maupun tidak.

Apabila dia menolak bertaubat, sedangkan dia telah melontarkan

hrduhan zina dan digugUrkan had dainya karena pemaafan atau

lainnya yang tidak mengharuskan si tertuduh menyandang sebutan

fuduhan, maka kesaksiannya selamanya tidak diterima hingga dia

mendustakan dirinya.
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Begifu juga yang dikatakan Umar kepada orang-orang yang
bersaksi atas orang-orang yang bersaksi atasnya ketika dia
menghukum mereka dengan had, lalu dua orang bertobat maka
kesaksian keduanya diterima, sementara yang lainnya dinyatakan
melontarkan fuduhan sehingga kesaksiannya tidak diterima. orang
yang melontarkan fuduhan zina dengan kesaksian atau selain
kesaksian stafusnya seperti status orang yang tidak dibolehkan
kesaksiannya, lraitu tidak adil, baik dia dikenai .hadmaupun fidak,
sama saja. Dan kesaksiannya tidak diterima hingga statusnya
berubah menjadi adil, dan bertobat dari apa yrang dikatakannya
dengan cara yang aku sebutkan, yaifu mendustakan dirinln. Dan
kesaksian orang yang telah dikenai had dalam tuduhan zina
dibolehkan apabila dia bertobat setelah menuduhkan zina pada
seseoftrng.

Dibolehkan juga kesaksian anak zina atas seseorang daram
hal zina. Dan juga kesaksian orang yang telah dikenai hadl<arena
zina apabila dia bertobat karena .hadkasus zina. Begifu juga orang
yang telah dipotong tangan karena kasus penanrian, dan orang
yang telah diberi kepufusan karena melukai apabila mereka
bertaubat. Di sini tidak ada stafus lain kecuali mereka sebagai
orang-orang adil dalam segala sesuafu, atau tidak adil dalam segala
sesuafu, kecuali apa yang menyertai mereka dalam hal ini dari
kalangan orang-orang yang tidak menyandang aib dari aib-aib
tersebut, lalu mereka bersaksi sehingga menjadi para seteru, atau
para penduga, atau para pelaku kelaliman terhadap diri mereka
sendiri, atau para pencegahnya atau apa yang karenanya muncrrl
kesaksian orang-orang yang adil. Begifu juga dibolehkan kesaksian
orang Badui atas orang desa, dan orang desa atas orang Badui,
orang asing atas penduduk asli, dan penduduk asli atas omng
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asing. Dari semua ini tidak ada yang karenanya tertolak

kesaksiannya apabila mereka semua adil.

Apabila diketahui bahwa dua orang telah melakukan

transaksi namun tidak seorang pun menyaksikan keduanya,

kemudian keduanya saling mencela dan tidak seorang pun yang

menghadiri keduanya, dan salah sah.rnya membunuh yang lainnya

namun tidak seorang pun yang menyaksikan keduilVd, maka

kedatangan orang Badui pada orang desa dan orang desa kepada

orang Badui, sehingga dia bersaksi atas apa yang dilihatrya dan

dia diminta kesaksiannya, maka itu adalah boleh. Adakalanya tidak

bersaksi, karena dia hadir menyaksikan yang lainnya, kemudian

yang disaksikan sibuk atau meninggal, atau mendukung temannya,

maka dia tidak memiliki saksi selain seorang Badui atau dua orang

Badui. Begitu juga terkadang tidak memiliki para saksi lainnya

karena sedang tidak ada ftepergian) atau telah meninggal, maka

hal itu tidak menghalangi orang Badui unhrk dibolehkan

kesalsiannya apabila dia adil.

AsySyafi'i rg berkata mengenai orang yang pandai

menlanyi lalu menjadikan nyanyian sebagai profesi, baik dia

didatangi atau mendatangi, dan dia dinisbatkan kepada hal itu dan

dikenal dengan itu. Begitu juga wanita yang demikian perihalnya,

tidak dibolehkan kesaksian sahr pun dari keduanya. Karena hal ihl

termasuk permainan yang makruh menyempai kebatilan.

Barangsiapa yang melakukan ini maka dia dinisbatkan kepada

kedunguan dan kerendahan kepribadian, dan orang yang meridhai

hal ini untuk dirinya maka dia golongan rendahan, walaupun hal

ini tidak haram dengan kepastian pengharaman. Apabila tidak

menisbatkan dirinya kepada hal ihr, tapi hanya dikenal bahwa dia
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pemah menari sesekali dan bemyanyi di dalamnya, dan dia tidak
didatangkan unfuk itu dan tidak pula mendatangi unfuk ifu, serta
tidak ridha dengan ifu, maka kesaksiannya tidak gugur darinya,
begitu juga wanita yang demikian.

AsySyafi'i &, berkata mengenai orang yang menjadikan

budak laki-laki dan perempuan sebagai penyanyi, atau
mengumpulkan orang kepada keduanya, dan memungut bayaran
unfuk itu. Maka ini adalah kedunguan yang karenanya
kesaksiannya ditolak. Dan terkait dengan budak perempuan, maka
lebih parah lagi, karena mengandung kedunguan dan penistaan,
maka aku memakruhkan itu baginya, narnun di dalamnya tidak ada
sesuatu yang karenanya kesaksiannya tertolak.

Begitu juga lelaki yang menyambangi diskotik dan
dikerubungi oleh para penyanyi apabila dia kecanduan itu. Dan dia
melakukan ifu dengan terang-terangan dan dikenal demikian,
maka dia berkedudukan sebagai orang dungu yang karenanya
kesaksiannya tertolak. Tapi apabila itu hanya sedikit atau jarang,

maka kesaksiannya tidak tertolak, karena sebagaimana yang telah
aku sebutkan, bahwa ifu bukan haram yang jelas keharamannya.
Adapun mendengarkan nyanyian hadda' (nyanyian penyemangat
perjalanan) dan nasyid atau lagu Badui, maka tidak apa-apa, baik
sering maupun jarang, dan begifu juga mendengarkan sya'ir.
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2926. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami, dari

Ibrahim bin Maisarah, dari Amr bin Asy-Syarid, dari ayahnya, dia

berkata: Rasulullah S memboncengku, lalu beliau bertanya,

"Apakah kamu menghapal sya'ir UmaSyah bin Abu Shalfl" Aku

menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Ianfunkanlah." Aku pun

melantunkannya satu bait. Kemudian beliau bersabda, " Lanfunkan

lagi.' Akupun melantunkan lagi hingga sampai seratus 6u11.259

2927. Asy-Syafi'i rg" berkata: Rasulullah S pemah

mendengarkan hadda' (nyanyian penyemangat pe$alanan) dan

njazlsalah satu jenis sya'ir).260

259 HR. Muslim l4/L757, pernbahasan: Syra'ir, awal pembahasan), dari jalur

Sufuan bin Uyainah, dengan redaksi lrang sama. lno.7/22551.
260 gg. Al Bukhari (4/L2L, pernbahasan: Adab, bab, Riwayat-riwayat Mengenai

Perkataan Seseorang: Wailali, dari Musaddad, dari Hammad, dari Tsabit Al Bunani,

dari Anas bin Malik. Dan Agryub, dari Abu Qilabah, dari Anas bin Malik, dia berkata:

Rasulullah & p"*uh dalam suatu perlalanan bersama seorang berkulit hitam

yang bernama Anjasyah, dia melantunkan hadda'. lalu Rasulullah $ bersabda

kepadanya, " ebka l<amu wahai Anisgh, hati'hatilah l<anu iila mazgawal sauatu
yng mudah pecah" Maksudnya adalah wanita karena lemahnyra. (no. 6161).

Di dalam (4/118-19, pembahasan yang sama, bab: Syair dan Sajak yang

Dibolehkan dan yang Dimaknfikan), dari jalur Yazid bin Abu ubaid, dari salamah bin

Al Akwa', dia berkata: Kami keluar bersama Rasu.lullah $ menuju Khaibar, lalu kami
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2928. Dan beliau pemah meny-rruh Ibnu Rawahah di
dalam perjalanannya, beliau bersabda, " Semangatilah orang-
orangf' , maka dia pun bersenandung.25l

2929. Rasulullah S berjumpa dengan suatu rombongan
dari Bani Tamim, diantara mereka ada seorang pelanhn hadda',
maka beliau menyuruh mereka agar melanfunkan hadda ', beliau

mengadakan perjalanan di malam hari. Lantas ada seorang lelaki berkata kepada Amir
bin Al Akva', "Tidakkah engkau perdengarkan sajak-sajakmu kepada kanri." Amir
memang seorang penlra'ir, maka dia pun turun lalu menghalau unta dengan lanhman,
kemudian bersenandung,

"Ya Allah, kalau bukan karqza hgl<au, maka tidaHah kami akan mendapat
petunjuk,

karni tidak akan bersdekah, dan tidak akan mendirilan shalat-
oleh l<arena itu, anpunihh kami, sebagai tebusan untuk-Mu afis kwlahan kami,
dan tquhl<anlah pandinan lami jika bqtentu dangan musuh.
Tanamlanlah ketazangan di hati kami, apbila diteriaki kami tan datang.
Dan dengan tqial@n, mereka kan manangis kepda kani."
lantas Rasulullah $ bertanyra, "siapalah yang mengharau tnb iti?" Mere)<a

menjar,rrab, "Amir bin Al Akr,^ra'." Beliau bersabda, "sanoga Allah mmhmatirya." (no.
6148).

Muslim (4/L81L, pernbahasan: Keutamaan, tnb: I(asih sayans Nabi $ Kepada
Kaum wanita), dari jalur Harnmad bin zaid, dengan ini (hadits Aniasyah). (no.
70/2323); dan (3/1427-1428, pernbahasan: Jihad, bab: perang Khaibar), dari jalur
Yazid^lin Abu Ubaid, dengan hadits Salamah bin Al Akwa. (no.123/lgO2l.

26r Hadits ini terdapat dalam As-sunan Al Kub4 karyra Ar Baihaqi (totzzl-zzg,
pernbahasan: Kesaksian, bab: Tidak Apa-apa Mendengarkan lfadda 'dan Nyanyian
Badui), dari jalur Isma'il bin Abu Khalid, dari eais bin Abu Hazim, dari Abdullatr bin
Rar,rnhah r'9, bahwa dia bersama Rasulullah & di dalam suatu perjalanannyra., talu
beliau bersabda kepadanya, "wahai lbnu Rauahah, tunnlah, lalu banghtt<an semangat
pan penunggang." Dia berkata, "wahai Rasulullah, aku telah meninggalkan ihr." Maka
Umar rg berkata kepadanya, "Dengarkan dan pahfii." Maka dia pun turun, lalu
bersenandung,

"Demi Allah, kalau bukan larerza hgkau, maka tidaHah lani akan mandapat
petunjuk,

karni tidak al<an dan tidak al<an mqdiril<an shalat.
Olelz karena ifu, funxlkanlah ketanangan kepada karni
dan tquhkanlah kami jika bqtemu dengan musuh."
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bersabda, " Sesungguhnya pelanfun hadda' kami telah lemas di
akhir malam-" Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kamilah orang

Arab pertama yang melanfunkan hadda' pada unta." Beliau

bersabda, " Bagaimana ifi?" Mereka berkata, "Dulu orang-orang

Arab biasa saling menyerang safu sama lain, lalu seseorang dari

kami menyerang, kemudian dia menggiringkan kawanan unta, lalu

kawanan unta ifu bercerai bemi, maka dia marah kepada

budaknya, lalu memukulnya dengan tongkat hingga mengenai

tangannya, maka budak ifu berkata, "Aduh tanganku, aduh

tanganku." Unta-unta pun berkumpul, lalu dia berkata, "ltu yang

harus kau lakukan", maka Nabi $ tertawa lalu bersabda, "Dari

kefurunan mana kaliarfl" Mereka berkata, "Kami dari Mudhar."
Nabi S pun bersabda, "Kami juga dari Mudhar." lalu mereka

membicarakan nasab di malam ifu hingga nasab ifu sampai kepada

Mudhar.252

Jadi hadda' seperti perkataan dan ucapan yang indah

diucapkan. Apabila ini demikian dalam sya'ir, maka mengindahkan

suara dalam berdzikir kepada Allah dan membaca AI Qur'an
adalah lebih utama untuk disukai.

2930. Karena telah diriwayatkan dari Rasulullah #, bahwa

beliau bersabda, " Allah tidak pemah mengizinkan"Htld* pun

262 Relerqtsi 5rang sama dengan yang sebdumn5la (1:0/228, penrbahasan dan
bab yang sama dengan yang sebelumnya), dari jalur Abu Sa'id Al A'rabi dan yang
lainnln, dari Sa'dan bin Nashr, dari Sufi7an bin Uyainah, dari Amr, dari lkrimah, dia

berkata: Rasulullah $ sedang bojalan memuju Syam, lalu beliau mendengar seonng
pelanhrn di malam hari, beliau bersabda, "Mari ltib fuigqas menuju kepda pelanfun
itu." Merd<a pun bergegas hingga meniumpainya, lalu mernberi salam, lalu bertanya,
"Siapa l<aum itt?" Mqd<a menjawab, "Mudhar...'" lalu dia menyebutkan menyenrpa.i
ihr.
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sebagaimana izin-Nya unfuk seorang nabi yang indah suaranya
dalam membaca Al Qur'*."263

2931. Ketika beliau mendengar suara AMullah bin Qais
membaca Al Qur'an, beliau bersabda, "sutggth orang ini telah
dian ugerahi s*uling keluarga Daud." 24

Tidak apa-apa bacaan dengan lagu dan memperindah suara

dengan cara apa pun, dan yang paling aku sukai adalah bacaan
hadr fuacaan cepat dengan tetap memenuhi tajwidnya) dan
mengandung kesedihan.

Dan orang lnng dipastikan bahwa dia menghadiri
undangan tanpa diundang bukan karena danrat, namun dia tidak
meminta kerelaan si pemilik hidangan, lalu hal itu diketahui

26s HR. Al Bukhari l4/4t5, penrbahasan: Tauhid, tnb: Sabda Nabi S "Omrg
gng pndai mqnbca Al Qtr'an akan bqsann pn malaikat gng mulia tagi
berbakfr. Hiasilalz Al @r'an detgan s.mft,suzm kalian"l, dari jalur hnu Abi Hazim,
dari Yazid, dari Muhamrnad bin lbrahim, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah,
dengan ini. (no. 7il4).

Redalsi "AJlah frdak pnah sa uatu pw s&gaimam izin-Nla
untuk sanang mbi gng indah suamnja dalam mqnbaca Al etr.an dan
meryaringkannjf,. " Malsudnya memperdengarkannla.

Muslim (l/54,5, pernbahasan: shalat Para Mrlsaftr dan Mengqashar shalat, bab:
Disukainya Mernperindah suara dalam Membaca Al Qur'an), dari jalur Abdul Arz bin
Muhammad, dari Yazid bin Al Had, dengan ini. (no. %3n94.

264 HR. Al Bukhari (3/35L, pernbahasan: Keutamaan Al eur.an, bab:
Keindahan slam dalam Mernbaca Al Qur'an), dari jalw Abu Yahya Al Himmani, dari
Buraid bin Abdullah bin Abu Burdah, dari kakeknya yraitu Abu Burdah, dari Abu Musa
Musa, dengan redaksi yang serupa. (no. 5048).

Redaksi " wahai Abu Musa, sutzggth angl<au telah dianugaahi sa uling kel@rga
Daud."

Muslim 17/546, pernbahasan: Shalat Para Musafair dan Mengqashar Shalat, bab:
Anjuran Memperindah suara dalam Membaca Al Qur'an), dari jalur Malik bin
Mighrral, dari AMullah bin Buraidah, dari ayahnyra, menyerupai ini. (no. n\n%|.

Dan dari jalur Yahya bin Sa'id, dari Thalhah, dari Abu Burdah, dari Abu Musa,
menyenrpai redaksi Al Bukhari. (no.236/7931
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darinya, maka kesaksiannya ditolak, karena dia memakan yang

haram apabila undangan itu undangan perorangan. Adapun

apabila ifu hidangan sultan, atau seseorang yang setara sultan, Ialu

dia mengundang masyarakat kepadanya, maka makanan itu
dibolehkan dan tidak apa-apa.

Orang yang keadaan sebagaimana yang kami sebutkan,

bahwa yang karenanya kesaksiannya tertolak, maka sesungguhnya

kami menolak kesaksiannya selama hal ifu disandangnya, adapun

apabila telah lepas darinya dan dia bertobat dari itu, maka

kesaksiannya diterima.

Apabila menyruguhkan kepada banyak orang di saat

kegembiraan, lalu diambil oleh sebagian yang hadir, maka ini

termasuk yang menodai kesaksian seseorang. Karena banyak yang

menyatakan bahwa ini mubah lagi halal, karena pemiliknya hanya

melemparkannya kepada yang mengambilnya. Adapun aku tidak

menyr-rkainya bagi yang mengambilnya, karena dia mengambilnya

dari pengambilannya, dan tidak mengambilnya kecuali dengan

mengalahkan orang lain yang menghadirinya, baik karena

kelebihan kekuatan yang dimilikinya maupun karena sedikihya
rasa malu. Sedangkan si pemilik tidak memaksudkannya, tapi
hanya memaksudkan orang banyak, maka aku tidak menyukainya

bagi yang mengambilnya. Karena tidak diketahui bagiannya dari

bagian orang yang dimaksudnya tanpa seizinnya, dan bahwa ifu
adalah sambaran dan kebodohan.
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15. Juru Tulis Qadhi

Menurutku tidak layak seorang qadhi dan tidak pula

seorang wali dari para wali kaum muslimin mengangkat juru fulis

seorang ahli dzimmah, dan hendaknya tidak memosisikan ahli

dzimmah pada posisi yang dengannya dia melebihi seorang

muslim. Dan hendaknya kita memuliakan kaum muslimin agar

mereka Udak membufuhkaan selain pemeluk agama mereka

sendiri. Dalam hal ini, apabila qadhi melakukan itu (mengangkat

juru hrlis dari kalangan ahli dzimmah) maka dia lebih tidak

dimaklumi lagi. Dan tidak pantas seorang qadhi mengangkat juru

fulis untuk mencatat urusan-urusan manusia, hingga dia

menyandang stafus adil dan kesaksiannya dibolehkan. Hendaknya
pula juru hrlis ifu seorang yang berakal, tidak menipu, dan sangat

dianjurkan seorang yang faqih, tidak berada dari kalangan jahil.

Juga hendaknya dia bersih dan jauh dari ketamakan. Apabila

budaknya menuliskan untuknya mengenai kebufuhan pribadinya

dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, bukan perkara

kaum muslimin, maka itu tidak apa-apa. Begitu juga apabila

difuliskan untuknya hal selain itu oleh orang lain.

L6. Juru B.gr

Juru bagi dalam hal ini setara dengan juru tulis yang telah

aku singgung. Tidak selayaknya seorang juru bagi (petugas

pembagi) kecuali seorang yang adil, kesaksiannya diterima,
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amanah, dan mengerti hifungan. Minimal dia bukan seorang yang

pandir yang mudah diperdayai, dan tidak termasuk kalangan yang

tamak.

17. Surat yang Dibuat Qadhi di Kantornya

Apabila para saksi bersaksi di hadapan qadhi, maka

hendaknya dia memiliki salinan kesaksian mereka di hadapannya,

dan menstempelnya sendiri serta mengangkatnya, dan hendaknya

itu ada di hadapannya, tidak hilang darinya, dipegang langsung

olehnya, atau dipegang seseorang di hadapannya. Hendaknya dia
tidak membuka tempat penyimpanan kesaksian itu kecuali setelah

melihat stempelnya atau tanda di atasnya. Hendaknya juga tidak
jauh darinya, dan bisa juga memberikan salinan kesaksian ifu
kepada orang yang diberi kesaksian itu apabila dia mau, tapi
hendaknya tidak menstempelnya dan menyerahkannya kepada

orang yang diberi kesaksian ifu sementara dia sendiri tidak
memegang salinannya. Karena stempel itu bisa disalah gunakan

dan surat itu bisa dirubah. Apabila lalai dan tidak membuat salinan
padanya, sementara dia telah menstempel kesaksian itu dan

menyerahkannya kepada orang yang diberi kesaksian ifu,

kemudian dia menghadirkannya kendati ada stempel di atasnya,

maka dia tidak menerimanya, kecuali dia hafal ifu, atau hafal
maknanya.

Apabila dia tidak hafal itu dan tidak pula maknanla, maka

dia tidak menerimanya walaupun ihr ada stempelnya, karena bisa
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saja surat dan stempel itu itu telah dirubah (dipalsukan). Aku juga

tidak meny-rkainya penerimaannya dengan tanda tangannya pada

kesaksian ifu, dan tanda tangan juru tulis dengan tangannya

sendiri, kecuali dalam penandatanganannya dan penandatanganan

juru fulisnya dicanfumkan, "Fulan bersaksi di hadapan qadhi

mengenai apa yang di dalam surat ini, yaitu sekian dan sekian

dinar hak fulan atas fulan" atau, "Rumah anu yang mana fulan

bersaksi sebagai hak fulan." Sehingga dia tidak membiarkan di

dalam kesaksian ifu suafu celah kepuh.rsan kecuali dia menanda

tanganinya.

Apabila dia mengenali tulisannya dan ingat kesaksian itu,

atau mengenali fulisan juru fulisnya dan ingat kesaksian ifu, maka

dia boleh memutuskan dengan itu. Dan yang lebih baik dari semua

ini adalah adanya semua salinan padanya. Sehingga ketika dia

hendak memberi kepuhrsan, dia mengeluarkannya dari daftar

catatannya, kemudian memufuskan atas dasar itu. Apabila hilang

dari kantomSn, dan dari tangan pemegangnya yang telah

diserahinya, maka dia tidak menerimanya kecuali dengan

kesaksian sejumlah orang yang bersaksi atas kesaksian orang-

orang ifu, bahwa itu suratnya atau bukan suratnya.

Begitu juga apabila sejumlah orang bersaksi bahwa dia telah

memufuskan unfuk seseorang, sedangkan dia sendiri tidak ingat

kepufusan unfuk orang tersebut, lalu mereka memintanya unfuk

mengulang kembali kepufusan baru dengan apa yang mereka

persaksikan atasnya, maka mereka tidak berhak atas ifu. Karena

mereka bersaksi atas perbuatan dirinya sedangkan dia

menolaknya, akan tetapi dia membiarkannya tanpa

membatalkannya dan tidak pula membenarkannya.
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Apabila perkara itu diajukan kepada hakim lainnya maka

dia membolehkannya, sebagaimana hakim lnng menjabat

setelahnya membolehkan kesaksian atas kepufusannya. Karena

yang lainnya itu tidak mengetahui itu sebagaimana dia

mengetahuinyra. Apabila omng lnng diputuskan unfuknp
rnendatangkan saksi yang menlratakan bahun hakim -dan kini dia

hakimnya- mengingkari keputusan yang dipersaksikan mereka

atasnya dan menolaknya, maka fidak selayaknSn dia

memberlakukannya, tapi dia memberlakukannln hangra apabila dia

mengetahuinya bahwa dia tidak menolaknya.

18. Surat Seorang Qadhi kepada Qadhi Lainnya

Seorang qadhi boleh menerima surat dari setiap qadhi yang

adil, dan tidak boleh menerima kecuali dengan dua saksi yang adil.

Dia tidak boleh menerimanln dengan dua saksi yang adil hingga

dia membukanya dan membacakannya kepada keduanln dan

keduanya bersaksi mengenai apa lrang ada di dalamnya. Dan qadhi

yang mempersaksikan kepada keduanya membacakannya di

hadapan keduanya, atau dibacakan kepada keduanya, dan berkata,

"Bersaksilah kalian bahwa ini suratku kepada fulan." Apabila

kedua salrsi itu bersaksi atas ifu, maka dia menerimanya, tapi

apabila kedua saksi itu tidak bersaksi atas itu dan tidak lebih dari

mengatakan, "lni stempelnlra, dan ini surakrSra yang diserahkannya

kepada kami", maka dia tidak boleh menerimanya.
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Aku pemah menghadiri seorang qadhi yang datang

kepadanya surat qadhi lainnya dan ada stempelnya, lalu dua saksi

bersaksi di hadapannya, bahwa ini surat fulan bin fulan kepadamu,

lalu dia menyerahkannya kepada kami dan berkata, "saksikanlah

atasnya-" [-alu dia membukanya, dan membaliknya, lalu qadhi

yang difuju dengan tulisan ihr memberitahuku, bahwa membuka

surat lainn5a dari qadhi ini yang dia tuliskan kepadanya dalam
perkam itu juga, dan dia menghentikan pemberlakuannya. Dan dia
atau orang yang aku percayai khabamya memberitahukan
kepadaku, bahwa dia mengembalikan kepadanya surat ihr yang

menceritakan surat lainnya kepadanya, lalu mengingkari surat

lainnya. Dan sampai kepadan5n atau dipastikan olehnya, bahwa

dia telah menuliskan surat itu dan menstempelnya. Lalu itu
dikesampingkan, Ialu meletakkan surat seperti ifu sebagai gantinya,

sementara surat itu disingkirkan, dan dia bersaksi atas surat ihr,
dan dia menganggap bahwa ihr adalah suratr5n.

Karena peristiwa ini benar-benar ada, maka tidak boleh dia
menerima dari para saksi hingga dia membacakan surat ifu kepada
mereka dan mereka menerimanya sebelum mereka beranjak

darinya. Dan hendaknya seorang qadhi memerintahkan mereka
rnemegang salinan suratrya di tangan mereka, dan mencanfumkan

kesaksian mereka di dalamnya. Apabila stempelnya rusak, atau
sebagian suratrya hilang atau terhapus, maka mereka bersaksi

bahwa ini adalah surat yang diterimanya, karena tidak ada makna
di balik stempel ihr, tapi maknanya adalah pada kesaksian yang

dengannya mereka memufuskan. Sebagaimana makna-makna
dalam penyebutan hak-hak dan penyerahan di antara sesarna

manusia.
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Apabila seorang qadhi mengirim surat kepada qadhi lainnya

mengenai apa yang valid baginya, kemudian qadhi yang menulis

surat ifu meninggal atau lepas jabatan sebelum surat itu sampai

kepada qadhi yang dituju surat ifu, kemudian sampai kepadanya,

maka kematian atau turunnya dari jabatan itu tidak

menghalanginya dari menerimanya. Karena dia menerima dengan

saksinya sebagaimana menerima kepufusannya. Tidakkah Anda

lihat bahwa apabila dia memufuskan, kemudian hrrun dari jabatan

atau meninggal sebelum diberlakukannya kepufusannya demikian

maka dia menerima suratrya itu?

Apabila seorang qadhi mengirim surat kepada qadhi

lainnya, lalu dia membiarkan penulisan namanya pada kolom
judulnya, atau menuliskan namanya dengan julukannya, maka ifu

artinya sama. Apabila para saksi memastikan bahwa ini surakrya

kepadanya maka dia menerimanya. Tidakkah Anda lihat bahwa

aku hanya melihat kepada poin keputusan di dalam surat itu, dan

tidak melihat kepada pengutusan dan tidak pula perkataan selain

keputusan, dan tidak pula kepada nama. Maka apabila para saksi

bersaksi atas nama yang menulis dan yang dltuju olehnya, maka

aku menerimanya.

Surat qadhi ada dua macam:

Pertama, surat yang memastikan. Maka oftrng yang difuju

olehnya memulai keputusan dengannln.

Kdua, surat kepufusan darinya. Apabila dia menerimanya,

maka orang yang diberi kepuhrsan untuknya bersaksi bahwa telah

dipastikan baginya keputusan qadhi negeri anu demikian dan

demikian. Apabila dia memutuskan dengan hak maka dia

memberlakukan itu unhrkn5a, dan apabila menumtnya dia
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memufuskan dengan batil yang dia tidak meragukan itu, maka dia

tidak berlakukan itu untuknya, dan tidak memastikan surat itu
unfuknya.

Apabila qadhi itu memufuskan untuknya sesuafu yang

dipandangnya batil, yaitu yang diperselisihkan oleh manusia, maka

apabila dia memandangnya batil karena itu menyelisihi Al Kitab,

atau As-Sunnah, atau ijma', atau qiyas pada satu makna dari

keduanya, maka ini termasuk yang batil yang harus dia tolak. Dan
apabila itu termasuk yang tercakup oleh qiyas tapi memungkinkan

yang lainnya, kendati yang seperti ini jarang terjadi, maka dia

menetapkan ifu unfuknya dan memberlakukannya, serta tidak
menolaknya. Dan membiarkannya dengan kepufusan hakim yang

telah menanganinya sebagaimana hasil penanganannya. Dan tidak
menyertakannya dengan memulai kepufusannya apabila dia
memandangnya batil.

Seorang qadhi menerima surat qadhi lainnya terkait dengan
hak-hak manusia mengenai harta, luka dan sebagainya. Dan tidak
menerimanya hingga memastikan dengan kepastian yang jelas.

Pendapat mengenai hudud yang merupakan hak Allah &
adalah satu dari dua pendapat:

Pertama, bahwa dalam hal ini dia menerima surat qadhi

lainnya.

Kdua, tidak menerimanya hingga para saksi bersaksi di
hadapannya. Lalu apabila dia menerimanya maka tidak
menerimanya kecuali dengan keputusan.

Apabila seorang qadhi mengirim surat kepada seseorang

mengenai hak atas orang lain di suafu kota, lalu orang itu
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mengaku bahwa dialah yang dituju oleh surat itu, baik dia

merincikan nasabnya maupun tidak, dan baik dia mengaitkannya

kepada keahliannya ataupun tidak, maka dia dihukumi dengan ifu.

Dan apabila dia mengingkari maka tidak dihukumi dengan itu
hingga ada saksi atau bukti yang menyatakan bahwa dialah yang

tertulis di dalam surat itu. Apabila dirincikan nasabnya, atau

dikaitkan kepada suatu keahlian atau kabilah, atau suatu perkara

yang dikenal padanya namun dia mengingkari, lalu ada saksi atau

bukti yang menyatakan kebenaran neurra, nasab, kabilah dan

keahlian ini, maka dia dihukumi dengan hak itu.

Apabila di negeri itu atau negeri lainnya ada orang lain yang

nama, nasab, kabilah dan keahliannya sama dengannya, lalu yang

difuliskan namanya itu mengingkarinya dan berkata, "Dia

menuliskan ini di negeri ini dengan memaksudkan selain aku, yaifu

orang yang namanya sama", maka kemungkinan orang ifu adalah

orang lain dari kalangan keluarganya juga dengan nama yang

sama, sehingga diketahui bahwa di sana ada yang nama, nasab,

kabilah dan ketrhlian yang sama. Maka tidak dipufuskan dengan

sesuafu pun hingga jelas adanya sesuafu yang membedakannya

dari yang lainnya, atau dia mengaku, atau ada bukti atau saksi

yang menyatakan bahwa dialah yang dituliskan namanya itu.

Apabila tidak ada ini, maka tidak dihukumi dengan keputusan ini.

Apabila di suatu negeri ada dua qadhi seperti Baghdad,

yang mana salah safunya mengirim surat kepada yang lainnya

mengenai bukti atau saksi yang menumt pasti, maka qadhi lainnya

itu tidak harus menerimanya hingga dia hal itu diulang olehnyn.

Dia hanya menerima pembtrktian atau kesaksian di negeri kedua

yang penduduknya tidak dibebani untuk mendatanginya. Surat
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qadhi kepada amir, dan surat amir kepada qadhi, serta surat

khalifah kepada qadhi adalah sama, tidak diterima kecuali dengan

bukti atau saksi sebagaimana yang aku rincikan mengenai surat

qadhi kepada qadhi lainnya.

19. Upah Petugas Pembagi

Hendaknya upah para juru bagi diberikan dari baitul maal,

dan mereka tidak mengambil sedikit pun dari masyarakat. Karena

para juru bagi adalah para hakim. Apabila mereka tidak diberi

(tidak diupah), maka berarti telah dibiarkan antara para juru bagi

dan para penunfut bagian, dan mereka (penuntut bagian) bisa

menyewa mereka sesuka mereka, baik sedikit maupun banyak.

Apabila bagian unfuk mereka atau bagian yang di bebankan atas

mereka kecil, maka walinya memerintahkan ifu. Apabila mereka

semua menetapkan upah unhrknya atas pembagian tanah, maka

itu adalah sah.

Apabila mereka menyebutkan sesuafu tertenhr atas masing-

masing dari mereka, atau sesuatu tertentu atas setiap bagian -
sedangkan mereka telah baligh sehingga memiliki harta mereka-

maka itu boleh. Apabila mereka tidak menyebutkan dan

menyebutnya atas masing-masing, maka itu adalah sesuai dengan

porsi-porsinya, tidak berdasarkan jumlah. Apabila aku menetapkan

berdasarkan jumlah, maka aku khawatir akan mengambil dari

bagian yang sedikit, seperti semua yang aku bagi unfuknya.
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Apabila aku masukkan kepadanya dengan pembagian,

maka itu pengeluaran dari hartanya, akan tetapi diambil darinya
sedikit upah dengan kadar yang kecil, dan yang banyak dengan

kadar yang banyak. Sesungguhnya di dalam benakku ada sesuahr

mengenai upah atas yang kecil, walaupun sedikit, kecuali apa yang

diperolehnya dengan pembagian itu kurang dari upah yang

dikeluarkan. Apabila tidak demikian, maka dalam benakku adalah

menetapkan sesuahr atasnya, dan ifu termasuk yang tidak ada

sesuafu pun yang diridhainya.

Apabila para juru bagi bersaksi mengenai apa yang mereka

bagikan, yang mana mereka membagi atas perintah qadhi atau

tanpa perintahnya, maka kesaksian mereka tidak dibolehkan

karena dua alasan:

Pertama, karena mereka bersaksi atas perbuatan mereka

sendiri.

Kdua, bahwa orang-orang yang diberi bagian, apabila

mereka mengingkari bahwa mereka belum dibagi, maka para juru

bagi tidak berhak atas upah, dan para juru bagi harus

mendatangkan para saksi selain diri mereka mengenai perbuatan

mereka.

Apabila sejumlah orang saling merelakan juru bagi yang

membagi di antara mereka, baik dia mengerti pembagian maupun

tidak mengerti pembagian, maka aku tidak mensahkan
pembagiannya apabila itu tidak berdasarkan perintah haki.m,

tringga mereka saling reia setelah masing-masing dari mereka

mengetahui bagaimana hakikat orang ifu yang sebenamya.

Apabila setelah ifu mereka rela maka aku memberlakukan di
antara mereka, sebagairnana aku memberlakukan di antara
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mereka apabila mereka membagi dari diri mereka sendiri. Apabila

di antara mereka ada anak kecil, atau ada yang sedang bepergian,

atau maula yang ditanggung, maka aku tidak memberlakukan

sedikit pun dari pembagian itu kecuali dengan perintah hakim,

maka apabila itu dengan perintah hakim maka itu berlaku.

Apabila sekelompok orang mengklaim pembagian

sementara para mitra mereka menolak mereka, maka apabila apa

yang mereka klaim ifu memungkinkan pembagian hingga safu

orang dari mereka bisa mendapatkan apa yang menjadi bagiannya,

maka aku memaksa mereka dalam pembagian ini. Tapi apabila

sisanya tidak dapat memanfaatkan apa yang menjadi bagian

mereka apabila dibagi di antara mereka, maka aku katakan kepada

yang tidak menyukai pembagian ini, "Apabila kalian mau, maka

kalian kumpulkan hak-hak kalian hingga menjadi himpunan yang

bisa kalian manfaatkan. Dan aku keluarkan untuk si penunfut

bagian haknya sebagaimana yang dia funtut. Dan apabila kalian

mau, maka aku membagi di antara kalian, baik ifu bermanfaat bagi

kalian maupun tidak."

Apabila salah seorang dari mereka menuntut bagian

padahal dia tidak mendapatkan manfaat dengan haknya itu dan

tidak pula yang lainnya, maka aku tidak membagikan ifu untuknya.

Ini seperti halnya pedang yang dimiliki mereka secara bersama,

atau budak dan senrpanya yang mereka miliki bersama. Apabila

mereka meminta dariku agar aku menjualkan unfuk mereka lalu

aku membagikan hasil penjualan kepada mereka, maka aku tidak
akan menjual apa pun, dan aku katakan kepada mereka, "silahkan

kalian saling merelakan pada hak-hak kalian di dalamnya sesuai

kehendak kalian." Seakan-akan apa yang di antara mereka (yang
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mereka miliki bersama) ifu adalah sebuah pedang, atau seorang

budak, atau lainnya.

20. Dua Bagian dalam Pembagian

Ketika juru bagi hendak membagi hendaknya dihitung dulu

oleh ahli bugr, dan mengetahui tapal batas hak-hak mereka.

Apabila di antara mereka ada yang berhak seperenam bagian,

sepertiga, dan setengah bagian, maka dia membaginya dengan

pembagi terkecil, yaitu seperenam. Sehingga pemilik seperenam

mendapat sahr bagian, pemilik sepertiga mendapat dua bagian,

dan pemilik setengah mendapat tiga bagian. Kemudian mmah itu
dibagi enam bagian, dan menuliskan natna-nama pemilik setiap

bagian pada lembaran kertas kecil, kemudian memasukkannya ke

dalam pipa-pipa tanah, kemudian mengaduk pipa-pipa itu" Setelah

berbaur, kemudian rnelemparkannya ke pangkuan seorang lelaki

yang tidak menghadiri proses memasukkan ke dalam pipa-pipa ini

dan tidak pula penulisannya, atau ke pangkuan seorang budak,

atau seorang anak kecil, kemudian menetapkan dua bagian ifu lalu

menamainya yang pertama, yang kedua dan yang ketiga,

kemudian berkata, "Masukkan tanganmu dan keluarkan satu pipa

untuk yang pertama."

Setelah mengeluarkannya maka dia memecahkannya, lalu

apabila keluar nama pemiliknya maka ditetapkan untuknya bagian

yang pertama. Apabila itu pemilik seperenam maka ifu menjadi

miliknya dan tidak ada lagi bagian lainnya. Apabila itu pemilik
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sepertiga bagian maka itu menjadi miliknya, dat bagian yang

setelahnya. Dan apabila itu pemilik setengah bagian maka itu

menjadi milik dan dua bagian yang setelahnya. Kemudian

dikatakan, "Masukkan tanganmu lalu keluarkan safu pipa unfuk

bagian kosong yang setelah bagian yang telah keluar." Apabila dia

mengeluarkan nama seseorang, maka itu sebagaimana yang tadi

telah aku rincikan, hingga kedua bagian ifu selesai.

Apabila dia membagi sebuah tanah yang ada fondasinya,

atau bangunannya, ataupun tidak ada fondasi maupun

bangunannya, maka dia hanya membaginya sesuai nilainya, bukan

berdasarkan ukuran. Maka dia menghitung nilainya, kemudian

membaginya sebagaimana yang telah aku sebutkan. Apabila

orang-orang yang berhak mendapat bagian ihr telah baligh, lalu

mereka memilih agar kami membaginya berdasarkan ukuran,

maka kami tidak memperhitungkan nilainya. Kemudian itu dibagi

dengan dua bagian, maka siapa pun yang keluar bagiannya pada

suahr lokasi maka dia mengambilnya, dan apabila ada kelebihan

maka dikembalikan kepadanya dan mengambil kelebihannya

apabila ada. Kami tidak membolehkan pembagian hingga

diterapkan atas ketenhran ini, kecuali setelah masing-masing dari

mereka mengetahui lokasi bagiannya, dan apa yang berlaku

baginya serta apa yang gugur darinya.

Apabila setelah mengetahui sebagaimana mengetahui jual-

beli, kemudian meridhainya, maka aku membolehkannya pada

waktu ifu, tidak pada kali pertama, sebagaimana aku

memberlakukan pada mereka pengundian yang pertama. Dan

mereka boleh membatalkannya kapan pun mereka menghendaki-

Apabila di antara mereka ada anak kecil, atau maula yang
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ditanggung, maka pembagian ini tidak dibolehkan, karena

pembagian itu hanya dibolehkan hingga bisa dipaksakan atasnya

apabila sudah sebagaimana yang aku sebutkan dalam pembagian

pertama, yang mana masing-masing dari mereka keluar, hingga

tidak ada lagi haknya dan tidak pula tanggungan atasnya, kecuali

apa yang telah keluar bagiannya.

Tidak boleh seseorang membagi rumah kepada orang-

orang, lalu menetapkan untuk sebagian mereka bagian bawah dan

untuk sebagian lainnya bagian atasnya. Karena asal atau dasar

hukumnya bahwa orang yang memiliki bagian bawah memiliki juga

apa yang di bawah tanah dan udara yang di atasnya, sehingga

apabila dia memberi yang ini bagian bawah tanpa udaranya, dan

memberi yang ini bagian atas tanpa bagian bawahnya, maka dia

telah memberikan kepada masing-masingnya tidak sesuai dengan

asal atau dasar kepemilikan manusia. Akan tetapi dia membagi itu

berdasarkan nilai, dan tidak memberi seorang pun suafu lokasi

kecuali dia memiliki juga apa yang di bawahnya dan udara yang di

atasnya.

Apabila di kalangan manusia ada para pembagi yang adil,

maka qadhi memerintahkan orang yang meminta pembagian agar

memilih untuk diri mereka para pembagi yang adil apabila mereka

mau dari selain mereka. Apabila mereka rela dengan salah sahrnya

maka qadhi tidak menerima ifu hingga mereka menyepakati dua.

Dan tidak selayaknya dia memadukan para pembagi dalarn hal

upah sehingga mereka saling mengadukan sengketa kepada

manusia, akan tetapi membiarkan manusia hingga mereka

menye\ ra siapa saja yang mereka kehendaki untuk diri mereka.
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2L- Pembagian yang Berlaku Berdasarkan Klaim
Sebagian Pihak Penerima Bagian

Apabila juru bagi telah membagi di antara mereka, lalu

sebagian pihak penerima bagian mengklaim kekeliruan, maka dia

diharuskan mendatangkan bukti atau saksi atas kekeliruan yang

dikatakannya. Apabila dia mendatangkannya maka pembagian itu

dikembalikan darinya.

Apabila sebuah rumah dibagi di antara sejumlah orang, lalu

sebagiannya mengklaim dengan bukti, atau karena hak mayat

akibat utang, lalu sebagiannya dijual, maka pembagian ifu batal.

Dan dikatakan kepada mereka mengenai utang dan wasiat,

"Apabila kalian rela untuk memberikan kepada kepada pemilik

utang dan wasiat, rnaka kami berlakukan pembagian di antara

kalian, dan apabila kalian tidak merelakan, sementara si mayat

tidak mendapatkan harta kecuali rumah ini, maka kami menjual

darinya, dan kami batalkan pembagian ifu."

Apabila sejumlah orang datang lalu saling membenarkan

kepemilikan suahr mmah di antara mereka, dan meminta qadhi

agar membaginya di antara mereka, maka aku tidak suka dia

membaginya. Dan hendaknya dia mengatakan, "Apabila kalian

mau _unhrk kalian berbagi di antara kalian, atau dibagi di antara

kalian oleh orang yang kalian ridhai, maka silakan lakukan. Dan

apabila kalian menginginkan pembagian olehku, maka pastikanlah

bukti atau saksi atas asal hak-hak kalian di dalamnya. Demikian itu

karena apabila aku membagi tanpa berdasarkan buku, lalu kalian

mendatangkan para saksi kepada hakim selain aku, yang bersaksi

bahwa aku membagi rumah ini di antara kalian. Karena itu kami
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tidak mau membagikan kecuali dengan bukti." Dan dikatakan,

"Membagi, dan bersaksi bahwa dia hanya membagikan

berdasarkan Pengakuan mereka' "

Pendapatinitidakmembuatkuherankarenaapayangtelah

aku sebutkan. Apabila seorang mayat meninggalkan sejumlah

rumah yang terpisah-pisah, atau sejumlah rumah dan sejumlah

budak, atau sejumlah rumah dan sejumlah tanah' lalu para ahli

waris berdamai -dan mereka telah baligh saat itu- mengenai

sesuafu yang menjadi hak sebagian mereka tanpa sebagian

lainnya, maka aku tidak menolaknya' Dan apabila mereka

bersengketa, yang mana sebagian mereka meminta dibagi

untuknya sebuah rumah sebagaimana adanya' dan memberikan

yang lainnya sebuah rumah lainnya dengan harganya' maka dia

tidak berhak itu. Dan setiap rumah dibagikan di antara mereka,

lalu masing-masing mereka mengambil haknya. Begitu juga tanah,

pakaian, makanan, dan segala yang memungkinkan untuk dibagi'

Keadilandiwajibkanatasqadhidalammemberikeputusan

dan dalam mempertimbangkan kepufusan. Maka hendaknya dia

adilterhadapkeduabelahpihakyangbersengketadalamhal
masukmenghadapkepadanya,mendengarkandarikeduanya'dan

diam unfuk masing-masing dari keduanya hingga menyelesaikan

keperluannya, serta baik dalam menghadap kepada keduanya'

tidak mengkhususkan saiah safunya dengan menghadap

kepadanya tanpa kepada yang lainnya, dan tidak dengan

memasukkan kepadanya salah sahrnya tanpa yang lainnya' tidak

pula dengan kunjungan salah satunya kepadanya tanpa yang

lainnya, tidak pula dengan menceia salah sahrnya tanpa mencela

yang lainnYa.
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Dan hendaknya minimar keadirannya terhadap keduanya
adalah menahan masing-masing dari keduanya dari mencela
kehormatan setemnya. Hendaknya menindak orang yang mencela
kehormatan setemnya dengan kadar yang berlaku terhadap
pelakunya. Hendaknya pula tidak mendiktekan hujjah kepada
salah safu dari keduanya. Dan tidak apa-apa apabila kedua telah
duduk unfuk mengatakan, "silakan kalian berdua berbicara.', Atau
diam saja hingga salah satunya memulai. Hendaknya pula memulai
dengan penuntut, lalu setelah dia menyampaikan alasannya,
barulah yang difuntut berbicara. Hendaknya pula salah safu pihak
tidak menuduh pihak lainnya kecuali pihak lainnya itu ada
bersamanya. Dan hendaknya pula qadhi tidak menerima hadiah
darinya (dari yang berperkara), dan walaupun dia diberi hadiah
sebelum ifu, hingga perselisihannya selesai.

Tidak apa-apa apabira qadhi dihadiri oreh para musafir dan
para muqim. Apabila para musafir hanya sedikit maka tidak apa-
apa dimulai dengan mereka. Dan apabila menetapkan safu hari
unfuk mereka sekadar yang tidak memberatkan bagi penduduk
setempat dan berbelas kasih kepada para musafir, maka ihr tidak
apa-apa. Apabila mereka banyak hingga menyamai penduduk
setempat (yang berperkara), maka ifu akan memberatkan mereka,
karena setiap mereka juga memiliki hak.

Hendaknya qadhi duduk di tempat terbuka, dan orang-
orang datang secara berunrtan, seseorang yang datang belakang
tidak mendahului yang datang lebih dulu. Apabila yang telah
datang duluan maju bersama setemnya, dan dia memiliki setem,
lalu mereka hendak maju bersamanya, maka tidak layak baginya
mendengarkan kecuali darinya dan dari safu seteru. Apabila
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keduanya telah selesai maka mempersilakannya berdiri' lalu

memanggil yang datang setelahnya, kecuali apabila urusannya

banyak maka dibelakangkan, dan menjadi yang terakhir

dipanggilnya. Hendaknya pula qadhi tidak memutuskan kecuali

setelah jelas kebenaran baginya berdasarkan khabar yang diikuti

lagi lazim atau qiyas. Apabila belum jelas baginya maka hendaknya

tidak memutuskan suatu kepuhrsan hingga jelas baginya' dan

meminta pandangan para ahli pendapat'

Apabila mereka memberi saran kepadanya berupa sesuafu

yang bukan khabar, lalu belum jelas baginya bahwa ifulah yang

benar menurutmu, maka tidak selayaknya dia memutuskan

walaupunmerekaihJdiatasnyadalamsegikeilmuan.Karenailmu
tidak menjadi ilmu kecuali ilmu itu ada, baik berupa khabar yang

lazim maupun qiyas yang di;elaskan seseorang lalu dia

memahaminya.Makaapabiladiamenjelaskankepadanyanamun

dia tidak memahaminya, maka dia tidak lepas dari dua

kemungkinan, yaifu seorang yang berakal sehat namun orang yang

memberi masukan kepadanya keliru, sehingga mengatakan

kepadanya, "Kamu menemukan apa yang tidak kami temukan'"

Maka tidak selayaknya dia menerima dari orang yang

dipandangnya keliru- Atau dia adalah seorang yang tidak logis

ketika berfikir, maka yang ini tidak halal memberi kepufusan, dan

tidak boleh seorang pun memberlakukan keputusannya' Apabila

kami menolak kesaksian seseorang atas apa yang tidak difahami

dari apa yang samar baginya, maka keputusan hakim mengenai

apa yang tidak dia faharni adalah lebih utama lagi. Kecuali didapati

oleh orang yang dialukan secara benar kepadanya' lalu

memberlakukan yang benar itu bagaimana pun keadaannya'
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Qadhi tidak boreh mendikte saksi, dan hendaknya
membiarkannya mempersaksikan apa yang ada padanya, akan
tetapi dia memberdirikannya, sedangkan memberdirikan bukanlah
mendikte.

Hendaknya qadhi juga tidak mencera saksi, dan tidak
meledeknya.

Hendaknya qadhi memberdirikan saksi daram kesaksiannya,
dan menuliskan di hadapannya atau di salah safu sisi, kemudian
mengemukakan kepadanya dan saksi mendengarkan. Dan
hendaknya tidak menerimanya di suafu majris yang tidak
ditandatanganinya atau juru turisnya yang dapat dirihakrya.
Hendaknya pula dia tidak membiarkan jurutulis meruputkan
sesuafu dari tanda tangan pada surat kesaksian, kecuari dia
mengulangi kepadanya ralu mengemukakannya sementara
saksinya juga hadir, kemudian dia mencapnya dengan stempernya
dan mengangkatnya dalam majlisnya.

Apabila orang yang dipersaksikan untuknya ingin
mengambil salinannya maka dia boleh mengambilnya. Dan
hendaknya dia memadukan kesaksian-kesaksian antara dua orang
beserta hujjah mereka di safu tempat, kemudian menuriskan
judulnya beserta nama-nama mereka dan buran kejadiannya. Agar
memudahkan baginya ketika mencarinya. Apabila telah berlalu
setahun maka dia menjilidnya, dan juga surat-surat persengketaan
tahun sekian dan sekian, hingga setiap tahun dapat diketahui, dan
juga setiap bulannya diketahui.

Dan menanyakan tentang orang yang tidak diketahui
keadilannya secara tersembunyi. L^alu apabila telah diketahui
keadilannya maka menanyakan penilaian adil ifu secara terbuka
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agar diketahui bahwa yang dinilai adil secara tersembunyi itu

adalah ini, karena sesuai namanya dan nasabnya sesuai dengan

nama dan nasab itu.

Apabila qadhi menemukan di dalam kantomya (daftar

catatannya) suatu kesaksian nalnun dia tidak ingat sedikit pun dari

itu, maka dia tidak memutuskan dengannya hingga mengulangi

para saksi, atau para saksi bersaksi atas kesaksian mereka. Apabila

dia khawatir lupa dan merugikan rnanusia, maka ketika para saksi

bersaksi di hadapannya unfuk bersaksi atas kesaksian mereka,

hendaknya dia memajukan orang yang menghadiri mereka di

antara para juru hrlisnya, lalu menanda tangani kesaksian mereka

sebagaimana yang telah aku rincikan'

Apabiladiaingatkesaksianmerekamakadiamemufuskan
dengannya, dan apabila tidak ingat, maka hendaklah bersaksi

atasnya orang yang diterima kesaksiannya lalu dia menerimanya.

Karena bisa jadi ada pemalsuan surat lalu diselipkan di dalam

kantomya, sementara tulisannya mirip dengan fulisannya' dan

stempelnya mirip dengan stempelnya' Begittr juga apabila saksi

menulis kesaksiannya di rumahnya dan mengeluarkannya, maka

tidak mempersaksikan dengannya hingga dia mengingatnya'

Apayangditemukandikantorseorangqadhisetelahhrrun

darijabatannya,yangberupakesaksianataukepufusanyangtidak

ada saksinYa, maka tidak diterima'

Hendaknya imam, di samping menetapkan gaii unhrk

qadhi,jugamenetapkanallggaranunh.rkkertas-kertasdancatatan-

catatannya.Apabiiadiamelakuk.anifumakatidakmembebani
penunfut urrtuk membawa catatan. Apabila tidak melalnrkari iht,

maka qadhi berkata kepada penuntut, "Apabila mau' silakan kamu
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membawa sendiri lembar kesaksian kedua saksimu dan surat
persengketaanmu, dan apabila tidak maka aku tidak memaksamu.
Tapi aku tidak menerima darimu unfuk bersaksinya saksi saat ini di
hadapanku tanpa surat sementara aku rupa kesaksiannya."

Aku suka apabira qadhi tidak menerima kesaksian saksi
kecuali dengan kehadiran pihak seteru yang dipersaksikan atasnya,
tapi apabila dia menerimanya tanpa dihadiri pihak ifu, maka ifu
juga tidak apa-apa. Dan hendaknya apabira pihak ihr hadir, maka
dia membacakan kepadanya agar dia mengetahui hujjahnya daram
hal ifu. Begitu juga yang dilakukan terhadap setiap orang yang
bersaksi atasnya agar dia mengetahui hujjahnya dalam kesaksian
mereka, dan hujjahnya sendiri apabira dia memiriki hujjah yang
dapat mengkritisi mereka.

Apabila qadhi menerima kesaksian atas orang yang tidak
ada dan menuliskannya kepada seorang qadhi, lalu orang yang
tadinya tidak hadir ifu datang sebelum surat ifu dikirim, maka dia
tidak membebani para saksi unfuk mengulang kesaksian, tapi
hendaknya dia membacakan kesaksian mereka kepadanya, serta
salinan nama-nama mereka beserta nasab-nasab mereka (catatan
keahlian dan keterangan terkait rainnya), serta memberi
kesempatan kepadanya untuk mengkritisi mereka, atau upaya
keluar dari apa yang mereka persaksikan atasnya. Apabila dia
tidak mendatangkan ifu maka dipufuskan atasnya dengan ihr.

Apabila surat ihr terah dikirim kepada qadhi lainnya, maka
tidak seharusnya dia memufuskan atasnya hingga dihadiri olehnya
apabila dia telah hadir, dan dibacakan surat itu kepadanya, serta
salinan nama-nama para saksi itu, serta memberi kesempatan
kepadanya unfuk rnenanggapi kesaksian mereka. Apabira dia
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mendatangkan itu maka menjadi bahan pertimbangan keputusan,

dan apabila tidak maka dia memuhrskan atasnya'

Apabila seseorang mendatangkan bukt atau saksi atas

seorang budak tertentu, atau funggangan tertenfu miliknya di

negeri lainnya, maka qadhi memintanya bersumpah bahwa budak

ini yang para saksi bersaksi mengenainya unfukmu adalah benar-

benar budakmu, atau hrngganganmu adalah benar-benar milikmu,

tidak pemah keluar dari kepemilikanmu dengan cara apa pun.

lalu itu difuliskan di dalam sebuah surat dari negerinya ke setiap

negeridarinegeri-negeriyangada,lalumenghadirkanbudak
dengan sifat tersebut, atau hrnggangan dengan sifat tersebut'

sebagian hakim berkata, "Distempel pada setiap lembar

unfuk masing.masing itu, dan dikirimkan ke negeri ifu. Dan unhrk

ini diambil jaminan nilainya. Apabila para saksi memastikannya

setelah melihat, maka diserahkan kepadanya, tapi apabila para

saksi tidak memastikan itu maka ditolak. Dan ini adalah istihsan'"

yang lainnya mengatakan, "Apabila sifafurya sesuahl maka aku

pufuskan untuknya." Yang benar adalah tidak memutuskan

untuknya hingga para saksi mendatangi tempat adanya

hrnggangan itu lalu bersaksi atasnya' Begitu juga budak' Dan tidak

keluardaritanganpemiliknyayangdiaberadaditangannya
dengan ini apabila dia juga mengklaimnya' Atau dipuhrskan

untuknya dengan sifat ifu sebagaimana diputuskan atas orang yang

tidak hadir dengan dipersaksikan atasnya dengan nama dan

nasabnya.Begifujugasetiaphartayangdimiliki,baikberupa
hevuan maupun lainnYa.
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Apa yang dijual qadhi atas nama orang yang masih hidup
atau yang telah meninggal, maka tidak ada jaminan atasnya. Dan
jaminan ifu orang yang dijualkan atas namanya.

Orang-orang bersilang pendapat mengenai pengetahuan
qadhi, apakah dia boleh memutuskan dengan itu? Dan dalam hal
ini tidak dibolehkan kecuali satu dari dua pendapat:

Pertama, bahwa dia boreh memufuskan berdasarkan setiap
yang dia ketahui sebelum memutuskan dan setelahnya di majlis
pengadilan dan lainnya tentang hak-hak manusia. orang yang
berpendapat dengan ini mengatakan, "yang aku maksudkan
dengan para saksi adalah agar dia mengetahui bahwa apa yang
diklaimnya sebagaimana yang diklaim secara zhahir. Maka apabila
aku menerimanya atas kebenaran para saksi secara zhalir, maka
pengetahuanku lebih banyak daripada kesaksian para saksi.,,

Kedua, tidak memufuskan berdasarkan sesuatu pun dari
pengetahuannya di majlis pengadiran maupun rainnya, kecuari
apabila dua saksi bersaksi dengan sesuatu yang seperti apa yang
dia ketahui, jadi tahu dan tidak tahunya menjadi sama. Apabira
menguasakan kepufusan dengan memerintahkan penunfut agar
mengadukan kepada orang rain, raru dia bersaksi unfuknya, maka
kedudukannya sebagai salah seorang saksi dari kaum musrimin,
sedangkan kepufusan dipegang oleh orang lain.

2932. Begitu juga yang dikatakan oleh syuraih, yaitu ketika
seorang lelaki memintanya agar memberikan kepufusan unfuknya
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berdasarkan apa yang diketahuinya, maka dia berkata, "Temui

sang Amir, dan aku akan bersaksi unfukmu'"265

Pengetahuan tentang batasan-batasan Allah yang tidak ada

hak manusia pun, maka terkadang menjadi seperti hak-hak

manusia, dan terkadang sangat ielas perbedaan antara keduanya.

Karena orang yang mengakui sesuahr milik orang lain kemudian

menariknya kembali maka penarikannya kembali itu tidak diterima'

Sedangkan orang yang mengalQri sesuafu karena Allah kemudian

menarik kembali pengakuannya dan qadhi membenarkan, maka

itu diterima menumt orang yang membolehkannya memutuskan

dengan pengetahuannya, dan tidak diterima menumt orang yang

tidak membolehkan memufuskan dengan ilmunya' Apabila ingat

saksi yang berdiri di hadapannya maka dia membenarkan apa

yang disebutkan dari itu. Demikian juga setiap yang dihukumi

dengan ini, yaitu berupa talak, atau qishash, atau harta' atau

lainnya.

Apabila dia memberlakukan ih.r dan dia sebagai hakim,

maka orang yang diberi kepuh.rsan tidak boleh mengikutinya

sedikit pun, kecuali ada bukti atau saksi dengan pengakuan qadhi

26 Mushannaf karva Abdunazaq (8/Al pernbahasan: Kesaksian, bab:

Kesaksian Imam), dari hnu UlEinah, dari hnu $;ubrumah, dari AsySya'bi, dia

berkata: Aku berkata kepadanya, "Wahai Abu Amr, bagaimana menurutnu bila ada

dua orang bersaksi atas satu kesaksian, lalu salah satunlra meninggal dan Png lainnYa

dituntut?" Dia berkata' "qruraih pemah ditanya merrgenai ihr, saat ihr aku sedang

duduk, lalu dia berkata, 'Temui sang Amir', maka aku akan bersaksi unhrkmu'." (no.

15458).
DariAts-TsauridanMa'mar,darihnusyurbnunah,dariAsy-Sya'bi,diaberkata'

..Seorang lelaki ,,,n*p.our.'it.u" Syuraih, kernudian dia datang merrgadukan

porn rgliauun k"eadarx,a, rnuU Au Ln'kiltu, 'Ternui sang Amir' maka aln'r akan

bersaksi untukmu'."
Uh.,4kh b r A I Qudhat l<arva W altj. 12 /238, 359)'
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yang menyatakan kelaliman, atau yang menunjukkan kelaliman,
maka dia diikuti dalam semua itu.

Apabila qadhi membeli seorang budak unfuk dirinya, maka
itu seperti pembelian yang rainnya, dia tidak boleh menghukumi
(memutuskan) untuk dirinya sendiri, dan apabila dia menghukumi
(memutuskan) maka hukumnya (keputusannya) tertolak. Begitu
juga apabila dia memutuskan unfuk anaknya, atau orang fuanya,
dan orang yang tidak dibolehkan kesaksiannya baginya. Dan
kepufusannya dibolehkan bagi setiap orang yang kesaksiannya
dibolehkan, seperti saudara, paman, anak paman dan maula.

Apabila seorang qadhi terah berhenti dari jabatannya, raru
dia berkata, "Aku terah memufuskan unfuk si furan atas furan,,,
maka itu tidak diterima darinya hingga orang yang diberi
kepufusan mendatangkan dua saksi yang bersaksi bahwa dia telah
memufuskan unfuknya sebelum turun dari jabatannya.

Aku suka apabira qadhi hendak memufuskan atas
seseorang agar dia mendudukkannya, dan menjelaskan
kepadanya, serta mengatakan kepadanya, "Kamu terah berdarih
demikian di hadapanku, ralu datang bukti atau saksi atasmu yang
menyatakan demikian, dan seterumu bersaksi demikian atasmu.
Maka aku memandang hukuman dijafuhkan atasmu karena arasan
demikian-" Hal ini agar rebih menenteramkan orang yang diberi
kepufusan atasnya, dan jauh dari fuduhan, serta untuk menjaga
apabila qadhi lupa sesuafu dari itu mengenai suafu poin yang
mengandung alasan agar dia bisa menjelaskannya.

Apabila dia melihat sesuatu di daramnya maka dia
menjelaskannya agar menarik kembari, atau tampak rumit orehnya
maka dia berhenti hingga jelas baginya. Tapi apabira merihat
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sesuatu di dalamnya, maka dia memberitahunya bahwa tidak ada

sesuafu hal lain di dalamnya, dan memberitahunya mengenai

alasan yang dia pandang bahwa tidak ada hal lain di dalamnya'

Apabila dia tidak melakukan ini maka keputusannya sah, hanya

saja dia telah melewatkan kesempatan beralasan bagi yang diberi

kepufusan atasan saat penetapan keputusan'

Dan aku suka apabila imam memegang pengadilan agar

menetapkan seseorang untuknya supaya melaksanakan pengadilan

di salah satu wilayahnya dan sesuafu dari umsannya sehingga

keputr,rsannya berlaku walaupun itu tidak ditetapkan baginya' Maka

orang yang memandang bahwa itu tidak boleh kecuali dengan

perintah seorang wali, maka tidak selayaknya qadhi memberlakukan

keputusan qadhi yang diangkatnya itu dan tidak menyerahkan

kepadanya.Danapabiladiamemberlakukannyamakapember-
lakuannya ihr batal, kecuali pemberlakuannya itu berdasarkan

permulaan keputusan di antara dua belah pihak yang bersengketa'

Jadi apabila hanya pemberlakuan keputusan maka itu tidak boleh'

Apabila perkaranya sudah jelas bagi qadhi mengenai apa

yang dipersengketakan oleh kedua belah pihak yang bersengketa'

maka yang lebih aku sukai adatah memerintahkan keduanya agar

berdamai. dan agar memberi tempo kepada keduanya dengan

menangguhkan keputusan di antara keduanya barang sehari atau

duta hari. Apabila keduanya tidak mencapai kesepakatan untuk

damai maka dia tidak boleh mengulanginya, dan memberlakukan

kepuhrsan di antara keduanya manakala telah jelas baginya'

Apabila keputusannya tampak mmit baginya maka tidak

memutuskandiantarakeduanya,baikihrmemakanwaktulama
maupun sebentar, dia harus menangguhkan hingga jelasnya
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kepufusan, karena kepufusan sebelum jelas adalah kezhaliman,
dan menahan kepufusan setelah jelas juga kezhaliman.

22. Pengakuan dan Pemberian

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-
syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Apabila seseorang
berkata, "si fulan memiliki hak atasku." Kemudian dia
mengingkari, maka dikatakan kepadanya, "Akuilah apa yang kamu
kehendaki dari apa yang bisa disebut sesuatu, baik ifu berupa
kurma, uang, atau apa pun sesukamu, kemudian bersumpahlah
apa ifu kecuali ini, dan dia tidak memiliki sesuafu apa pun atasmu
selain ini, dan kamu terbebas." Apabila dia menolak bersumpah,
maka sumpah dikembalikan kepada orang yang dikraimnya yang
diakuinya, Ialu dikatakan kepadanya, "sebutkan terserah
kepadamu." Apabila dia menyebutkan, maka dikatakan kepada
yang mengaku, "Apabila kamu bersumpah atas ini, maka kamu
terbebas, dan apabila tidak maka kami kembarikan sumpah
kepadanya, lalu dia bersumpah, ralu kami memberikan ifu
kepadanya dan kami tidak menahannya.',

Begifu juga apabila dia berkata kepadanya, .Aku
menanggung harta", maka dikatakan kepadanya, "Akuirah
sasukamu, karena segala sesuatu sebutannya adalah harta.,, Begifu
juga dia berkata kepadanya, "Aku menanggung harta banyak,,,
atau "harta besar." Apabila seseorang berkata, ,,Apa 

hujjahnya
dalam hal itu?"
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Maka dikatakan: Allah & telah menyebutkan tentang

perbuatan,

@fA-gr;"3u-*, i3-
,, Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzanah

pun, niscaya dia akan melihat (baknn)nya. Dan barangsiapa yang

mengerjakan keiahatan seberat dzatah pun, niscaya dia akan

melihat halasan)nya pula-" (Qs- Az-Zalzalah l99l' 7-81'

Apabila seberat dzarah saja ada balasannya dalam

kebaikan, maka keburukan sebesar itu adalah besar, dan tidak ada

suatu harta yang lebih sedikit daripada yang seberat dzarrah.

Adapun yang berpendapat bahwa diputuskan atasnya apa

yang diwajibkan zakat padanya, maka aku tidak mengetahuinya

berpendapat demikian berdasarkan khabar, tidak pula qiyas, dan

tidak pula logika. Tidakkah kamu lihat, bahwa seorang miskin

memandang satu dirham itu besar? Sehingga dia berkata kepada

seseorang, 
,,Aku menanggung harta yang besar." Dan diketahui

darinya bahwa dia memandang satu dirham itu besar- Apakah aku

memaksanya agar memberinya dua ratus dirham? Tidakkah kamu

lihat khalifah atau yang setara dengan khalifah memandang satu

juta itu sedikit? Ketika dia mengakui hak milik seseorang dengan

mengatakan kepadanya, "Aku menanggung harta yang besar'"

Berapa pantasnya dia memberinya dari ini?

Apabila kamu mengatakan dua ratus dirham, maka

masyarakat umum mengetahui bahwa perkataanku ini benar,
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padahal apa yang terlintas di benak lebih banyak dari pada safu
juta dirham, sehingga kamu hanya memberi sedikit dari ifu, maka
kamu menzhalimi makna perkataanmu yang mengakui unfuknya
apabila menumtmu dalam hal ifu tidak mengandung arti lain selain
perkataan manusia, dan kamu menzhalimi orang miskin yang
mengakui unfuknya, yang memandang sahr dirham ifu besar.

Apabila dia berkata kepadanya, .Aku 
menanggung

beberapa dirham." Lalu dia berkata, ,,yang 
banyak,, atau *yang

besar", ataupun tidak mengatakan ungkapan tambahannya ini, dan
aku memaksanya unfuk memberinya tiga dirham, kecuali apabila
orang yang dia akui itu mengklaim lebih banyak dari itu. lalu aku
meminta sumpahnya orang yang mengaku ifu, lalu apabila dia
bersumpah maka aku tidak mengembalikannya kepada yang tiga,
dan apabila dia menolak bersumpah, maka aku katakan kepada
orang yang diakuinya, "Apabila kamu mau, silakan ambil yang tiga
itu tanpa sumpah, dan apabila kamu mau, sirakan bersumpah atas
yang lebih banyak dari tiga itu, dan ambillah itu.,,

Apabila dia berkata kepadanya, "Aku menanggung seribu
dan safu dirham", dan dia tidak menyebutkan seribu apa, maka
dikatakan kepadanya, "Akuilah seribu apa ifu, apabila kamu
mengakui selain dirham dan dinar, silahkan katakan itu uang receh
(selain durham dan dinar), apabila kamu mau silahkan katakan ifu
kurma, dan apabila kamu mau silakan katakan ifu roti, dan berikan
kepadanya safu dirham bersama itu, dan bersumpahlah bahwa
seribu yang kamu akui miliknya itu adalah ini.',

Apabila dia berkata, "Gncin ini milik si fulan, sedangkan
matanya milikku, atau milik si fulan", maka ifu seperti ucapannya,
"Gncin ini kecuali matanln adalah milik si fulan atau si fulan",
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maka cincin ifu milik si fulan sedangkan matanya adalah miliknya

atau si fulan. Apabila dia berwasiat dengan mengatakan, "cincinlm

ini untuk si fulan, dan cincinnya unfuk si fulan", maka untuk si

fulan adalah cincin itu, dan untuk si fulan yang diwasiatkan

untuknya adalah mata cincinnya ifu. Demikian ihr karena mata

cincinnya dibedakan dari cincinnya sehingga ada sebutan cincin

tanpa matanYa.

Dan tidak dibolehkan pengakuan seorang lelaki dan tidak

pula seorang wanita kecuali telah baligh dan berakal, serta tidak

sedang di-hajr (dicekal untuk bertransaksi, sehingga transaksinya

tidak sah). Dan orang yang tidak sah jual-belinya maka tidak sah

pengakuannya.

Danbaikdiamemilikiayahataupunudak,danbaikdia
diizinkan berdagang ataupun tidak. Ini berteda dengan budak yang

telah baligh yang diizinkan berdagang. Karena budak itu, tidak

dibolehkannya perdagangannya hanya karena harta itu milik orang

lain, maka apabila si pemilik harta mengizinkannya maka

pembeliannya, penjualannya dan pengakuannya dalam jual-beli

adalah boleh (sah). sedangkan laki-laki dan wanita yang belum

baligh, apabila dia sebagai pemilik hartanya, sementara di dalam

hukum Allah & tidak dibiarkannya dengan hartanya, dan agar dia

diurus hingga baligh dan berakal (pandai mengurus harta)' maka

manusia tidak boleh melepaskan itu darinya, dan tidak boleh

mengizinkan mereka atas apa yang tidak diizinkan untuk dirinya

sendiri kendati dia merdeka dan sebagai pemilik'

Karena tidak dibolehkan pengakuan orang yang belum

balighmengenaitindakkejahatanyangdisengajadantidakpula
yangtidakdisengaja,sertapengakuannyadalamberdagangjuga
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tidak dibolehkan, sedangkan pengakuan budak atas dirinya dalam
pembunuhan, had dan pemotongan dibolehkan, maka hal ifu
dibedakan unfuknya karena perbedaannya dengannya dan
berlakunya hudud baginya, dan tidak ada had atas orang yang
belum baligh.

Apabila seorang budak mengakui tindak kejahatan yang
tidak disengaja, maka tidak diwajibkan sesuafu atas maulanya
karena pengakuannya ifu, karena dia hanya mengakuinya atas
dirinya, dan itu berlaku baginya apabila dia merdeka.

Semua pinjaman harus dipertanggungjawabkan, baik
temak, budak, rumah dan pakaian, tidak ada perbedaan antara ifu
semua- orang yang meminjam sesuafu lalu sesuatu itu rusak di
tangannya karena perbuatannya atau bukan karena perbuatannya,
maka dia harus menanggungnya. Segala sesuafu tidak terlepas dari
ditanggung atau tidak ditanggung, maka yang ditanggung ifu
diantaranya seperti perampasan dan serupanya, sehingga adalah
sama apa yang tampak kerusakannya maupun yang tersembunyi,
itu menjadi tanggungan perampas. Dan juga peminjam, baik dia
melakukan kejahatan di dalamnya maupun tidak. sedangkan yang
tidak ditanggung adalah seperti titipan, baik yang tampak
kerusakannya maupun yang tersembunyi. Dan ucapan yang
diterima dalam hal ini adalah ucapan yang dititipi disertai
sumpahnya, dan dia tidak menanggung sedikitpun dari itu kecuali
yang berlebihan atau melampaui batas dalam hal ifu.

sebagian orang menyerisihi kami daram masarah pinjaman,
yang mana dia berkata, "Dia tidak menanggung sedikit pun dari ifu
kecuali yang melarnpaui batas dalam har ifu.' [^aru ditanya,
"Darimana dia mengatakan itu?" Lalu dia menyatakar, bahwa
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Syuraih mengatakan 1Lr.266 Lalu dikatakan kepadanya,
,,Terkadang kamu menyelisihi syfiaih padahal tidak ada yang

menyelisihinya." Dia berkata, "Apa hujjah kalian mengenai

penanggungannYa?" Kami berkata:

2g3g. Rasulullah s meminjam dari shafwan, lalu Nabi s
bersabda kepadanya , " Piniaman adalah tanggungan yang harus

dikembalikan."26T

Bagaimana menurutmu apabila kami mengatakan, "Apabila

peminjam mensyaratkan penjaminan maka dia menjamin, dan

apabila tidak mensyaratkan maka tidak menjamin?" Kami berkata,

,,Berarti kamu meninggalkan pendapatmu." Dia berkata, "Yang

mana?,' Kami berkata, "Bukankah kamu mengatakan, bahwa itu

tidak berada dalam tanggungan kecuali dengan mensyaratkan?"

Dia menjawab, "Ya." Kami berkata, "Lalu apa yang kamu katakan

mengenai titipan apabila yang dititipi atau pengembang

mensyaratkan bahwa dia menjamin maka dia menjamin?" Dia

berkata, "Tidak sahr pun dari keduanya yang menjadi penjamin'"

Kami berkata, "L-alu apa yang kamu katakan mengenai

peminjam apabila dia mensyaratkan bahwa dia tidak menjamin?"

Dia berkata, "Tidak berlaku syarahya ihr, dan dia tetap sebagai

penjamin.,' Kami berkata, "Dan kamu mengembalikan amanat

kepada asalnya, dan jaminan kepada asalnya, serta membatalkan

syarat pada keduanya?" Dia berkata, "Ya." Kami berkata, "Begitu

juga semestinya yang kamu katakan mengenai pinjaman' dan

2e6 56111 lihat bab pinjaman setelah bab-bab pengakuan, karena fdah di-bkhni
z6t T*$rdikqnukakan pada nomor (1656), pada bab pinjaman, berikut tahdi

Hadits ini shahih.
nya.
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karena itu Nabi S mensyaratkan bahwa pinjaman ifu berada

dalam tanggungan. Sesungguhnya tidak disyaratkan bahwa itu
berada dalam tanggungan kecuali unfuk apa yang semestinya."

Dia berkata, "Lalu mengapa disyaratkan?,, Kami berkata,
"Karena ketidaktahuan yang diberi syarat. saat itu dia musyrik,
tidak mengetahui hukumnya. Seandainya dia mengetahuinya,
maka tidak masalah syarat baginya karena asal pinjaman itu
berada dalam tanggungan tanpa harus mensyamtkan,
sebagaimana tidak masalah syarat pinjaman dan pelunasan
budakmu dalam jual-beli. walaupun tidak mensyaratkan, maka
kamu menanggung pinjaman dan pelunasan, atau
mengembalikan."

Lalu dia berkata, "Adakah seseorang yang mengatakan
ini?" Kami berkata, "Dalam hal ini sudah cukup_,,

2934-2935. Abu Hurairah rS, dan hnu Abbas i{S berkata,
bahwa pinjaman ifu berada dalam tangggungan. perkataan Abu
Hurairah ini terkait seekor unta yang dipinjam lalu mati, bahwa
unta ifu harus diganti.268

Apabila dua lelaki berselisih mengenai seekor funggangan,
yang mana pemilik temak berkata, "Aku menyewakannya
kepadamu hingga tempat ini dan itu, lalu kamu menungganginya
di ini dan ifu." Sementara si penunggang berkata, "Aku
menungganginya sebagai pinjaman darimu,,, maka ucapan yang
diterima adalah ucapan si penunggang disertai sumpahnya, dan
dia tidak menanggung biaya sewa.

nya.
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Abu Muhammad berkata, "Mengenai ini ada pendapat

lainnya, bahwa ucapan yang diterima adalah ucapan si pemilik

funggangan, karena si penunggang mengaku menunggangi

funggangan dia, mengakui bahwa dia membolehkan itu unfuknya.

Maka dia harus mendatangkan bukti atau saksi. Jika tidak maka

dia harus bersumpah dan boleh mengambil biaya sewa

standamya."

Apabila masalahnya demikian, lalu funggangan ihr mati,

maka penyewaan itu gugur, dan dia (penunggang) wajib mengganti

tunggangan dalam akad peminjaman; Karena asal pendapat kami

adalah pinjaman itu berada dalam tanggungan, baik si pemilik

funggangan ihr termasuk orang yang menyewakan tunggangan

ataupun tidak, karena orang yang biasa menyewakannya

terkadang meminjamkannya, dan yang biasa meminjamkannya

terkadang menyewakannYa.

Ar-Rabi' berkata, "Asy-Syafi'i mempunyai pendapat lain,

bahwa ucapan yang diterima adalah ucapan si pemilik tunggangan

disertai sumpahnya, dan si penunggang menanggung biaya sewa

standamya."

Jika aku mengatakan bahwa ucapan yang diterima adalah

ucapan si pemilik tunggangan, maka aku menetapkan akad sewa

kepadanya, dan aku mengesampingkan tanggungan darinya

apabila tunggangan ifu mati.

Ar'-Rabi' berkata, "setiap pendapat yang menyatakan

bahwa ucapan yang diterima adalah ucapan si pemilik tunggangan

dan dia tidak meminjamkannya lalu funggangan ifu mati, maka

tidak ada tangErngan yang kami tetapkan atas penyewa kecuali

melampaui batas."
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Begifu juga apabila dia berkata, "Kamu meminjamkannya
kepadaku." Sementara si pemilik funggangan berkata, "Justru
kamu merampasnya dariku", maka ucapan yang diterima adalah
ucapan si peminjam dan dia tidak wajib mengganti. Namun apabila
funggangan ifu mati di tangannya maka dia wajib menanggung,
karena pinjaman itu berada dalam jaminan, baik dia menunggangi-
nya maupun tidak. Dan apabila dia mengembalikannya dengan
selamat, maka tidak ada tanggungan atasnya baik dia me-
nungganginya maupun tidak.

Dan baik dia berkata, 'Aku mengambilnyra darimu sebagai
pinjaman", atau dia berkata, "Kamu menyerahkannya kepadaku
sebagai pinjaman". Penyandangan pertuatan di kedua perkataan
ini disandangkan kepada si pemilik funggangan, dan begitulah
perkataan orang Arab.

Ar-Rabi' berkata,'Asy-Syafi'i menarik kembali pendapat-
nya dengan mengatakan, ucapan yang diterima adalah ucapan si
pemilik tunggangan."

Apabila dia berkata, "Aku menyewanya darimu dengan
harga sekian." Sementara si pemilik tunggangan berkata, ,,Aku

menyewakannya dengan harga sekian." yaifu jumlah yang lebih
banyak dari itu. Apabila si penyewa tidak menungganginya, maka
keduanya bersumpah dan saling menunfut, dan apabila dia
menungganginya maka dia bersumpah, dan dituntutkan kepadanya
biaya sewa standamya, baik itu lebih banyak daripada yang dikraim
oleh si pemilik tunggangannya maupun lebih sedikit dari apa yang
diklaimnya. Karena apabila aku membatalkan asal penyewaan dan
mengembalikannya kepada penyevJaan yang setara itu, maka aku
tidak menetapkan apa yang aku membatalkan yang lainnya.

640



AlUmm

Dan orang yang dititipi tidak wajib mengganti kecuali dia

menyimpang. Apabila dia menyimpang maka selamanya dia tidak
keluar dari tanggung jawab kecuali dia menyerahkan titipan itu
kepada pemiliknya. Apabila dia mengembalikannya ke tempat

asalnya -karena permulaannya di sana aman-, maka dia keluar

dari batas amanat sehingga si pemilik harta tidak memperbaharui

amanat, dan dia tidak tertebas hingga menyerahkannya kepada-

nya. Begitu juga gadaian apabila yang menggadaikan telah

melunasi kewajibannya kemudian dia melampaui batas dalam hal

ifu, lalu dia mengembalikan ke tangannya, lantas rusak

ditangannya, maka dia bertanggung jawab hingga mengembalikan-

nya kepada pemiliknya. Semua pinjaman sarna, baik dimanfaatkan

oleh pemiliknya ataupun tidak dimanfaatkan, maka pinjaman itu
berada dalam tanggungan, baik berupa tempat tinggal dan

serupanya, bempa dinar, dirham, bahan makanan, barang atau

apa pun.

Apabila seseorang berkata, "Pakaian yang di tanganku ini

adalah hak si fulan, atau miliknya, atau warisannya, atau karena

haknya, atau karena warisannya, atau karena miliknya, atau

karena titipan atau pinjaman, atau dengan titipan atau pinjaman";

atau dia berkata, "yang ada padaku", maka itu adalah sama. Yaitu
pengakuannya untuk si fulan, kecuali dia menjelaskan kalimat

selain ini, misalnya dengan mengatakan, "Barang ini ada padaku

dengan hak fulan sebagai gadaian si fulan lainnya", maka

kepemiiikannya adalah milik orang yang diakui kepemilikannya

olehnya, dan orang ini tidak memiliki gadaian atas yang lainnya

kecuali yang lainnya itu mengakui.
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Apabila dia berkata, "Aku menerimanya karena si fulan",

atau "Barang ini ada di sisiku karena si fulan", atau "Milikku ini

karena si fulan", maka ini bukan pengakuan darinya unfuk si fulan,

karena secara zhahir maksudnya adalah "Aku menerimakannya

karena pertolongan atau sebab si fulan."

Apabila dia berkata, *Aku meminjam seribu dinar, atau

serafus dinar kepada si frdan." Kemudian yang memberi pinjaman

berkata, "ltu kurang" atau "Dia bohong", maka dia tidak

dibenarkan. Apabila dia berkata, "lhl dari cetakan ini dan itu",

maka dia dibenarkan disertai sumpahnya, baik dirhamdirham itu

merupakan yang paling bunrk maupun pertengahannya, atau yang

berlaku cii selain negeri ihr, ataupun yang tidak berlaku.

Sebagaimana apabila dia berkata kepadanya, "Aku bertanggung

jawab atas pakaian", maka kami memberikan kepadanya, yaihr

pakaian yang diakuinya, walaupun pakaian ifu termasuk yang tidak

dipakaian oleh penduduk negeri itu, dan walaupun tidak orang

seperti itu yang mengakuinya.

Apabila dia berkata kepadanya, "Aku menanggung seribu

dirham dari harga budak ini." lalu keduanya saling mengklaimnya,

yang mana penjual berkata, "Dirham png sah." Sementara si

pembeli berkata, "Budak", maka keduanya bersumpah dan saling

menunfut. Dan ini seperti kurangnya harga.

Apabila penduduk negeri mempunyai timbangan tertentu

yang bisa mengurangi semaunya, atau mengurangi timbangan

umum pada dinar atau dirham, lalu seorang lelaki membeli barang

seharga serahrs dirham, maka dia boleh membayar dengan uang

negeri tersebut kecuali mensyaratkan syarat tertenfu, sehingga dia

berhak atas syaratnya apabila pembeli dan penjual mengetahui
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uang negeri tersebut. Apabila salah safunya tidak mengetahui lalu
penjual mengaku telah menimbang, maka dikatakan, "Kamu boleh

memilih antara menyerahkannya dengan uang negeri ini, atau

mengurangi penjualan setelah kalian berdua bersumpah."

Apabila dia berkata kepadanya, "Dengan dirham hitam."
Dan dia memisahkan perkataan ini, maka dirham yang berlaku di
sini adalah dirham hitam. Dan apabila dia menyambung perkataan

ini, yaitu mengatakan, "Kurang", maka itu kurang. Apabila dia

memutuskan perkataan kemudian berkata, "Kurang', maka yang

berlaku adalah timbangan. Apabila dia berkata kepadanya,
"Dengan dirham besar", maka dikatakan kepadanya, "Kamu harus

menimbang kecuali kamu menginginkan yang lebih besar dari ifu."

Apabila dia berkata kepadanya, "Dengan dirham", maka ifu
sesuai timbangan. Apabila dia berkata, "Dirham kecil", maka

dikatakan kepadanya, "Apabila orang-orang memiliki dirham-
dirham kecil, maka kamu hams membayar dengan dirham kecil
yang ditimbang dari yang kecil-kecil disertai sumpahmu tentang

apa yang kamu akui sebagai dirham yang mencukupi." Begifu juga

apabila dia mengakuinya dari perampasan atau titipan.

Apabila seseorang mengakui hak seorang mayat sebanyak

serahrs dirham, dan dia berkata, "lni anaknya, dan ini istrinya yang

sedang hamil", maka apabila istrinya itu melahirkan anak dalam

keadaan hidup, maka si wanita mewarisi dan juga anak yang

dilahirkannya, serta anak yang sudah ada itu, hak-hak mereka

diambil dari yang seratus ini. Apabila wanita ini melahirkan anak
yang tidak diketahui hidupnya, maka yang tidak diketahui
hidupnya itu tidak mewarisi.
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Unfuk mengetahui anak ifu hidup adalah dia bersuara, atau

menetek, atau menggerakkan tangan atau kaki sebagai benfuk

gerakan hidup, dan apa pun yang dengannya diketahui hidup,

maka berarti itu hidup. Apabila seseorang berwasiat unhrk lanin

dengan mengatakan, "Unfuk janinnya wanita ini dari fulan adalah

sekian." Sementara sang ayah masih hidup, maka apabila wanita

ini melahirkan anak kurang dari enam bulan dari sejak hari wasiat

untuknya, maka wasiat ihr berlaku unfuknya. Dan apabila dia

melahirkan enam bulan atau lebih (dari sejak hari wasiat ihr), maka

batallah wasiahrya. Karena bisa jadi ketika terjadinya wasiat itu dia

tidak sedang hamil, kemudian dia baru hamilsetelah itu.

Apabila suaminya meninggal setelah menyampaikan wasiat

itu, lalu si istri melahirkan anak kurang dari enam bulan atau lebih

yang melazimkan nasabnya, maka wasiat itu berlaku. Karena kami

menghukumi bahwa saat itu ada kehamilan. Apabila dia

melahirkan anak dalam keadaan mati, maka tidak ada wasiat

baginya hingga diketahui hidupnya setelah keluar dari perut

ibunya. Apabila dia berkata kepadanya, "Aku menanggung serafus

dirham", maka ifu adalah timbangan. Seandainya dia berkata

kepadanya, "Aku menanggung serafus, setiap sepuluh beratnya

lima", maka ifu sebagaimana yang dia katakan apabila perkataan

itu bersambung.

Apabila dia berkata kepadanya, "Aku menanggung sahr

dirham kurang sekian dan sekian", maka itu sebagaimana yang dia

katakan apabila dia menyambung perkataan ini. Akan tetapi bila

dia mengakui sahr dirham kemudian memuhrskan perkataan,

kemudian setelah itu dia berkata, "Ifu kurang", maka ucapannya

tidak diterima. Apabila di suahr negeri dirhamdirham mereka
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semuanya kurang, kemudian dia mengakui safu dirham, maka dia
berhak mendapatkan dirham dari dirham-dirham negeri itu.
Apabila dia berkata kepadanya, "Aku menanggung dirham atau
dirham kecil, atau dinar atau dinar kecil, atau dirham yang banyak
atau yang besar, atau dirham yang sedikit atau yang kecil", maka
berlaku padanya tiga dari jenis mana pun yang dia akui, baik itu
dinar maupun dirham. Dan dia bersumpah atas apa yang lebih

banyak dari itu.

Apabila dia berkata, "Aku menghibahkan rumah ini
kepadanya, dan dia telah menerimakannya", atau "Aku
menghibahkan rumah ini kepadanya dan dia telah membatasinya."

Kemudian dia berkata, "Dia tidak menerimakannya dan tidak
membatasinya." Sedangkan yang diberi hibah berkata kepadanya,
"Aku menerima dan telah membatasi", maka ucapan yang

diterima adalah ucapan orang yang diberi hibah. Apabila orang
yang diberi hibah meninggal, maka ucapan yang diterima adalah

ucapan ahli warisnya. Begifu juga apabila dia berkata, 'Dia telah
berada di tanganoVd", maka ifu adalah sama, baik ketika dia
mengakui ihr berada di tangan pemberi hibah ataupun orang yang

diberi hibah."

Tetapi apabila dia berkata, "Aku menghibahkannya

kepadanya", atau "Telah keluar darinya kepadanya", maka dilihat;
apabila rumah itu berada di tangan orang yang diberi hibah, maka
ihr adalah penerimaan setelah pengakuan, dan rumah ifu miliknya.
Dan apabila rumah itu berada di tangan pemberi hibah, atau
tangan lainnya dari pihaknya, maka aku menanyainya, "Apa

maksud ucdpdrrnlo, telah keluar darinya kepadanya?" Apabila dia
berkata, "Dengan perkataan, bukan penerimaan", maka ucapan
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yang diterima adalah ucapannya disertai sumpahnya. Dan dia

berhak mencegahnya dari rumah ifu, karena mmah itu tidak

dimiliki kecuali dengan penerimaan, sedangkan dia tidak mengakui

penerimaan, sementara keluar bisa terjadi dengan perkataan,

maka aku tidak memberlakukannya kecuali dengan yang

meyakinkan. Begitu juga apabila dia berkata, "Aku menghibahkan-

nya kepadanya dan menguasakannya". Karena menunrtrya
kepemilikan bisa terjadi dengan perkataan.

Apabila dia berkata, "Aku menghibahkannya kepadanya

kemarin", atau "tahun lalu, namun dia belum menerimakannya."

Sementara orang yang diberi hibah berkata kepadanya, "Jush.u

aku telah menerimakannya", maka ucapan yang diterima adalah

ucapan pemberi hibah disertai sumpahnya, sedangkan yang

lainnya harus mendatangkan bukti atau saksi penerimaan. Apabila
seseorang menghibahkan suafu barang kepada orang lain, dan

hibah itu berada di tangan orang yang diberi hibah, lalu dia

menerimanya, maka sudah tuntas. Karena dia menerimanya

setelah hibah.

Apabila hibah itu Udak di tangan orang yang diberi hibah,

lalu dia menerimakannya tanpa seizin pemberi hibah, maka ifu
tidak boleh dia lakukan. Demikin itu, karena hibah tidak dimiliki
kecuali dengan ucapan dan penerimaan. Dan karena ucapan tidak
berlaku kecuali dari pemberi hibah, maka demikian juga

penerimaan tidak berlaku kecuali dengan seizin pemberi hibah.

Karena dia pemilik, dan tidak dimiliki darinya kecuali dengan apa

yang menyempumakan kepemilikannya bagi pemberi hibah, dan

pemberi hibah selalu mempunyai hak memilih hingga dia
meny,erahkan apa yang dihibahkannya kepada orang yang diberi
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hibah. Begitu juga apabila dia meninggal, maka hak memilih

dimiliki oleh ahli warisnya. Apabila mereka mau maka mereka

menyerahkannya, dan apabila mereka mau maka mereka tidak

melaksanakan hibah itu.

Apabila seseorang menghibahkan suafu barang kepada

orang lain, dan dia mengaku bahwa dia telah menerimakannya,

kemudian pemberi hibah berkata kepadanya, "Aku hanya

mengakukan penerimaannya padahal dia belum menerimakan-

f,Vd", maka aku merninta sumpahnya (orang yang diberi hibah)'

aku memintanya bersumpah bahwa dia telah menerimakannya'

Apabila dia bersumpah maka aku tetapkan hibah ih-r miliknya, dan

apabila dia menolak bersumpah maka aku kembalikan sumpah ihl

kepada pemberi hibah, lalu aku memintanya bersumpah'

kemudian aku menetapkan hibah itu fidak keluar dari kepemilikan-

nya.

Apabila seseorang berkata kepada orang lain"'Kamu

menghibahkan budak ini kepadaku dan aku telah menerimakan-

nya.,, sementara budak itu berada di tangan pemberi hibah atau

penerima hibah. [-alu pemberi hibah berkata, "Kamu benar", atau

.Ya,,, maka itu adalah pengalaran, dan budak itu menjadi miliknya

(yangdiberihibah).ApabiladiaseorangAjami(nonArab),dandia

mengakuikepadanyadenganbahasaAjami,makaittrseperti
pengakuannya dengan bahasa Arab. Apabila dia berkata, "Dia

memiliki hak dirham dalam sepuluh yang berada dalam tang-

gunganku", maka aku bertanya kepadanya, apabila dia memaksud-

kan hihrngan maka aku tetapkan atasnya apa yang dia maksud'

dan apabila dia tidak memaksudkan hihrngan maka dia menang-

gung satu dirham, dan dia harus bersumpah'
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Begifu juga apabira dia berkata, "Dirham daram pakaian",
maka aku tanyakan kepadanya, "Apakah dia bermaksud mengakui
memiliki satu dirham, atau pakaian yang di daramnya ada safu
dirham? Apabila dia berkata, "Tidak", maka dia menanggung
dirham- Apabila dia berkata kepadanya, "Aku menanggung safu
dirham di dalam dinar", maka aku tanyakan kepadanya, ..Apakah

dia memaksudkan dirham bersama dinar?" Apabira dia
mengatakan "Ya", maka aku menetapkan ifu atasnya, dan apabila
dia berkata "Tidak", maka dia menangguns dirham.

Apabila dia berkata, "Dia berhak mendapatkan satu dirham
dalam pakaian Marw yang menjadi tanggunganku,,, maka
demikian- Karena bisa juga dia berkata, "Dia berhak mendapatkan
safu dirham dalam pakaian Marw yang menjadi tanggunganku.,,
Apabila dia berkata, "Dia berhak mendapatkan safu dirham dalam
pakaian Ma'w yang aku beli darinya hingga waktu tertenfu,,, maka
kami tanyakan orang yang diakuinya. Apabira dia mengakui itu
maka jual-beli rusak, karena ifu adalah utang di dalam utang, dan
dia tidak mengakui dirham ifu kecuali dengan pakaian.

Apabila tidak dibolehkan baginya memberikan pakaian itu
karena itu adalah utang dengan utang, maka tidak boleh juga dia
memberinya dirham- Sebagaimana apabira dia berkata, "Aku
menjual budak ini kepadamu dengan rumah ini", maka aku tidak
menetapkan budak ifu miriknya kecuari yang rainnya mengakui
rumah itu.

Apabila dia berkata, "Dia berhak mendapatkan pakaian
Marw dalam lima dirham yang menjadi tanggunganku." Kemudian
dia berkata, "Dia menyerahkan kepadaku pakaian ihr atas rima
dirham hingga wakfu tertentu." Dan ifu dibenarkan oleh si pemilik
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pakaian. Maka ini adalah jual-beli yang dibolehkan, dan dia

memiliki lima dirham hingga waktu tertentu atasnya. Yang

dimaksud, "Aku merryerahkan kepadamu dalam sekian" adalah

"Aku menjual kepadamu ini dengan itu hingga wakfu tertenhr.

Sebagaimana kamu mangatakan, "Aku menyerahkan kepadamu

sepuluh dirham dibayar satu srla'kurma yang disifati hingga wakfu

ini,, atau "Aku menjual kepadamu satu sia'kurma dengan sepuluh

dirham hingga waktu anu-"

Apabilaorang},angmengakuipakaianituberkata,
"Pakaian itu adalah ini." [-alu yang diklaim dengan pengakuran ihr

membenarkannya atau mendustakannya, maka meniadi sama

apabila dia rela palGian itu dibayar lima dirham. Jadi dia

menarygung lima dirham hinggu waktu yang ditenhrkan itu.

Apabila tidak menyebutkan batasan waktunya, maka penyerahan

ihr rusak, lalu keduanln berselisih mengenai pakaian itu, maka

ucapan yang diterima adalah ucapan orang yang mengaku disertai

zumpahnya, dan dia mengembalikan pakaian ihr kepada si pemilik

pakaian.

Apabilaorangyangdialruinyamemintasumpahorangyang

mengaku, maka aku memberikan ifu kepadanya. Dan setiap orang

yang meminta sumpah mengenai sesuatu dengan alasan yang bisa

diterima, maka aku memberikan itu kepadanya. Apabila seseorang

mengakui pakaian hak milik orang lain, kemudian dia membawa-

kan sebuah pakaian, lalu dia berkata, "Pakaian ifu adalah ini'"

sementara orang yang dialminya berkata, "Bukan ini", maka

ucapan yang diterinna adalah ucapan orang yang mengaku disertai

sumpahnya.
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Begifu juga apabila dia berkata, "Dia berhak mendapatkan
seorang budak yang menjadi tanggunganku", budak muma pun
yang dibawakannya, maka ucapan yang diterima adalah
ucapannya disertai sumpahn5ra, dan aku udak melihat kepada
klaimnya. Begifu juga apabila dia berkata, .,lni budakmu
sebagaimana gang kamu titipkan kepadaku, dan ifulah yang aku
akui sebagai milikmu." Sementara orang yang diakuinla berkata,
"Bahkan ini budak yang aku titipkan kepadamu, dan aku memiliki
budak rampasn padamu", maka ucapan yang diterima adalah
ucapan ol?mg yang mengaku, sedangkan pendalaua diharuskan
mendatangkan bukti atau saksi.

Apabila dia merrgalm kepadanya dengan mengatakan,
"Kamu berhak mendapatkan seribu dirham yang ada daram
tanggunganku." Kemudian dia membawakan seribu dirham
kepadanya, Ialu berkata, "lni seribu yang aku akui mirikmu ifu yang
ada padaku sebagai titipan.". lalu orang yang diakuin5a berkata,
"lni seribu yang ada padamu sebagai titipan milikku, dan aku
memiliki seribu lainnya padamu", maka ucapan yang diterima
adalah ucapan orang lnng mengaku disertai sumpahnya, karena
orang yang meniupkan sesuafu dibolehkan mengatakan, "fulan
memiliki sesuafu padaku", dan 'Fulan berhak mendapatkan
sesuatu yag menjadi tanggunganku-" Karena ifu adalah menjadi
tanggungannya selarna fidak rusak. Dan adakalanya dititipkan lalu
dia melampaui batas hingga menjadi utang atasnya, maka aku
tidak mengharurskan sesuafu pun kecuali dengan hal yang
meyakinkan.

Apabila seseorang berkata, "Fulan berhak mendapatkan
safu dirham dan safu dirham yang menjadi tanggunganku,,, maka

5s0



Al llmn

dia menanggung dua dirham. Dan apabila dia berkata, "Dia berhak

mendapatkan sahr dirham lalu safu dirham yang menjadi

tanggunganku", maka dikatakan kepadanya, "Apabila kamu

maksudkan satu dirham dan satu dirham maka itu adalah dua

dirham. Dan apabila kamu maksudkan dirham itu tetap bagiku,

atau dirham bagus, maka hanya safu dirham atasmu." Apabila dia
berkata, "Dia berhak mendapatkan satu dirham di bawah safu

dirham yang menjadi tanggunganku" atau "Safu dirham di atas

safu dirham", maka dia wajib menanggung dua dirham, kecuali dia

mengatakan, "Aku menanggung sahr dirham di atas safu dirham

dalam kualitas bagus, dan di bawah safu dirham dalam kualitas
jelek", atau dia mengatakan, "Dia berhak mendapatkan satu

dirham tertenfu yang menjadi tanggunganku, dan kini itu di atas

safu dirham milikku." Apabila dia mengatakan kepadanya, "Aku

menanggung safu dirham bersama satu dirham", maka demikian
juga.

Ar-Rabi' berkata, "Yang aku tahu dari perkataan Asy-

Syafi'i, bahwa tidak ada tanggungan atasnya kecuali satu dirham.

Karena kemungkinannya adalah di atas satu dirham atau di bawah

satu dirham milikku."

Bila dia berkata, "Dia berhak mendapatkan satu dirham di
atas satu dirham yang menjadi tanggunganku." Kemudian dia

berkata, "Aku maksudkan safu dirham." Apabila dia berkata, "Dia

berhak mendapatkan satu dirham sebelumnya, atau satu dirham
setelahnya yang menjadi tanggunganku, atau sahr dinar
sebelumnya, atau satu dinar setelahnya", maka keduanya menjadi

tanggungan atasnya. Akan tetapi apabila dia mengatakan, "Dia

berhak mendapatkan hak satu dirham Vang bersamanya satu dinar
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yang menjadi tanggunganku", maka dia memiliki atu dirham yang

disebutkan itu yang menjadi tanggungannya. Karena dia berkata,

"Dia berhak mendapatkan sahr dirham yang menjadi

tanggungannya bersama safu dinar miliknya."

Apabila dia berkata, "Dia berhak mendapatkan satu dirham

kemudian safu dinar yang menjadi tanggungannya", atau "Safu

dirham yang setelahnya sahr dinar", atau "Safu dirham yang

sebelumnya safu dinar", maka keduanya mempakan tanggungan

atasnya. Apabila dia berkata, "Dia berhak mendapatkan safu

dirham lalu safu dinar yang menjadi tanggunganku", maka dia

menanggung safu dirham kecuali dia memaksudkan dan satu

dinar.

Apabila dia berkata, "Dia merniliki hak atasku satu dinar

sebanding saht qafiz gandum", maka dia menanggung satu dinar

dan tidak menanggung satu qafiz gandum. Begitu juga apabila dia

berkata, "Aku menanggung dinar lalu safu qafiq gardt-Im", maka

dia hanya menanggung dinar. Karena ucapannya, "lalu satt qafiz

gandum adalah mustahil." Bisa jadi dia bermaksud mengatakan,

"yang mana safu qafizgandum lebih baik dari itu." Dan apabila dia

berkata, "Dia berhak mendapatkan safu dirham kemudian satu

qafiz gandum yang menjadi tanggunganku", maka keduanya

menjadi tangungannya. Apabila dia berkata, "Satu dirham, bukan,

tapi safu genggam gandum", maka dia mengakui keduanya, dia

menetapkan qafiz dan menarik kembali dirham, sehingga

penarikannya itu tidak diterima apabila penuntut mengklaim

keduanya.

Apabila dia berkata, "Dia berhak mendapatkan safu

dirham, bukan, tapi dua dirham atau satu qafiz gandum yang
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menjadi tanggunganku, bukan, tapi dua qafii', maka dia hanya
menanggung dua dirham atau dua qafiz, karena dia mengakui
yang pertama. Kemudian ucapannya "bukan, tapi" adalah
tambahan dari sesuafu yang telah diakuinya. Dan ucapannya,
"kemudian, bukan, tapi" adalah permulaan sesuafu selain yang

telah diakuinya. Apabila dia berkata, "Dia berhak mendapatkan

satu dirham dan dua dirham yang menjadi tanggunganku", maka
ifu adalah tiga dirham, atau satu dirham lalu setelahnya dua
dirham, atau satu dirham yang sebelumnya dua dirham, sernuanya

sama, yaitu tiga dirham.

Apabila dua saksi bersaksi atas seseorang bahwa dia
mengakui safu dirham milik si fulan pada hari Sabtu, dan dua saksi

lainnya bersaksi bahwa dia mengakui itu milik orang yang sama
pada hari Ahad, maka itu adalah safu dirham, kecuali keduanya
mengatakan, satu dirham dari harga sekian dan sekian. Dan dua
saksi lainnya mengatakan, safu dirham dari harta sesuafu yang

lainnya, atau dari jalan lainnya, baik itu berupa titipan, rampasan
ataupun lainnya. Maka keduanya menunjukkan apa yang

mernbedakan kedua sebab dua dirham itu, dan dia harus
bersumpah bahwa dirham yang diakuinya pada hari Ahad itu
adalah dirham lrang diakuinya pada hari Sabtu. Apabila dia
bersumpah maka dia terbebas, dan apabila dia menolak
bersumpah, sementara pihali lainnya bersumpah, bahwa ifu adalah

dua dirham, cian dia mengambil keduanya.

Begitu juga apabila kedua saksi itu bersaksi atasnya di hari
yang berbeda, atau salah satu saksi ihr setelah yang lainnya.

Begitu juga apabila rnengaku satu dirham di hadapan qadhi,

dan dia rnendatangkan dua saksi yang bersaksi dengan safu
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dirham, lalu dia berkata, "Dirham yang aku akui ifu adalah yang

dipersaksikan oleh kedua saksi ini", maka ucapan yang di terima

adalah ucapannya. Apabila dia berkata, "Dia memiliki seribu

dirham yang dititipkan atasku", maka itu adalah titipan. Apabila

dia berkata, "Dia memiliki seribu dirham yang menjadi

tanggunganku", kemudian diam, lalu berkata "sebagai titipan",

atau dia berkata, "telah habis", maka ifu tidak diterima darinya.

Karena dia telah menjamin seribu dirham dengan pengakuannya,

kemudian mengklaim apa yang mengeluarkannya dari penang-

gungan ihr sehingga tidak dipercaya atas hal ihr. Sedangkan yang

pertama, kami memercayainya, karena dia menyambung perkata-

annya. Begitu juga apabila dia berkata, "Dia berhak memiliki

seribu dirham yang menjadi tanggunganku", baik dia menyambung

perkataannya maupun memutuskannya, maka ucapannya dalam

hal ini seperti ucapan dalam masalah pertama apabila dia

menyambung ataupun memuhrskan perkataannya.

Apabila dia berkata, "Dia memiliki seribu dirham yang

dititipkan kepadaku, atau amanat, atau modal kerjasama", maka

ifu adalah utang atasnya, atau amanat, atau titipan, atau pinjaman,

apabila penunhrt mengldaim ifu. Karena bisa jadi tadinya berstafus

amanat kernudian berbuah menjadi tanggungannya, atau berubah

menjadi mata uang lalu dia meminjamnya sehingga menjadi

tanggungannya. Akan tetapi apabila dia berkata, "Dia menyerah-

kan seribu dirham kepadaku sebagai titipan, atau amanat, atau

modal kerjasama, dengan syarat bahwa aku menjaminnya", maka

dia tidak menjaminnya dengan syarat penjaminannya ifu dalam

sesuafu pun yang asalnya sebagai amanat, hingga terjadi sesuaht

yang mengeiuarkannya dari amanat, baik karena tindakan

kecerobohannya maupun karena dipinjam.
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Apabila dia berkata, "Dia mernpunyai hak sebanyak seribu

dirham dalam hartaku", maka itu adalah utang, kecuali dia

menyambung perkataannya dengan mengatakan, "sebagai

titipan", maka itu sebagai titipan. Apabila dia berkata, "Dia

memiliki hak seribu dirham pada budak ini", maka dia ditanya

rnengenai perkataannya ini. Apabila dia berkata, "Dia telah

membayar seribu dalam hal ini", maka dikatakan, "Berapa rnilikmu

darinya?" Maka apa yang dia katakan itu, dia telah membelinya,

maka itu sebagaimana yang dia katakan disertai sumpahnya.

Apabila dia menyatakan bahwa mereka berdua

membelinya, maka dikatakan, "Berapa milikmu di dalamnya?"

Apabila dia mengatakan dua ribu, maka orang yang diakuinya

memiliki seribu. Dan apabila dia mengatakan seribu, maka orang

yang diakuinya memiliki setengahnya. Dan aku tidak melihat

kepada nilai budak tersebut, baik sedikit maupun banyak. Karena

keduanya menyernbunyikan atau tersembunyikan. Begihr juga

apabila dia berkata, "Di dalamnya dia memiliki hak seribu", maka

perkataan dalam hal ini seperti perkataan pada masalah

sebelumnya.

Apabila dia berkata, "Dia memiliki hak seribu dirham dari

hartaku", maka ditanya, apabila dia menjawab, "Dari hibah", maka

dikatakan kepadanya, "Apabila kamu mau, berikanlah ifu

kepadanya, dan apabila kamu mau maka biarkanlah." Apabila dia

menjawab, "Dari utang", maka itu adalah dari utang. Apabila dia

meninggal sebelum menjelaskan sesuatu, maka itu adalah hibah

yang tidak berlaku padanya, karena para ahli warisnya mengakui

selain ifu. Apa'oiia dia berkata, "Dia memiiiki hak seribu dirham

dari hartaku karena suatu hak yang aku ketahui, atau karena
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haknya yang berlaku padaku, atau karena hak yang sudah pasti,

atau karena hak yang diklaimnya dengan bukti", maka semua ini

adalah utang.

Apabila dia berkata, "Dia memiliki dari harta ini -tanpa
menyandarkan harta ifu kepada dirinya- seribu dirham", maka dia

memiliki hak seribu dirham. Apabila harta itu hanya seribu dirham,

maka harta itu miliknya. Apabila lebih dari itu, maka dia hanya

berhak seribu. Apabila harta itu kurang dari itu, maka dia hanya

berhak terhadap yang kurang dari seribu itu. Apabila ada orang

lain yang mengklaim bahwa dia menghabiskan sebagian dari harta

itu, maka dia diminta bersumpah.

Apabila dia berkata, "Dia memiliki hak setengah dari rumah

ini", maka dia memiliki setengahnya. Karena dia mengakui

untuknya sesuah: yang kepemilikannya tidak disandangkan kepada

dirinya. Apabila dia mengklaim setengah sisanya, dan ifu berada di

tangannya, maka ihr miliknya. Apabila dia memulai pemyataan

dengan menyandangkan mmah ihr kepada dirinya, yaifu dengan

mengatakan, "Dia memiliki hak dari rumahku ini, setengahnya",

maka rumah ini adalah hibah apabila dia menyatakan bahwa itu

adalah hibah darinya; atau dia meninggal sebelum menjelaskan.

Apabila dia belum meninggal maka kami menanyakan kepadanya

tentang apa yang dimaksudnya. Apabila yang dimaksudnya

sebagai pengakuan, maka kami berlakukan ihr kepadanSra.

Perbedaan antara keduanya ini adalah penyandangan kepemilikan

kepada dirinya, dan tidak adanya penyandangan. Apabila dia

berkata, "Dia rnemiliki hak dari rumahku ini, setengahnya, karena

hak yang aku ketahui miliknya", maka dia (orang yang diakuinya)

memiliki setengahnya.
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Apabila dia berkata, "Dia memiliki hak di dalam warisan

ayahku sebanyak seribu dirham", maka ini adalah pengakuan

utang atas ayahnya. Apabila dia berkata, "Dia memiliki hak dalam

warisanku dari ayahku", maka ini adalah hibah, kecuali dia

memaksudkan sebagai pengakuan. Karena ketika dia mengakui di

dalam warisan ayahnya, berarti dia mengakui itu atas ayahnya, dan

dia tidak menyandangkan kepemilikan kepada dirinya. Dan dia

menyatakan bahwa apa yang diakuinya itu diluar kepemilikannya.

Apabila dia berkata, "Dia memiliki hak dari warisan ayahku

sebanyak seribu dirham karena hak yang aku ketahui, atau karena

haknya", maka semua ini dalah pengakuan atas ayahnya. Apabila

dia berkata, "Dia berhak mendapatkan seribu sebagai pinjaman

atasku, atau padaku", maka ifu adalah utang. Apabila dia

mengenai barang, lalu dia berkata, "Dia memiliki hak atasku

seorang budak sebagai pinjaman, atau suatu barang", maka itu
adalah pinjaman, dan itu menjadi tanggungannya hingga dia

menunaikannya. Karena dasar ma&hab kami bahwa pinjaman itu

berada dalam tanggungan hingga ditunaikan.

Apabila dia berkata, "Dia memiliki hak di dalam mmahku

ini", atau "Hak di dalam mmah ini", maka ini sama, dan dia bisa

mengakui unfuknya dari rumah ihr apa yang dia kehendaki, dan

dia bersumpah apabila pihak lainnya itu mengklaim lebih banyak

dari itu. Begitu juga apabila dia meninggal, maka para ahli

warisnya mengakui apa yang mereka kehendaki, dan mereka

bersumpah bahwa mereka tidak mengetahui lebih banyak dari itu.

Apabila dia berkata, "Dia memiliki hak tempat tinggal di

dalarnnya", maka dia mengakui apa yang dia kehendaki dari hak

tempat tinggal ihl, dan hingga waktu kapan pun yang dia
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kehendaki, apabila mau dia boleh mengakui sehari, dan apabila

mau dia boleh mengakui kurang dari itu, dan apabila mau dia

boleh mengakui lebih dari ihr.

Apabila dia berkata, "Rumah ini adalah hibah yang

dipinlam unfukmu", atau "Hibah tempat tinggal sebagai pinjaman

dan tempat tinggal", maka dia berhak mendapatkan manfaat ifu,

atau menerimakannya. Apabila dia menerimakannya maka dia

berhak mengeluarkannya darinya kapan pun dia mau. Karena

hibah tidak sah kecuali diterimakan, sedangkan dia belum

menerimakannya. Semua itu hingga dia memberitahukan bahwa

makna ucapannya pinjaman, atau hibah hak tempat tinggal.

Apabila dia berkata, "Kamu memiliki hak tempat tinggal sewa

dengan safu dinar selama sebulan." Apabila penyewa menerima ifu

maka dia berhak itu, dan apabila tidak maka tidak ada hak apa

pun baginya.

Apabila dia tidak menyebutkan apa puD, maka kami

katakan kepadanya, "Sebutkan berapa lama penyewaan ifu? Dan

berapa harganya?" Apabila dia menyebutkan sedikit maupun

banyak, maka dia boleh memilih unfuk menerimakannya atau

menolaknya. Apabila dia berkata, "Kamu berhak mendapatkan

seribu dirham yang menjadi tanggunganhr apabila aku mau, atau

apabila aku menghendaki, atau apabila si fulan mau, atau apabila

si fulan menghendaki", maka apabila fulan menghendaki, atau dia

menghendaki, atau dia mau, atau si fulan mau, maka tidak ada

tanggungan apa pun atasnya dalam hal itu. Karena dia tidak

mengakui sesuatu pun unfuknya, kecuali bahwa dia menetapkan

untuknya apabila dia menghendaki itu menjadi haknya. Dan itu
apabila dia mau maka hal itu tidak menjadi haknya kecuali apabila
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dia sendiri mau. Apabila dia berkata, "Kamu memiliki hak seribu

dirham atasku apabila dia mempersaksikan itu kepada firlan, atau

fulan dan fulan." Lalu mereka bersaksi, maka ifu tidak berlaku dari

segi pengakuan. Dan ini adalah ketidakpastian, maka ini berlaku

dari segi kesaksian apabila keduanya termasuk yang di bolehkan

kesaksiannya, atau salah satunya, dan yang lainnya bersumpah

bersama saksinya. Ini seperti ucapannya, "Kamu berhak

rnendapatkan seribu dirham yang menjadi tanggunganku apabila

fulan datang", atau "bila ftrlan keluar", atau "bila kamu berbicara

kepada si fulan", atau "bila fulan berbicara kepadamu", maka

semua ini termasuk bentuk judi, dan tidak ada tanggungan apa

pun atasnya

Apabila dia berkata, "lni menjadi milikmu dengan

membayar seribu dirham apabila kamu mau." [-alu dia mau, maka

ini adalah penjualan yrang sah, dan masingmasing dari keduanya

memiliki hak rnernilih selama keduanya belum berpisah. Karena ini

adalah penjualan, bukan pengakuan. Apabila dia berkata kepada

budaknya, "Kamu merdeka dengan membayar seribu dirham

apabila kamu mau." Lalu si budak berkata, "Aku mau", maka dia

rnerdeka dan dia menanggung seribu dirham- Begitu juga apabila

dia berkata kepada isbinya, "Kamu tertalak dengan membayar

seribu dirham apabila kamu mau." lalu si istri mau, maka dia

tertalak dan dia menanggung seribu dirham. Apabila si ishi tidak

mau, atau si budak tidak mau, maka si budak tidak merdeka, dan

iski juga tidak tertalali.

Apabila dia berkata, "Pakaian ini milikmu dengan

rnembayar seribu dirham." laiu si pembeli menerimanya, maka ini

adaiah penjualan. Begihr juga setiap pembeli hanya berlaku
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baginya apa yang dia mau. Apabila dia berkata kepada istrinya,
"Kamu ditalak dengan membayar seribu." Dan kepada budaknya,
"Kamu merdeka dengan membayar seribu." [-alu mereka memilih
itu, maka berlakulah talak dan kemerdekaan itu.

Ar-Rabi' berkata, "Aku ragu mengenai pendengaranku
!.t.mulai dari sini hingga akhir pengakuan, akan tetapi aku

mengetahuinya dari perkataan Asy-Syafi'i 4g." lalu fu-Rabi'
membacakannya kepada kami.

Apabila dia berkata, "Dia memiliki hak atasku seribu dan
safu dirham", tanpa menyebutkan seribu apa, maka dikatakan
kepadanya, "Akuilah seribu apa yang kamu mau. Apabila kamu
mau, ihr adalah seribu uang, dan apabila kamu mau, ifu adalah
seribu kurma, dan apabila mau ifu adalah seribu roti. Dan berikan
itu kepadanya bersama safu dirham. Dan bersumpahlah unfuknya
bahwa seribu yang kamu akui ifu adalah seribu yang kamu jelaskan

ini. Karena ucapanmu "dan safu dirham" tidak menunjukkan
bahwa apa yang dikemukakan sebelumnya ifu adalah dirham.

Apabila kami menyatakan bahwa itu adalah demikian,
maka kami tidak memintamu bersumpah apabila dia mengklaim
seribu dinar. Tapi karena ucapanmu mengandung kemungkinan
apa yang lebih tinggi dan apa yang lebih rendah dari dirham, maka
kami tidak menetapkan atasmu yang lebih tinggi dan
mengesampingkan yang lebih rendah, dan tidak pula rnenetapkan
atasrnu yang lebih rendah dan mengesampingkan yang lebih
tinggi- Begitu juga apabila dia berkata, "seribu dan sekarung
gandum", atau "seribu dan budak", atau "seribu dan kambing",
maka di sini tidak kami tetapkan kecuali apa yang telah kami
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rincikan. Karena seribu itu adalah apa yang dia kehendaki dan apa

yang dia sebutkan.

Seandainya kami dibolehkan menetapkan perkataan

lainnya sebagai petunjuk kepada bagian pertamanya, tentu apabila

dia mengaku seribu dan budak, maka kami tetapkan seribu safu

budak. Begitu juga apabila dia mengaku seribu dan sekarung

gandum, maka kami tetapkan atasnya seribu sahr karung gandum,

dan tidak boleh selain ini, dan apa yang aku katakan unhrk yang

seribu itu adalah apa yang dia kehendaki disertai sumpahnya, dan

itu menjadi apa yang dia sebutkan sebagaimana yang dia sebutkan-

Apabila dia berkata, "seribu dan sekamng", maka itu adalah

sekarung yang dia maksudkan. Apabila dia mau maka itu adalah

sekarung batu kapur, dan apabila dia mau maka itu adalah

sekarung gypsum, dan apabila dia mau maka ifu adalah sekarung

tanah. Ini jadi ditetapkan setelah dia bersumpah'

Apabila dia berkata, "Dia memiliki hak atasku seribu kecuali

satu dirham", maka dikatakan kepadanya, "Akuilah seribu apa

yang kamu mau ihr. Apabila itu dirham yang dikecualikan darinya,

kemudian tersisa sasuatu, baik sedikit maupun banyak, maka

seakan-akan kamu mengakui bahwa dia merniliki hak seribu uang,

dan ihr sama dengan dirham, sehingga itu diberikan darimu kecuali

satu dirham dari ih:. Dan itu adalah kadar dirham dari uang itu'

Begitu juga apabila kamu berkata, 'seribu kecuali sekarung

gandung', 'seribu kecuali seorang budak', maka kamu dipaksa

unhrk menetapkan sesuatu setelah pengecualian, baik sedikit

maupun banYak."

Apabila dia berkata, "Dia memiliki hak atasnya sebuah

pakaian dalam sapu tangan", maka dikatakan kepadanya, "Adalah
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memungkinkan kamu mengakui bahwa dia memiliki hak sebuah
pakaian dan sapu tangan. Dan memungkinkan juga berarti kamu
mengaku bahwa dia memiliki hak sebuah pakaian lalu kamu
menjadikannya safu tangan unfuk dirimu. [-alu kamu berkata, ,Dia

memiliki hak atasku sebuah pakaian dalam sapu tangan milikku,,
maka kamu menanggung sebuah pakaian, dan kamu bersumpah
apa yang kamu akui miliknya dengan sapu tangan.,,

Dasar dari apa yang aku katakan daram har ini, bahwa aku
selalu memperlakukan har yang diyakini pada manusia, dan
mengesampingkan keraguan dari mereka, dan aku tidak
menggungkan yang mayoritas pada mereka. Begitu juga apabila
dia berkata, "Kurma daram kanmg", atau "Buah dalam botor,,,
atau "Gandum dalam takaran", atau "Air daram guci", atau
"Minyak dalam bejana.',

Apabila dia berkata, "Dia memiliki hak atasnya ini dan itu,,,
maka dia mengakui safu yang dia inginkan. Apabila dia berkata,
"ini dan itu", maka dia mengakui dua dari apa yang dia kehendaki.
Apabila dia berkata, "sekian dan sekian dirham", maka diberikan
kepadanya dua dirham, karena "sekian" berraku pada dirham.
Apabila dia berkata, "sekian sekian dirham", maka dikatakan
kepadanya, "Berikan kepadanya satu dirham atau lebih.,, Karena
kata "sekian" berlaku untuk miminal dirham. Apabira kamu
menjelaskan bahwa sekian dan sekian yang seterahnya, maka
ditetapkan atasmu safu dirham, sehingga tidak ada tanggungan
atasmu lebih dari itu. Hanya Allah ra'ala)ahyang kuasa memberi
petunjuk kepada yang trebih benar.
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23. Bab: Syirkah (Perserikatan)

Perserikatan ifu tidak perlu pelrnusyawaratan (negosiasi)'

Apabila seorang pengrajin mengakui barang dari produknya milik

seseorang, misalnya tukang sepatu mengakui sepatu rnilik

seseorang, atau tukang cuci mengakui pakaian milik seseorang'

maka itu menjadi tanggungannya tanpa harus mengikutsertakan

mitranya, kecuali mitranya furut mengakui bersamanya' Apabila

keduanya berserikat, maka perserikatan itu tidak perlu per-

musyawaratan. Siapa pun dari dua mitra yang mengakui' rnaka dia

hanya mengaku atas dirinya tanpa mengikutkesertakan mitranya,

serta pengakuan mitra dan orang yang tidak bermitra adalah sama-

Apabila seorang lelaki di saat sakitnya mengakui utang milik

orang asing, dan dia telah mengakuinya di saat sehatnya'

kemudian ada saksi yang menyatakan beberapa utang' maka

pengakuannya di saat sehahya dan di saat kakinya adalah sama,

serta kesaksian di saat sehat dan di saat sakit serta pengakuan ih'r

adalah sama, mereka saling berbagi sesuai porsi-porsi mereka,

tidak didahulukan salah satu dari mereka atas yang lainnya.

Apabila dia mengakui seorang ahli waris, lalu sebelum dia

meninggal dalarn lingkup ahli warisnya teriadi sesuatu yang

menyebabkan orang yang diakui sebagai ahli warisnya ihr tertutupi

darimendapatkanwarisan{mahjus,makapengakuannyaberlaku
apabila hal itu tidak terladi (yakni apabila terjadi faktor yang

menyebabkan orang tersebut tertufupi dari mendapatkan warisan)'

orang yang membolehkan pengakuan unhrk ahli waris tersebut

dan terjadi perseiisihan antara dirinya dengan wasiat, maka dia
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membolehkannya, sedangkan yang menoraknya boleh menorak-
nya.

Apabila dia mengakui selain ahli waris, kemudian ahli
warisnya meninggal, laru orang yang diakuinya ifu menjadi
pewaris, rnaka pengakuannya dibatarkan. Begitu juga setiap yang
diakui dengan suafu cara yang seperti ini. Apabira ada dua orang
yang berserikat, laiu salah safunya berwasiat, atau memerdekakan,
atau menjadikan budaknya sebagai budak mudabbar, atau
mengadakan akad kitabah, maka semua ifu berraku hanya pada
hartanya saja, seperti harnya orang yang tidak berserikat (tidak
bermitra).

Apabila seseorang mengakui utang milik janin yang sedang
dikandung, maka pengakuannya batil hingga dia berkata, "Ayah
janin ini, atau kakeknya, memiliki harta yang menjadi
tanggunganku", maka ifu merupakan pengakuan bagi orang yang
diakuinya dengan pengakuan ifu. Apabira janin ini nantinya
menjadi pewaris orang yang diakuinya ifu, maka dia berhak
mengambilnya, tapi apabira ada ahri waris lain bersamanya, maka
dia mengambil bagiannya bersama ahri waris lainnya. Karena
pengakuan ifu unfuk orang yang telah meninggal, sedangkan janin
ini hanya berhak mendapatkan sesuai porsi bagiannya saja.

Apabila dia mewasiatkan suafu wasiat unfuk janin maka
wasiat itu sah apabila si janin lahir kurang dari enarrr bulan dari
sejak hari wasiat ih:, hingga diketahui bahwa dia memang ada
kemudian berlanjut kandungannya. Apabira dia menghibahkan
kebun kurma kepada janin, atau menyedekahkan kepadanya
bukan sebagai wakaf, maka hal itu tidak boleh, baik diterima
ayahnya si janin maupun ditolaknya. Karena hibah, jual-beli dan
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nikah hanya dibolehkan kepada yang telah keluar dari ibunya

hingga memiliki hukum tersendiri. Dan ini berbeda dengan wasiat

dalam memerdekakan.

Apabila dia memerdekakan janin budak perempuannya, lalu

budak itu melahirkan kurang dari enam bulan dari sejak hari

kemerdekaan itu, maka anak yang terlahir ihr merdeka. Karena

kami tahu bahwa dia telah ada kemudian kehamilan berlanjut'

Apabila si anak terlahir dalam masa enatn bulan atau lebih (dari

hari kemerdekaannya itu), maka tidak terjadi kemerdekaan, karena

boleh jadi janin itu tercipta setelah ucapan kemerdekaan itu,

sehingga bukan janin ini yang dimaksud dengan kemerdekaan

tersebut. Apabila dia mengakui kehamilan milik seorang lelaki,

maka pengakuannya tidak dibolehkan apabila lelaki itu sebagai

pemilik budak wanita yang hamil itu-

Begitu juga apabila dia menghibahkannya kepadanya'

Karena dalam hal ini tidak dibolehkan hibah, maka tidak

dibolehkan juga pengakuan dalam hal ini. Apabila di samping

pengakuannya, dia mengatakan, "Kehamilan ini milik si fulan yang

mana seorang lelaki mev,rasiatkan kepemilikan ibunya sedangkan

kehamilannya miliknya", maka pengakuan ifu dibolehkan apabila si

ibu ini melahirkan janinnya itu kurang dari enam bulan dari sejak

hari terjadinya wasiat tersebut. Dan setiap pengakuan yang berupa

perdamaian dan selain perdamaian yang mengandung hak pilih

orang yang diakui, maka tral ihr batil. Misalnya dia berkata, "Aku

rnengakui anu unfukmu, dengan syarat aku memiliki hak memilih

dalam satu hari atau lebih" atau "Aku berdamai denganmu atas

anu, dengan ketentuan bahwa aku mengakui untukmu anu'

dengan syarat bahwa aku memiliki hak memilih", maka hal ini
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tidak boleh hingga dia memastikan pengakuan, dan dalam hal
tidak masuk pengecualian dari yang mengaku. Begifu juga setiap
pengakuan yang mengandung pengecualian. Misalnya dengan
mengatakan, "Karnu berhak mendapatkan seribu yang menjadi
tanggunganku", atau "Kamu berhak mendapatkan sekian yang
menjadi tanggunganku insya Allah, atau "Bila si fulan menghen-
daki", maka pengakuan ifu tidak berlaku hingga pengakuan ifu
pasti, tidak mengandung pengecualian.

Apabila dia mengakui unfuk seseorang bahwa dia
menanggung suafu harta untuknya dengan syarat dia memiliki hak
memilih, sementara yang berada dalam tanggungannya meng_
ingkari hak memilihnya ifu, dan tidak ada saksi atau bukt di antara
keduanya, maka orang yang menganggap semua pengakuan
sama, maka dia memintanya bersumpah bahwa dia tidak
menjamin unfuk orang itu kecuali dia memiliki hak memilih, lalu
membebaskannya. Dan penjaminan tidak dibolehkan dengan hak
memilih.

Sedangkan orang yang menyatakan bahwa pengakuannya
dirincikan maka dia memberrakukan apa yang membahayakannya,
dan menggugurkan darinya apa yang dikraim terah dikeruarkan,
yang memberlakukan penjaminan setelah yang berada dalam
tanggungan bersumpah, bahwa dia telah memberikan jaminan
kepadanya secara mutrak tanpa ada hak memilih di dalamnya.
Jaminan jiwa dengan hak memilih tidak dibolehkan, dan apabila
dibolehkan tanpa hak pilih maka tidak mengharuskan penjamin
jiwa mengeluarkan harta kecuali dia menyebutkan hada maka dia
menjaminnya" Dan tidak berraku juga jaminan had, qisahsh, dan
sangsi. Dan jaminan tidak berlaku kecuali mengenai harta.
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Apabila dia menjamin sesuahr yang mengharuskan orang

lain menanggungnya, yaitu terkait dengan luka, sementara luka ihr

telah diketahui, dan luka itu akibat tindakan yang disengaja, Ialu

dia berkata, "Aku menjamin untukmu apa yang berlaku baginya

dalam hal ini yang berupa diyatatau qishash", maka apabila orang

yang dilukai ifu menginginkan qishash, maka jaminan itu batil,

tidak boleh dia menunhrt qishash dan orang yang memberi

jaminan. Tapi apabila dia menginginkan tebusan luka, maka dia

berhak itu, dan jaminan itr.r berlaku baginya, karena itu adalah

jaminan dengan harta.

Begihr juga apabila seseorang membeli sebuah rumah dari

orang lain, lalu ada orang lain yang menjamin unhrknya mengenai

kepemilikannya dan keterbebasannya (dari sengketa), lalu rumah

itu diklaim orang lain dengan bukti, maka si pembeli menunhrt

kembali harganya kepada yang menjamin apabila dia mau, karena

dia telah menjamin kepadanya keterbebasan rumah itu (dari

sengketa), atau menjaminkan harta, dan jaminan keterbebasan

(dari sengketa) adalah harta yang diserahkan kepadanya'

Apabila seorang lelaki mengakui kepada seorang lelaki

lainnya tentang sesuatu yang dimiliki bersama atau dibagi, maka

pengakuan itu dibolehkan, baik dia mengatakan, "Fulan memiliki

setengah dari rumah ini, yaitu apa yang di antara anu hingga anll"'

atau "Fulan memiliki setengah rumah ini", maka pengakuan ifu

berlaku baginya sebagaimana yang dia akui. Begihr juga apabila

dia mengatakan, "Dia memiliki rumah ini kecuali setengahnya",

maka dia men-riliki setengahnya. Apabila dia berkata, "Dia memiliki

rumah ini kecuali dua pertiganya", maka dia berhak sepertiganya

yang berserikat dengannYa.
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Apabila dia berkata, "Dia memiriki rumah ini kecuari
mangan ini", maka dia memiliki rumah ifu selain mangan tersebut.
Begifu juga apabila dia berkata, *Dia memiliki para budak ini
kecuali satu", maka dia memiriki para budak ifu selain satu orang,
maka dia berhak memisahkan salah satunya yang dikehendaki dari
mereka. Apabila dia berkata, "Rumah ini milik si fulan, sedangkan
ruangan ini milikku-" Maka itu seperti ucapannya kecuali nrangan
ini, apabila ucapan pengakuannya ifu bersambung. Karena
perkataan ini sah, tidak terpisah. Apabila dia berkata, .,Rumah

milik si fulan, bukan, tapi mirik si furan", maka rumah ifu mirik
yang pertama, dan tidak sedikit pun unfuk yang kedua.

Apabila dia berkata, "Aku merarnpasnya dari si furan. Dan
yang lainnya menyatakan kepemilikan si fulan,,, maka rumah itu
milik orang yang mengaku merampasnya darinya, dan dia sebagai
saksi bagi yang kedua, namun kesaksiannya tidak dibolehkan,
karena dia perampas- Apabira dia berkata, "Aku merampasnya
dari fulan, bukan, tapi dari furan", maka pengakuannya diborehkan
untuk yang pertama, dan tidak dibebankan sedikit pun untuk yang
kedua, dan yang kedua menjadi setem bagi yang pertama.

Apabila dia mengakui sesuafu tertenfu mirik safu orang atau
lebih, maka dia tidak menjamin sedikit pun apabira yang rainnya
tidak mengklaim kepadanya kecuali rumah ini. Karena di dalam
pengakuannya-walaupun dipufuskan unfukryu- tidak ada sesuatu
pun milik yang lainnya yang berraku sebelumnya yang berada
dalam tanggungannya. Tapi dia hanya menjamin apa yang berraku
sebelumnya' namun udak ada jaran unfuk itu. Misarnya dia berkata,
"Fulan menitipkannya kepadaku, bukan, tapi fulan.,,
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24. Pengakuan Salah Satu Dari Dua Orang

Bersaudara Mengenai Saudara Lainnya

fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-

Syafi'i rS, berkata: Apabila seseorang meninggal dunia dengan

meninggalkan dua anak laki-laki, lalu salah sahrnya mengaku

adanya saudara lainnya, dan dia bersaksi atas nama ayahnya

bahwa sang ayah pemah mengakui bahwa itu adalah anaknya,

maka nasab orang itu (orang yang diklaim sebagai saudara) tidak

ditetapkan dan tidak berhak apa pun dari harta warisan. Karena

pengakuannya memadukan dua hal, yang pertama hak untuknya'

dan yang kedua hak yang menunfutnya. Lalu karena yang menjadi

hak unhrknya batal, maka batal juga hak yang menuntut atasnya-

Pengakuannya untuknya tidak berupa piutang dan tidak pula

wasiat, tapi hanya pengakuan unfuknya berupa harta dan nasab'

Apabila karni nyatakan bahwa pengakuannya mengenainya

batal, maka dengan pengakuan itu dia tidak dapat mengambil

harta, sebagaimana apabila orang yang memberi pengakuan untuk

itu meninggal maka dia tidak mewarisi. Tidakkah kamu lihat

bahwa apabila seseorang berkata kepada orang lain, "Aku berhak

memiliki seratus dinar yang menjadi tanggunganmu." lalu dia

berkata, "Dengan ifu kamu membeli dariku rumahmu ini, dan itu

sebagai milikku atas tanggunganmu." Lalu orang itu mengingkari

jual-beli itu, atau mengatakan, "Ayahmu yang menjualnya

kepadaku, dan kamu mewaisinya, maka ifu menjadi rnilikmu yang

ada dalam tanggunganku, dan aku memiliki rumah ini", maka

pengakuannya batal" Karena dia hanya mengakui atas dirinya

seratus dinar itu yang dengannya dia mengambil penggantinya,
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narnun karena penggantinya itu batal maka batal juga pengakuan
itu- Apa yang aku katakan ini adalah pendapat pertama orang-
orang Madinah.

Muhammad bin AI Hasan *S berkata, ,,Tidak seorang pun
dari ulama Madinah yang datang kepada kami kecuali dia
mengatakan pendapat ini." Muhammad bin Al Hasan berkata,
"Dan Abu Yusuf menyatakan bahwa dia tidak pemah berjumpa
dengan seorang ulama Madinah pun kecuari mengatakan pendapat
ini, hingga ada suatu hadits yang mana mereka menyelisihinya, lalu
kami menemukan hujjah atas mereka, sedangkan kami tidak
menemukan hujjah atas mereka dalam pendapat yang pertama."

2936. Asy-Syafi'i;go berkata: Kami Udak berpendapat
dengan hadits Umar bin eais dari Umar bin Al Khaththab, karena
tidak valid, dan kami meninggalkannya karena Rasulullah S telah
bersabda,

6, / .''YPO'AA
" Tidak ada hak bagi penyerobot yang zhalip.,,z69

269 Ddam riwayat ini saya tidak menernukan Umar bin eais dari umar.
Kemungkinan ini k3tir-u, dan maksudngra adalah kedua riwayat Amr bin yahya Al

Mazini dari Umar yang disebutkan oleh Malik, yaitu:
1- Dari Amr bin Yahya Ai Mazini, diri ayahnya, bahwa Adh-Dhahhak bin

Kh?lifah heldak mengaliri kebururya dari sungai, raru dia hendak melaratkannya
melalui tanah milik Muhammad bin salamah, narnun Muhammad menolak, maka Adh-
Phahhak berkata kepadlyg, "Mengapa engkau merarangku, itu bermanfaat bagimu?
lanahmu menyererp lebih-ctruru aan uaaunlan, serta udak membahayakan bagimu."
Namun Muhammad menolak. r-alu Adh-DhJrnal memuicarakan na i.i t"p.aa umar
bin t$aththab, maka Umar bin Khaththab pun mernanggil Muhammad bin salamah,
lalu dia memerintahkan agar membiarkannya, muka tutuhammad berkata, "Tidak."
Umar bertanya, "Mengapa engkau *ntu.*g saudaramu unfuk sesuafu yang

670



AlUmm

Penyerobotan ada empat macam. Dua penyerobotan

zhahir dan dua penyerobotan batin. Kedua penyerobotan batin

adalah sumur dan sumber, sedangkan kedua penyerobotan batin

adalah tanaman dan bangungan. Barangsiapa menanami tanah

seseorang tanpa se2innya, maka dia tidak berhak atas tanaman

itu, karena Rasulullah S bersabda, "ndak ada hak ba?l

penyerobot yang zhaliri', dan ini adalah penyerobot yang zhalim-

Pohon yang disirami dengan air sumur Udak dibagi bersama

pohon yang pangkalnya telah mencapai air, dan pohon yang

pangkalnya telah mencapai air tidak dibagi bersama pohon yang

berada di mata air. Masing-masing dibagi secara sendiri-sendiri.

2937. Denda tidak dilipat gandakan atas seseorang.

Demikian itu, karena Rasulullah s memutuskan apa yang dirusak

bermanfaat baginya? Dan itu juga bermanfaat bagimu, engkau bisa mengaisi lebih dulu

dan belakangur,, a* itu tidak irembahayakan bagimu." Muhammad bgrkata, 'Tidak'

demi Allah." Umar pun berkata, "Demi Allah, itu harus dialirkan walaupun melalui

peruhnu.,' Lalu Umar memerintahkannya agar mengalirkannya, Adh-Dhahhak pun

melakukannya.
2. Dad Amr bin Yahya Al Mazini, dari ayatrnya, bahwa dia berkata' Di kebun

kakeknya terdapat irigasi Lilik Abdurrahman bin Auf, lalu Abdurrahman hendak

meminiahkannya ke salah satu sisi kebun yang lebih dekat ke tanahnya, narnun

p"rrrfi[ kebun itu melarangnya- AMurrahman bin Auf pun membicarakan hal ini

l"puau Umar bin Khaththa'b, maka Umar memuhrskan untuk Abdunahman bin Auf

agar dia memindahkannYa.
(tjh.A]Muwaththa.745476,pembahasan:Pengadilan,bab:Kepuhrsan

Mengenai Fasilitas).-Al 
Baihaqi berkata, "Apa yang diriwayatkan mengenai sungai dan irigasi

munqathi'. Dalarn hal ini diseLutkan buh*u Muhammad bin Maslamah menyelisihi,

paaut,a kami dapati oralrg yalrE menerimanya secara umum, bahwa setiap muslim

iebih berhak terhadap nu-rturryi, maka dia berwenang dalam menyelisihinya." (4t

Ma'fifah,542-5431- Inilah makna perkataan AqrSyaf i di sini'

Tel,u1, diletaskan juga demikian di dalam pernbahasan tentang ghashab, bahwa

pemilik hartaiebih U*nJf unh.rk menolaknya walaupun diganti dengan beba-apa kali

lipat harganya.
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ternak di malam hari menjadi tanggungan pemiliknya (pemilik
temak1.27o

Dan tanggungan pemilik'nya itu adalah satu kali lipat dari
nilainya, bukan dua kali lipat dari nilainya.

Para banci tidak boleh masuk ke tempat kaum wanita,
namun mereka tidak diasingkan. Kakek lebih berhak terhadap
anak.

2938. Apabila orang murtad menolak bertobat maka dia
dibunuh, karena Rasulullah $ bersabda,

.;)!tu *-: JT.u
"Barangsiapa mengganti agamanya maka bunuhtah

4iu.n271

Dan orang ini mengganti agamanya. Kita boleh membunuh
orang dari kalangan musyrikin yang telah sampai dakwah
kepadanya namun menolak menerima, tanpa penangguhan.

2939- Ini tidak dianggap valid dari umar oleh para ahli
hadits- Tapi apabila ada orang yang merakukan itu, maka aku
harap ifu tidak apa-apa. Maksudnya yang disebutkan di dalam

27o T"lulrdikernukakan pada nomor (2gl)ldi pernulaan pernbahasan ini berikut
takhrilnya.

271 Telah dikemukakan pada nomor (62s-6261dan nomor (zzggt pembahasan:
Orang yang Murtad dari Islam Setelah Minta Air.
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hadits Umar, "Adakah khabar baru yang datang dari negeri yang

iauh?'272

2940. Umar berkata, " Wala'-nya untukmu"' yaihr

mengenai anak temuan-273

Dan tidak ada wala' baginya, karena Rasulullah $
bersaMa, "sesungguhnya umla' itu hanyalah milik orang yang

memerdekakan." Sedangkan ini bukan orang yang dimerdekakan'

Adapun ucapannya, "Dia merdeka", ini seperti ucapannya,

,,Adapun na{kahnya dari baiful maal', maka demikian iuga

pendapat kami.

25- Pengakuan Ahli waris dan Klaim orang Ajami

Ar-Rabi, mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-

Syafi'i rahmatutlah 'alaihi menceritakan kepada kami dengan dikte,

dia berkata, Muhammad bin Al Hasan mengabarkan kepadaku,

272 Tnl$rdikemukakan pada nomor (527) pembahasan: orang yang Murtad dari

Islam setelah Minta A!r.
Di dalamnya disebutkan: umar berkata, "Adakah khabar baru yang datang dari

negeri yang jauir?" RUu Musa rneniawab, 
.'ya, seomrng lelaki kernbali kufur setelah

Islam." Umar bertata, "L-alu apa yang kalian lakukan terhadapnya?" Abu Musa

menjawab, "Kami mendekatinya, iau- U*l penggal lehemya'" Umar berkata'

;.M;;;"oJ kalan tidak menahannya selama tiga hari dan memberinya makan roti

setiap hari, serta meny.tuhnya bertobat, mungkin saja dia mau bertobat dan kembali

kepada pei'intah Allah?"' zZi 1"1u1^ dikernukakan pada nomor (1760) pembahasan: Anak Temuan.

Redaksi " Wala' itu mitik oftng yang menerdekakari''

silakan l,hat nomor (17561 [*it rt tal<fuiinya pernbahasan, Faraidh, bab:

Warisan.
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bahwa Abu Hanifah e berkata mengenai lelaki yang meninggal
dunia dengan meninggalkan dua anak raki-laki, dan meninggalkan
enam rafus dinar, Ialu masing-masing dari kedua anak laki-lakinya
ifu mengambil uga rafus dinar. Kemudian salah satu dari kedua
anak laki{aki itu bersaksi, bahwa ayahnya yang telah meninggal ifu
mengaku bahwa si fulan adalah anaknya. Maka dia tidak
dibenarkan dalam masalah nasab ini, dan fidak dinasabkan
dengannya, namun dia dibenarkan dalam masalah warisan,
sehingga dia mengarnbil setengah dari apa yang di tangannya flaki-
laki yang memberi kesaksian itu). Besitu juga 5nng dikatakan oleh
orang-orcmg Madinah, hanya saja mereka mengatakan, "Kami
memberinya sepertiga dari apa yang di tangannya.,,

2941. Asy-Syafi'i rg berkata: Dan Muhammad bin Al
Hasan mengabarkan kepadaku, bahwa hnu AI Majisgrn Abdul
Aziz hnu Abi salamah dan sejumlah orang Madinah yang pemah
bersama mereka di lrak tidak berbeda pendapat mengenai masalah
ini, bahwa orang yang memberi pengakuan unfuknya fidak
memiliki hak sesuafu pun dari harta warisan iyr.274

Ini sungguh pendapat yang benar. Demikian ifu karena
mereka mengatakan, "sesungguhnya dia hurryu menyratakan
bahwa si fulan itu memiliki hak terhadap apa yang di tangannya
dan ditangan saudaranya sebagai warisannya dari ayah mereka,
dan bahwa dia menyatakan bahwa keduanya mewarisinya
sebagaimana clia mewarisi ayah mereka. Maka apabila kami
menetapkan bahwa asal pengakuan ini tidak mmetapkan nasab,
maka sebenamya kami nienyatakan bahwa dia mengambir dengan
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nasab, bukan dengan piutang, bukan pula dengan wasiat' dan

bukan pula dengan sesuaht yang menjadi haknya dari harta si

mayat selain nasab, sehingga kami nyatakan bahwa dia tidak

mengambil apa pun."

Aku katakan kepada Muhammad bin Al Hasan'
,,Tampaknya kamu berpendapat, bahwa apabila dia berkata, 'Aku

menjual kepadamu budak ini dengan harga serafus dinar, sehingga

seratus dinar itu adalah milikku atas tanggunganmu' atau 'dengan

rumah ini dan kamu memiliki budak ini atau rumah ini-' [-alu kamu

mengingkari dan bersumpah bahwa kamu tidak berhak atas budak

dan rumah itu, maka sebenamya aku telah mengakui budak atau

rumah itu sebagai milikmu, dan di dalam pengakuanku terdapat

sesuatu atasmu (yang menjadi tanggunganmu) sebagaimana

menetapkan untukmu. Namun karena tidak di tetapkan atasmu

apa yang aku klaim maka tidak ditetapkan juga untukmu apa yang

aku akui itu."

Dia berkata, "sesungguhnya poin ini, manusia

mengqiyaskan dengan sesuatu yang lebih jauh dari itu, dan

sungguh ihr mengena." Aku berkata, "Lalu mengapa kamu tidak

berpendapat dengan itu?" Dia berkata, "Aku memilih apa yang

aku katakan sebagaimana yang telah kamu dengar'"

Dan tidak ditetapkan nasab seseorang dengan penisbatan

seseorang kepada yang lainnya. Demikian itu, karena saudara itu

hanya mengakui pada ayahnya. Maka apabila ada padanya dari

haknya terhadap ayahnya yang seperti haknya lalu dia menyangkal

nasab, maka ih.r tidak ditetaPkan.

Nasabjugatidakditetapkanhinggasepakatnyaparaahli
waris dalam mengakuinya, atau ada bukti atau saksi atas klaim si
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mayat yang hanya dia yang mengaitkan dengan dirinya, sehingga
cukup dengan perkataan, dan ditetapkan nasab kepadanya.

2942- Dia berhujjah dengan hadits anak dari budak
perempuan Zam'ah dan perkataan sa'd: saudaraku menyatakan
kepadaku bahwa orang ifu adarah anaknya, dan dia berkata, "Abd
bin Zam'ah saudaraku, dan anak dari budak perempuan ayahku
yang lahir di atas tempat tidumya." Lalu Nabi S bersabda, *Dia

milikmu, wahai lbnu hm'ah, anak ini milik si pemitik tempat
64hrr."275
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26. Klaim Orang Aiami

Ar-Rabi' berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami,

dia berkata: Bila kaum Ajami (non Arab) yang dilahirkan dalam

keadaan musyrik mengklaim adanya persaudaraan diantara

sebagian mereka dengan sebagian lainnya, lalu jika mereka datang

kepada kami dalam keadaan muslim tanpa adanya ikatan wala'

(perwalian)bagi seorang pun diantara mereka sebab pemerdekaan'

maka kami akan menerima klaim mereka, sebagaimana kami

menerima klaim selain mereka dari golongan iahiliyah yang

memeluk Islam. Bila mereka ditawan dan dijadikan budak, atau

dimerdekakan, lalu ditetapkan wala' atas mereka, maka klaim

mereka tidak diterima kecuali dengan bukti yang menetapkan atas

kelahiran dan klaim yang pemah diketahui sebelum penawanan.

Demikianlah, baik sedikit maupun banyak dari mereka, baik warga

perkotaan maupun lainnYa.

27 - KJaim dan Bukti

Ar-Rabi' bin sulaiman mengabarkan kepada kami, dia

berkata: Asy-Syafi'i rahmafullahi'alaihi mengabarkan kepada

kami, dia berkata: Apa yang berada di tangan pemilik, yang mana

si pemilik memiliki sesuatu selama dimiliki, lalu orang yang

memiliki mengklaimnya dengan suatu hal, maka pendakwa

(pengklaim) hams bisa memberikan bukfi,. Bila dia membawakan

bukti rnaka dia bisa mengambil apa yang diklaimnya, dan bila tidak
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mendatangkan bukti maka terdakwa yang mana sesuafu itu berada
di tangannya harus bersumpah unfuk membantah klaimnya ifu.
Bila dia bersumpah maka dia terbebas, dan bila menolak maka
dikatakan kepada pendakwa (pengklaim), "Kami tidak akan
memberikan sedikit pun kepadamu karena keengganannya unfuk
bersumpah, kecuali kamu bersumpah kendati dia menolak unfuk
bersumpah. Bila kami bersumpah maka kami akan memberikan
kepadamu klaimmu itu. Dan bila engkau menolak maka kami tidak
akan mernberikan kepadamu ldaimmu itu." Dalarn hal ini sama,
baik pengklaim mengklaimnya sebelum sesuatu yang di tangannya
itu keluar kepadanya dengan suafu cara, ataupun dari pihak
lainnya, atau dengan pemintaan hak, atau dengan cara apa pun,
baik ada perbauran antara keduanya maupun tidak.

Asal pengetahuan pendakwa dan terdakwa adalah melihat
kepada sesuafu yang berada di tangannya yang diklaim olehnya
dan yang lainnya, lalu ditetapkan bahwa pendakwa adalah yang
karni haruskan unfuk membuktikan, sedangkan terdakua adalah
orang yang mernegang barang. Tidak diperlukan sebab yang
menunjukkan kebenaran dakruaannya kecuali perkataannya.
Begitu juga bila dia mengklaim adanya piutang atasnya atau apa
pun itu, maka dia harus memberikan bukti. Jadi klaimnya itu di
dalam tanggungan orang lain seperti klaimnya mengenai barang
yang tengah berada di tangan orang lain. Demikian juga yang
dikatakan oleh Abu Hanifah.

Bila rumah atau apa pun yang berada di tangan seseorang,
lalu dia mengaku bahwa dia menjualnya kepada seseorang, lalu
orang yang disebutkannya ifu rnengingkari, maka orang yang
rnengaku adanya penjuaian itu harus bisa memberikan bukti,
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karena dia mengklaim sesuatu yang ada dalam tanggungan dan

harta orang lain sebagai miliknya tanpa dibenarkan oleh yang

didakwanya, sedangkan orang yang mengingkarinya hams

bersumpah. Bila seseorang mengaku membeli rumah sedangkan

pemilik rumah mengingkarinya, maka seperti itu juga, yang mana

orang yang mengklaim pembelian harus membuktikan, karena dia

mengklaim sesuatu yang berada di dalam kepemilikan pemiliknya

tanpa pembenaran darinya, dan dia tidak boleh mengambil dengan

pengakuannya ifu tanpa menunjukkan bukti, sedangkan orang

yang mengingkari penjualan diharuskan bersumpah. Begitu juga

yang dikatakan oleh Abu Hanifah.

Dimikian pula bila seseorang mengklaim piutang' atau

barang rampasan, atau sesuatu pada seseorang' lalu orang itu

mengingkari, maka dia tidak boleh mengambilnya kecuali dengan

bukti, dan bagi yang mengingkarinya harus bersumpah'

Bilaorangyangdidahuanyaitumengakuidakv.laannya
namun dia mengaku bahwa dia telah menunaikannya kepadanya,

maka mengenai hal ini ada dua pendapat:

Pertama, dalsr.,aan itu berlaku untuknya karena

pengakuannya, sedangkan klaim terbebasnya dirinya dari ihr tidak

diterima darinya kecuali dengan pembuktian. Ulama yang

berpendapat dengan ini menganggap sama, baik klaim bebasnya

ifu bersambung dengan pengakuannya ataupun terpuhrs'

Kdua, bila haknya udak diketahui kectrali dengan

pengakuannya, yang mana dia menyambungkan pengak'rannya

dengan klainr pengeluarannya, maka ifu diterima darinya, dan dia

tidak menjadi lqur sekaligus jujur dalam satu perkataan.
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Bila dia memufuskan klaim pengeluarannya dari pengakuan
tersebut sehingga tidak menyambungkannya dengan itu, maka
terdakwa harus mendatangkan bukti, dan pengakuan ifu berlaku
baginya- orang yang berpendapat dengan pendapat ini semestinya
di antara hujjahnya mengatakan, "Tidakkah kamu lihat seseorang
yang mengatakan kepada orang lain, 'Kamu memiliki seribu
dirham yang belum ditempa padaku', atau 'Kamu memiliki budak
Ja'oi padaku,' sedangkan orang lain tersebut mengklaim atasnya
seribu dirham yang telah ditempa, atau seribu yang mulus, atau
budak Barbar. Bukankah perkataan yang diterima adalah
perkataan terdal$ra?" Dua keadaan ini sama, dimana dia
mengakui adanya piutang miliknya dan menyatakan bahwa utang
ih-r bertempo hingga waktu tertenfu, yang mana menurut pendapat
pertama, utangnya jafuh tempo dan dia harus membuktikan
bahwa itu bertempo. Dan menurut pendapat kedua, perkataan
yang diterima adalah perkataannya bila dia menyambung kalimnya
dengan pengakuannya.

Bila sesuafu di tangan dua orang, baik berupa seorang
budak, rumah, maupun yang lainnya, lalu masing-masing dari
keduanya mengklaim sebagai miliknya secara ufuh, maka secara
zhahir sesuatu itu dimiliki oleh keduanya masing-masing
setengahnya, dan masing-masing dari keduanya diharuskan
membuktikan rnengenai apa yang di tangan kawannya. Bila tidak
seorang pun dari keduanya bisa membuktikan, maka kami
merninta rnasing-masing dari keduanya untuk bersumpah atas
klaim kawannya, lalu siapa pun dari keduanya yang bersumpah
maka dia terbebas dari klaim kawannya, dan siapa pun dari
keduanya yang menolak bersumpah maka kami kembalikan
sumpah itu kepada pengklaim.
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Bila dia bersumpah maka dia boleh mengambil, tapi bila dia

menolak maka tidak boleh mengambil sedikit pun. Klaim setengah-

nya yang di tangan kawannya seperti klairn keseluruhannya yang

tidak sedikit pun di tangannya, karena apa yang di tangan orang

lain berada di luar tangannya (kepemilikannya)'

Masing-masing dari keduanya menunjukkan bukti mengenai

apa yang di tangan kawannya, dan masing-masing dari keduanya

bersumpah terhadap kawannya, maka siapa pun dari keduanya

yang bersumpah maka dia terbebas, dan siapa pun dari keduanya

yang menolak bersumpah maka dia ditahan hingga bersumpah-

Abu Yusuf *B berkata, "Bila dia menolak bersumpah maka kami

akan menganggap dia kalah."

Bila dua orang sama-sama mengklaim jual-beli lalu

keduanya sama-sama membenarkannya namun keduanya

berselisih mengenai harga, yang mana penjual berkata, "Aku

menjual kepadamu seharga dua ribu." Sedangkan pembeli berkata,

"Aku membeli darimu seharga seribu." Dan barangnya ada,

namun tidak ada bukti di antara keduanya, maka keduanya sama-

sama bersumpah. Bila keduanya sama-sama bersumpah maka

barang dikembalikan kepada penjual' Dan siapa pun dari

keduanya yang menolak bersumpah maka sumpah dikembalikan

kepada pihak terdakwa.

Bila pembeli menolak bersumpah, maka penjual bersumpah

bahwa dia telah menjualnya dengan harga sebagaimana yang dia

katakan, kemudian aku menetapkan dua ribu atas si pembeli. Bila

penjual bersumpah sedangkan pembeli menolak bersumpah, maka

pembeli berhak mengambil yang dua ribu ihl, karena telah

terhimpun penolakan pembeli unhrk sumpah dan sumpahnya
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penjual atas klaimnya. Begitu juga bila yang menolak bersumpah
adalah penjual, dan yang bersumpah adalah pembeli, maka
penjualan ifu miliknya dengan harga seribu.

Bila barang ifu sudah tidak ada, maka keduanya sama-sama
mengembalikan nilainya bila keduanya sama-sama bersumpah.
Bila As-sunah menunjukkan bahwa keduanya sama-sama
membenarkan bahwa barang ifu telah di;ual, sementara keduanya
berselisih mengenai harga, maka bila keduanya bersumpah maka
keduanya saling mengembalikan, dan keduanya saling membenar-
kan bahwa jual-beli itu adalah halal. Maka -sejauh yang aku
ketahui- kaum muslimin tidak berbeda pandangan, bahwa apa
yang dikembalikan, bila barangnya masih utuh di tangan orang
yang memegangnya, lalu barang itu hilang (atau habis), maka dia
menanggung nilainya bila asalnya dijamin.

Bila kami menetapkan perkataan yang diterima adarah
perkataan pembeli bila barang itu hilang atau habis, berarti kami
telah meninggalkan As-sunnah, padahal tidak seorang pun yang
boleh meninggalkannya. Sebagian urama Masynq berpendapat
unfuk kembali kepada pendapat ini dan mengatakannya, serta
menyelisihi sahabatnya dalam hal ini.

Bila salah safunya menunjukkan bukti atas klaimnya, maka
kami memberikan itu kepadanya berdasarkan buktinya.

Bila seorang lelaki mengkraim bahwa dia telah menikahi
seorang wanita maka aku tidak menerima klaimnya hingga dia
mengatakan, "Aku rnenikahinya dengan dinikahkan oleh seorang
wali, dua saksi yang adil, dan keridhaan si wanita.,, Bila dia
mengatakan ini, sementara s! wanita mengingkarinya, maka kami
meminta si wanita bersumpah, bila dia bersumpah maka aku tidak
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memuhrskan untuk si laki-laki dengannya, dan bila dia menolak

bersumpah maka aku tidak memutuskan untuk si laki-laki

dengannya karena penolakan bersumpah ini hingga si lakilaki ifu

bersumpah-

Bila si lak-laki bersumpah maka aku memutuskan untuknya

bahwa wanita ifu isbinya. Aku meminta sumpah dalam masalah

pemikahan, talak dan setiap klaim. Demikian itu, karena aku

mendapati dari ketentuan Allah & kemudian sunnah Nabi-SAW,

bahwa Allah & menetapkan agar suami lang menuduhkan zina

kepada istrinya bersumpah, dan si isfoi yang difuduh berzina juga

bersumpah, kemudian As-sunah menunjukkan bahwa .6ad gugur

dari si suami yang sebelumnya telah ditetapkan atasnya bila dia

tidak bersumpah, dan ijma' juga manyatakan bahwa ,had gugur

dari si wanita karena sumpahnya. Dan As-Sunnah menunjukkan

bahwa (dengan ini) terjadi perpisahan antara keduany'a dan

penafian anak. Jadi had ini adalah huk"rman, dan penafian anak

adalah penasaban. Had atas si laki-laki adalah delapan puluh kali

cambukan. [-alu aku mendapafl hukum ini menghimpunkan

kesimpulan bahwa sumpah digunakan dalam hal-hal yang memiliki

ketenfuan hukum.

2943. Dan aku mendapati Nabi $ memerintahkan kaum

Anshar agar bersumpah dan mereka mendapatkan hak darah

teman mereka, namun mereka menolak bersumpah- lalu beliau

menawarkan kepada mereka sumpah kaum yu1'"'6i'276

276 7"15, dikemukakan pada nomor (26591 pembahasan: Melukai dengan

Sengaja, bab: SrrmPah.
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Aku tidak mengetahui hukum di dunia yang lebih besar
daripada hukum pembunuhan, had dan talak, dan tidak ada
perbedaan pendapat di kalangan ulama rnengenai sumpah dalam
halharta. Dan aku mendapati Nabi.$ bersabda,

*;,-f!LJt JL',#ti - Y 1 r r

2gM. Dan sumph owfib bagi jang 4i4u2*r."277

Maka fidak boleh hunya ditetapkan pada seorang tendal$/a
tanpa ditetapikan pada terdalaua lainnya kecrrali berdasarkan
khabar Srang lazim 3nng mernbedakan antara keduanya. Dalam hal
ini tidak ada khabar yang lazim yang membedakan antara
keduanSra, bahkan khabar-khabar yang lazim memadukan
keduanya.

Begitu juga bila seoftmg wanita mengklaim pemikahan
atasnya sedangkan dia mengrangkal, maka si wanita diharuskan
membuktikan, bila dia tidak dapat membuktikan maka si laki-laki
diminta bersumpah, bila si lald-laki bersumpah maka dia tertebas,
dan bila dia menolak bersumpah maka sumpah itu dikembalikan
kepada si wanita, dan aku berkata kepadanya, "Bersurnpahlah",
bila dia bersumpah maka aku menetapkan pernikahan ifu atas si
laki-laki. Begitu juga segala sesuatu yang diklaim oreh seseorang
atas orang lain berupa talak, fuduhan zina, harta, qishash darr
dak$raan lainnya.

Bila seorang lelaki mengaku bahwa iskinya meng-khulu'-
nya dengan seorang budak atau rumah atau lainnya, sedangkan si
istri mengingkari ifu, rnaka sang suarni diharuskan mendatangkan
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bukti. Bila dia mendatangkan bukti maka aku menetapkan

tedadinya khuhi padanya dan aku menetapkan pada si istri apa

yang dia menEkhulu'dengannya. Bila suami tidak mendatangkan

bukti maka aku meminta si istui bersumpah, lalu bila dia

bersumpah maka dia terbebas dari diambil darinya apa yang

diklaim suaminya itu, dan aku menetapkan talak pada sang suami,

dan dalam hal ini dia tidak berhak merujuk; karena dia telah

mengakui talak yang dia tidak berhak ruiuk, dan mengklaim tindak

kezhaliman terhadaP harta.

Bila si iski menolak bersumpah maka sumpah itu

dikembalikan kepada suami, lalu bila dia bersumpah maka dia

berhak mengambil apa yang diklaimnya bahwa si isbi telah meng-

khulu.nya, dan bila dia menolak bersumpah maka aku fidak

memberikan apa pun dengan dakruaannya itu dan tidak pula

karena penolakan si istri unfuk bersumpah, hingga penolakan istri

untuk bersumpah berpadu dengan adanya sumpah suami'

Bila seorang budak mengklaim kepada pemiliknya bahwa

dia telah memerdekakannya, atau menyepakati kitabah dengannya

(perjanjian menebus kemerdekaannya dengan mencicil

pembayarannya), sedangkan pemiliknya mengingkari' maka si

budak harus mendatangkan buku, bila dia mendatangkan bukti

maka akr berlakukan apa yang telah dipersaksikannya tentang

pemerdekaan atau kitabah.

Bila dia tidak nrendatangkan bukti maka aku meminta

maulanya untuk bersumpai,, Ialu bila maulanya bersumpah maka

aku batalkan klaim si budak, tapi bila maulanya menolak

bersumpah maka aku tidak menetapkan klaim si budak kecuali si
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budak bersumpah, lalu bila dia bersumpah maka aku tetapkan
klaimnya.

Bila seorang budak mengklaim tadbir(dinyatakan merdeka
setelah kematian majikannya), yaifu menurut pendapat yang
menyatakan bahwa budak mudabbar tidak boleh dijual adalah
demikian, dan menurut pendapat yang membolehkan penjualan
budak mudabbar adalah demikian, kecuali dikatakan kepada
majikan sang budak, "Kamu tidak membuat sumpah menjadi
sesuafu." Dan katakanlah, "Kamu telah menarik kembali tadbir,
dan tadbir itu tertolak." Seandainya si pemilik berkata kepada
budaknya, "Aku telah memerdekakanmu dengan harga seribu
dirham," sedangkan si budak mengingkari tentang uang ifu dan
mengklaim kemerdekaan, atau mengingkari tentang uang dan
pemerdekaan ifu, maka si pemirik sebagai pendakwa (pengkraim).

Bila sang majikan mendatangkan bukti, maka dia mem-
bebankan uang ifu kepada si budak, tapi bira dia tidak
mendatangkan bukti maka aku meminta si budak unfuk
bersumpah, bila dia bersumpah maka dia terbebas dari keharusan
membayar uang itu, dan dia menjadi merdeka dari dua sisi; Karena
sang majikan telah mengakui kemerdekaan dalam kedua sisi ini.
Bila si budak menolak bersumpah, maka tidak ada yang ditetapkan
atasnya hingga maulanya besumpah, bila maulanya bersumpah
yang ditetapkan tanggungan uang ifu atas si budak, tapi bila sang
majikan menolak bersumpah maka tidak ada uang yang
dibebankan kepada si budak, sedangkan kemerdekaannya berlaku.

Bila seorang lelaki memegang leraki lainnya laru berkata,
"Kamu budakku," sedangkan leraki yang dinyatakannya sebagai
budak berkata, "Justru aku adalah orang merdeka asri.,, Maka
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perkataan yang diterima adalah perkataannya, karena asal

manusia adalah merdeka hingga adanya bukfi, atau mengakui

sebagai budak. Pendakua diharuskan mendatangkan bukti, lalu

bila dia mendatangkan bukti, maka orang ifu menjadi budak, dan

bila si budak mengakui sebagai budak maka dia menjadi budaknya

lelaki itu. Bila dia tidak mendatangkan bukt maka aku meminta si

budak bersumpah, lalu bila dia bersumpah maka dia merdeka, dan

bila dia menolak bersumpah maka kami tidak menetapkan stahrs

budak terhadapnya hingga pendakwa bersumpah bahwa orang itu

budak, lalu dia menjadi budaknya.

Begitu juga budak perempuan seperti itu. Begitu juga setiap

yang dapat dimiliki, kecuali dalam safu makna, yaihr bila seorang

lelaki atau seorang wanita dikenal sebagai orang merdeka, lalu

keduanya mengaku sebagai budak, maka tidak ditetapkan status

budak pada mereka.

Bila seseorang mengklaim terhadap orang lain hak darah

(pembtrnuhan) atau luka yang selain darah (pembunuhan) baik

sebagai tindak kesengajaan maupun ketidak sengajaan, dan dia

memiliki bukti, maka bila dia mendatangkan bukt ifu maka

diputuskan untuknya (yakni dimenangkan), tapi bila dia tidak

mendatangkan bukti, dan tidak pula apa yang bisa mengharuskan

qasamah dalam kasus pembunuhan yang selain melukai, maka aku

meminta sumpahnya terdals la, lalu bila dia bersumpah maka dia

terbebas, dan bila dia rnenolak bersumpah maka aku tidak

menetapkan sesuahl padanya karena penolakannya urfuk

bersumpah hingga pendakrua bersumpah. Bila pendakrua

bersumpah maka aku tetapkan atas terdakvua semua yang

didaln vakan kepadanya.
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Sumpah tentang darah (pembunuhan) berbeda dengan
sumpah lainnya. Tidak dapat terbebas dari tuntutan darah kecuali
dengan lima puluh sumpah, sedangkan selainnya bisa diklaim dan
bisa terbebas darinya dengan satu sumpah, kecuali li'an, karena
hanrs dengan empat sumpah dan yang kelimanya ilti'arnya
(sumpah penimpaan laknat). Baik nyawa maupun luka dalam hal
ini adalah sama, yaifu diimbangi dengan kadar yang
menguranginya yang berupa penolakan unhrk bersumpah dan
sumpah terdals ra.

Sebagian ulama menyelisihi kami dalam hal ini, yang

mana dia menyatakan bahwa setiap orang yang mengklaim luka,

atau pembutaan mata, atau pemotongan tangan, serta segala
yang selain penghilangan nyawa, maka terdakwa diminta
bersumpah, bila dia menolak bersumpah maka dia di-qishash
dengan dibutakan matanya, atau dipotong tangannya, dan dia di-
qishash dengan apa yang selain penghilangan nyawa. Demikian
juga semua dah,r;aan menumtnya sama. Dan dia menyatakan,
bahwa sabda Nabi @, " Dan zumpah wajib bagi yang didakwa"

menunjukkan, bahwa bila dia (terdal<ula) bersumpah maka dia
terbebas, dan bila dia menolak bersumpah maka diberlakukan
dakwaan atasnya.

Kemudian setelah dia berdalih dengan sabda Nabi $ ini,

dia menarik kembali lalu membatalkannya dalam hal nyawa, yang

mana dia berkata, "Bila dia didal(ila telah menghilangkan nyawa
lalu dia menolak bersumpah, maka aku tidak membunuhnya, tapi
aku menahannya hingga dia mengaku lalu aku membunuhnya,
atau dia bersumpah sehingga aku membebaskannya." Dia juga
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mengatakan seperti ini mengenai wanita yang me'/i'an suaminya

namun menolak bersumpah.

Aku tidak mengetahuinya kecuali dalam hal ini dia

menyelisihi apa yang dinyatakannya ada di dalam Sunnah

Rasulullah db, namun kami tidak membenarkannya dan tidak pula

membatalkannya. Semestinya bila dia membedakan antara peng-

hilangan nyawa dan tindak melukai yang tidak sampai menghilang-

kan nyawa, hendaknya dia mengatakan, "Aku tidak menahannya

bila dia menolak bersumpah, dan aku tidak menetapkan sesuatu

pun atasnya", bila dia tidak memandang penolakan bersumpah

sebagai hukum, yaifu di permulaan dia tidak menahan terdakwa

kecuali dengan adanya buku.

Bila menurutnya penolakan bersumpah memiliki hukum

berarti dia telah menyelisihinya; Karena menolak bersumpah

menurutnya menetapkan atasnya apa yang dia menolaknya- Dan

bila penolakan bersumpah tidak memilfi hukum dalam hal nyawa,

maka dia telah menzhaliminya dengan menahannya sebagaimana

perkataannya; Karena seseorang tidak boleh menahan orang lain

karena dakvaan kawannya. Dan dia juga menyelisihi sahabatnya

dan meninggalkan pendapatnya, lalu dia memunculkan pendapat

lain yang mustahil seperti pendapat sahabatnya. Yang mana dia

berkata, "Dia tidak dipeniara, tapi tidak layak juga dilepaskan, dan

aku menganggap besamya perkara darah, akan tetapi aku

menetapkan diyat atasnYa."

Jadi dia menetapkan diyat atasnya dalam tindakan yang

disengaja, namun dia tidah selalu menetapkan diyat dalam tindak

yang disengaja. Dia menyeiisihi Sunnah Nabi S, karena beliau

memberikan pilihan kepada wali darah unhrk menuntut balas
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(qishash) atau diyat. Kemudian dia berkata, "Tidak ada hal lain

kecuali qishash, selain keduanya berdamai."

Jadi dia mengambil untuk wali darah apa yang tidak

diklaimnya, dan mengambil dari terdakwa apa yang tidak

diakuinya, serta memunculkan dari dirinya sendiri hukum yang

mustahil bagi keduanya, tanpa berdasarkan khabar dan tidak pula

qiyas. Bila dia mengambil darah manusia di suafu posisi dengan

dua saksi hingga dia membunuh jiwa, dan mayoritas apa yang

kami ambil adalah mudhihah (luka yang mengangkat daging dari

tulang dan menyingkapkannya) dari dua sakti atau pengakuan

keduanya, maka dia membedakan antara darah (pembunuhan) dan

mudhihah serta apa yang lebih ringan dari itu.

Bila seseorang mengldaim tanggung jawab atas orang lain

dengan jiwa atau harta, lalu yang lainnya itu menyangkal, maka

yang mengklaim penanggungan itu hams mendatangkan bukti, bila

dia tidak mendatangkan bukti maka yang mengingkari harus

bersumpah, bila dia bersumpah maka terbebas, dan bila dia

menolak bersumpah maka sumpah itu dikembalikan kepada

pendakwa. Bila dia bersumpah maka ditetapkan apa yang

diklaimnya, dan bila dia menolak bersumpah maka gugurlah apa

yang didakwakannya, hanya saja penanggungan dengan jiwa

adalah lemah.

Sementara Abu Hanifah *S berkata, "Orang yang

mengklaim tanggung jawab diharuskan mendatangkan bukti, bila

dia tidak dapat mendatangkan bukti maka yang mengingkari harus

bersumpah, bila dia bersumpah maka terbebas, dan bila menolak

bersumpah maka ditetapkan penanggungan itu atasnya."
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Bila seseorang mengklaim atas orang lain bahwa dia

menyewakan sebuah rumah dari sebuah komplek tempat tinggal

selama sebulan seharga sepuluh dirham, sedangkan penyewa

mengklaim bahwa dia menyewa seluruh komplek ifu selama

sebulan seharga sepuluh dirham, maka masing-masing dari

keduanya sebagai pendakrua temannya, dan masing-masing dari

keduanya harus mendatangkan bukti. Bila tidak ada bukti maka

masing-masing dari keduanya harus bersumpah atas dakrvaan

temannya. Bila masing-masing dari keduanya mendatangkan bukti

atas dakwaannya, maka kesaksian ifu batal, dan keduanya saling

bersumpah dan saling mengembalikan. Bila dia telah menempati

komplek pemukiman atau salah rumah rumahnya, maka dia harus

menyewakan yang seperti ifu selama kadar dia menempatinya.

Demikian juga bila dia mengklaim bahwa dia menyewa

darinya seekor tunggangan ke Makkah dengan harga sewa sepuluh

dirham, sedangkan pemilik tunggangan mengklaim bahwa dia

menyer.r.rakan kepadanya hingga ke Ailah dengan harga sepuluh

dirham, maka jawaban dalam hal ini seperti jawaban dalam

masalah sebelumnya. Bila salah sahr dari keduanya mendatangkan

bukti sedangkan yang lainnya tidak, maka aku mengambil dengan

bukti dari orang yang mendatangkan bukti. Demikian juga yang

dikatakan oleh Abu Hanifah.

Bila ada dua orang yang sama-sama mengklaim sebuah

perumahan, yang mana masing-masing dari keduanya berkata, "ltu

milikku, berada di tanganku." Dan keduanya sama-sama memiliki

bukti (saksi) atas hal ihr, maka aku menjadikannya dibagi dua di

antara keduanya. Karena bila kami menerima bukti maka kami

menerirna bukti dari masing-masing dari keduanya mengenai apa
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yang di tangannya, dan kami menggugurkannya dari apa yang di

tangan temannya, lalu kami menggugurkannya dan menetapkan-

nya seperti safu perumahan di tangan dua orang yang masing-

masing dari keduanya mengklaim keselumhannya. lalu diputuskan

bagi masing-masing dari keduanya setengahnya dari itu. Kami

memintanya bersumpah bila kami menggugurkan bukti atas klaim

temannya

Bila seorang budak di tangan seseorang lalu ada orang lain

yang mengklaimnya, dan dia menunjukkan bukti bahwa budak itu

kemarin berada di tangannya, maka bukti darinya atas hal itu tidak

diterima. Karena bisa jadi pemah ada di tangannya apa yang

bukan miliknya. Bila dia mendatangkan bukti bahwa budak ini

diambil orang ini darinya, atau budak ini dia lepaskan darinya, atau

dia merampasnya darinya, atau mengalahkannya unfuk mendapat-

kan budak ini dan mengambilnya darinya, atau mereka bersaksi

bahwa dia mengirimnya untuk keperluannya lalu orang ini

mencegatnya di jalanannya lalu membawanya pergi, atau mereka

bersaksi bahwa budak ini kabur dari orang ini lalu orang ifu
mengambilnya, maka kesaksian ini dibolehkan, dan dipufuskan

budak itu miliknya. Tapi bila dia tidak memiliki bukti, maka orang

yang budak itu berada di tangannya hams bersumpah, bila dia

bersumpah maka dia terbebas, dan bila dia menolak bersumpah

maka sumpah dikembalikan kepada pendakr,va, lalu bila dia

bersumpah maka dia boleh mengambil apa yang diklaimnya, tapi

bila dia menolak bersun'lpah maka gugurlah dakwaannya, dan aku

hanya memintanya bersumpah atas apa yang diklaim temannya

itu.
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Ar-Rabi' berkata: Abu Ya'qub *s berkata, "Pembuktiannya

diterima dan apa yang di tangannya dibiarkan sebagaimana

sebelumnya."

Bila rumah atau harta lainnya di tangan seseorang lalu ada

orang lain yang mengklaimnya, atau sebagian dari ifu, lalu orang

yang memegang itu berkata, "lni bukan milikku, tapi milik si

fulan." Namun dia tidak menunjukkan bukti, maka bila si fulan ifu
hadir, ifu menjadi miliknya, dan dia menjadi setem menggantikan

dirinya, tapi bila si fulan tidak hadir maka dituliskan pengakuannya

unfuknya, dan dikatakan kepada pendakua, "Tunjukkan bukti atas

dal$raanmu." Dan dikatakan kepada orang yang memegang harta

itu, "Bantahlah dal$raan itu."

Bila pendakwa menunjukkan bukti, maka diputuskan untuk-
Dgd, dan dituliskan di dalam kepufusan, "Sesungguhnya al{u

menerima pembuktian fulan sang pendakwa setelah pengalman

fulan yang memegang rumah itu, bahwa rumah milik si fulan,

namun fulan tidak memberikan pengakuan unfuknya dan tidak ada

pula wakilnya yang hadir. lalu aku terima bukti fulan sang

pendalnua atas rumah ini, sebagaimana yang dituturkan di dalam

suratku. Dan dituturkan kesaksian para saksi, lalu aku pufuskan

unfuknya dengan itu atas fulan yang memegang rumah ifu, dan

aku menetapkan fulan yang mengakui unfuknya dengan itu atas

alasannya yang dimulainya."

Bila si fulan atau wakilnya hadir, maka dimulai lagi

pengadilan dari awal antara dirinya dan orang yang diberi

keputusan unh-rknya, walaupun orang yang memegang rumah ifu
menunjukkan bukti bahwa rumah itu milik si fulan yang tengah

bepergian, yang menitipkannya kepadanya, atau menyavakannya
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kepadanya. Orang yang memberi keputusan kepada orang yang

sedang tidak ada maka dia mendengar dari buktinya dan

memufuskan unfuknya serta meminta sumpahnya karena

ketiadaan temannya ihr, bahwa apa yang dipersaksikan oleh para

saksinya adalah benar, dan tidak keluar dari kepemilikannya

dengan cara apa pun, serta menuliskan unfuknya di dalam surat

kepufusan, "Sesungguhnya aku telah mendengar pembuktiannya

dan sumpahnya, dan fulan sebagiri pemiliknya yang disebutkan

bahwa mmah itu miliknya sedang tidak ada, dia tidak hadir dan

tidak pula wakilnya. Maka bila dia hadir maka di;adikan sebagai

rival, dan mendengar dari pembuktiannya bila ada, dan

memberitahukan pembuktian kepadanya yang telah dipersaksikan

atasnya. Lalu bila dia membawakan hak yang lebih berhak

daripada hak orang yang diberi keputursan maka dipuhrskan

untuknya dengan itu, tapi bila tidak membawakan ihr maka aku

tetapkan atasnya kepufusan yang pertama."

Bila orang yang telah diberi keputusan pertama meminta

kepada qadhi agar memperbaharui surat untuknya dengan

keputusan kedua ketika hadirnya rival, maka dia hams

melakukannya, lalu menutrrkan apa yang telah diputuskan

pertama kali hingga dia datang, kemudian menuturkan bahwa

fulan hadir dan aku mengulang pembuktian atasnya, serta

mendengar dari alasannya dan pembuktiannya, kemudian

menuturkannya, kemudian menuhrrkan bahwa dia tidak melihat

unfuknya sesuafu di dalamnya, dan bahwa dia memberlakukan

padanya kepufusan pertama, dan menggugurkan alasannya

dengan keputusan yang lain.
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Keputusan mengenai orang yang tidak hadir hanya ada safu

dari dua pendapat, yaifu tidak memuhrskan suafu kepufusan

mengenai orang yang sedang tidak hadir, baik berkenaan utang

maupun lainnya, ataupun memutuskan mengenainya berkenaan

dengan utang ataupun lainnya. Sedangkan kami memandang

untr"rk memberi kepufusan mengenainya setelah menerima alasan.

Dan kami telah menuliskan tentang menerima alasan di selain

bahasan ini. Baik berupa pengakuan orang yang rumah ihr berada

di tangannya sebelum kesaksian para saksi ataupun setelahnya,

dan ini sama mengenai semua harta.

Bila rumah ifu berada di tangan seseorang, lalu ada orang

lain yang mengklaim bahwa rumah ifu miliknya, dan bahwa dia

menyerr,rakannya kepadanya, lalu ada orang lain lagi yang

mengklaim bahwa rumah itu miliknya dan bahwa dia menitipkan-

nya kepadanya, maka masing-masing dari keduanya sebagai

pendakwa (pengklaim), dan masing-masing dari keduanya harus

mendatangkan bukti" Bila keduanya mendatangkan bukti, maka

dengan itu dipufuskan dengan dibagi setengah-setengah di antara

keduanya. Demikian juga pendapat Abu Hanifah.

Ar-Rabi' berkata, "Yang aku hafal dari Asy-Syafi'i adalah

kedua kesaksian itu batal. Dan itu adalah pendapat yang lebih

benar menurutnya dari kedua pendapat itu."

Bila sebuah rumah atau seorang budak berada di tangan

seseorang, lalu ada orang lain yang mengklaim bahwa dia

merampasnya di suatu wakfu, dan dia menunjukkan bukti atas itu,

dan ada orang lain lagi yang mengaku bahwa itu adalah titipan

kepadanya di suatu wakfu seteiah perampasan ifu, dan dia

menunjukkan bukti atas ifu, maka dengan itr hakim memufuskan
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unfuk orang yang disebut sebagai perampas, dan tidak memufus-

kan unfuk orang yang membuat pengakuan ifu. Karena

pengakuannya tidak dibolehkan pada apa yang dirampas dari ini,

dan orang yang disebut sebagai perampas adalah pendakwa, dan

dia harus membuktikan.

Bila seseorang mengaku bahwa dia membeli seorang budak

laki-laki dan seorang budak perempuan dari seseorang dengan

harga seribu dirham dan dia telah membayar harga ifu, sementara

kedua budak ifu berada di tangan penjual, dan si penjual berkata,

"Aku hanya menjual budak laki{aki saja seharga seribu dirham",

maka keduanya saling bersumpah dan saling membatalkan.

28. Bab: Klaim Mengenai Warisan

Bila sebuah rumah berada di tangan seseorang, lalu ada

dua orang lainnya mengklaimnya, yang mana masing-masing dari

keduanya menunjukkan bukti bahwa rumah itu miliknya dari sejak

waktu anu hingga waktu anu, atau bahwa dia mewarisinya dari

ayahnya di waktu anu, hingga pengetahuan meliputi bahwa salah

safu dari dua pembuktian ih.r bohong, maka ini seperti kesaksian

mengenai hasil panen. Jadi orang yang menyatakan mengenai

hasil panen bahwa itu membatalkan kedua pembuktian itu karena

salah safunya dipastikan bohong namun kita tidak mengetahuinya,

dan ditetapkan bahwa hasil panen itu hak orang yang hasil itu
berada di tangannya, karena dibatalkannya pembuktian maka aku
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membatalkan kedua pembuktian ini, dan aku menetapkan rumah
berada di tangan pemegangnya.

Adapun orang yang menyatakan bahwa dia membenarkan

bukti yang disertai sebab yang lebih kuat, maka dia menetapkan

stafus hasil panen di tangan orang yang memegangnya karena

sebab yang lebih kuat. Maka dalam hal ini ada dua pendapat;

Pertama, dibagi setengah-setengah di antara keduanya. Kdua,
diundi di antara keduanya, lalu mana pun yang keluar namanya

dari antara keduarrya maka dia berhak terhadap semuanya.

Bila bukti memberi saksi tentang dua waktu yang berbeda,

maka tidak ada jalan lain kecuali diundi di antara keduanya, atau

rumah ifu dibagi setengah-setengah di antara keduanya, karena

bisa jadi kedua bukti ifu sama-sarna benar, dan setiap yang

memungkinkan kedua buktinya benar mengenai apa yang tidak di
tangan para pengklaim, maka demikian penyelesaiannya. Dan
setiap yang tidak memungkinkan kecuali salah safu bukti
dipastikan bohong maka seperti masalah pertama. Ini sama dalam

segala sesuafu yang diklaim, dan dengan bentuk kepemilikan apa
pun, baik berupa harta warisan maupun lainnya adalah sama.

Bila seorang budak perempuan di tangan seorang lelaki,

lalu ada lelaki lain yang mengklaim bahwa budak itu milik ayahnya,

dan dia menunjukkan bukti bahwa ayahnya meninggal dunia

dengan meninggalkannya sebagai warisan, dan tidak ada yang

mengetahui bahwa dia mempunyai ahli waris selainnya, sementara

yang lainnya membawa bukti bahwa dia membelinya dari ayahnya

orang ini dan telah mernbayar harganya, maka budak ifu
diputuskan miiik si pembeli, dan kesaksian pembelian

membatalkan kesaksian ahli waris.
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Begitu juga bila mereka bersaksi mengenai kebenaran

penerimaan dari orang yang telah meninggal ifu dalam keadaan

sehatnya, atau sebagai hibah, atau sumbangan, atau pemberian,

atau 'umra. karena bisa jadi kesaksian para ahli waris benar secara

lahir bahwa orang yang telah meninggal itu memang pemah

menjadi pemiliknya, namun mereka tidak mengetahui keluamya

dari kepemilikannya, sehingga mereka memberikan kesaksian ini.

Seandainya mereka sungguh-sungguh lalu bersaksi bahwa budak

itu milik orang yang telah meninggal itu, dan bahwa mereka tidak

mengetahuinya telah keluar dari kepemilikannya hingga dia

meninggal, maka ini lebih aku sukai.

Bila kesaksian itu dengan kepastian maka ifu sebagaimana

yang diketahui, dan mereka ini tidak menyelisihi para saksi

pembelian dan tidak pula sedekah, para saksi pembelian dan

sedekah bersaksi bahwa orang yang telah meninggal itu telah

mengeluarkannya di masa hidupnya kepada orang ini, jadi tidak

ada perselisihan di antara mereka, hanya saja tidak diketahui oleh

para saksi itu mengenai apa yang diketahui olehpara saksi ini-

Bila rumah, atau tanah, atau kebun, atau desa, berada di

tangan seseorang, lalu ada orang iain yang mengklaim bahwa ifu

miliknya, dan dia menunjukkan bukti bahwa itu milik ayahnya,

namun para saksi ihr tidak bersaksi bahwa ayahnya meninggal

dunia dengan meninggalkannya sebagai warisan, maka tidak

putuskan menjadi miliknya (tidak menjadi milik pendakwa)-

Kesaksian ini tidak diberlakukan kecuali mereka bersaksi bahwa

harta ifu masih tetap sebagai milik ayahnya hingga dia meninggal,

walaupun mereka tidak menyebutkan bahwa ayahnya ittl

698



Al lhtttn

meninggalkannya sebagai warisan. Begitu juga bila mereka

bersaksi bahwa harta itu milik kakeknya.

Bila sebuah rumah berada di tangan seseorang, lalu ada

orang lain yang mendatangkan dua saksi bahwa ayahnya

meninggal dunia dengan meninggalkannya sebagai warisan, lalu

orang lain mendatangkan dua saksi lainnya bahwa ayahnya orang

yang mengklaim ini menikahi ibunya orang ini dengan mahar

rumah tersebut, dan bahwa ibunya, fulanah, meninggal dunia

dengan meninggalkan rumah ifu sebagai warisan, maka dipuhrskan

bahwa rumah itu milik anaknya wanita itu. Karena laki-laki tersebut

(yakni ayahnya pendakwa) telah keluar dari kepemilikan rumah ifu
ketika menikahi wanita tersebut (ibunya laki-laki yang didakrua)

dengan mahar rumah itu. Ini seperti keluamya kepemilikannya dari

itu dengan penjualan.

Kesaksian kaum wanita mengenai kepemilikan harta

semuanya dibolehkan bersama kesaksian kaum lakilaki. Namun

tidak dibolehkan dalam menyatakan bahwa fulan rneninggal

dengan meninggalkan fulan dan fulan, tidak ada ahli waris lain

selain keduanya, karena hal ini menetapkan nasab, sedangkan

kesaksian mereka (kaum wanita) tidak dibolehkan kecuali khusus

dalam masalah hafta, dan hal-hal yang tidak dapat disaksikan oleh

kaum lelaki mengenai urusan kaum wanita.
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29. Kesaksian atas Kesaksian

Bila dua lelaki bersaksi atas kesaksian dua lelaki lainnya,

maka aku telah melihat banyak hakim dan pemberi fatwa yang

membolehkannya. Orang yang membolehkannya, semestinya di

antara hujjahnya adalah mengatakan, "Keduanya bukan saksi atas

kesaksian diri mereka sendiri, tapi keduanya bersaksi atas

kesaksian dua lelaki lainnya. Jadi keduanya adalah dua lelaki yang

masing-masing dari keduanya bersaksi atas seorang lelaki lainnya."

Dan ini lebih menunjukkan kepada perkara yang seakan-akan

menyempai bolehnya seseorang mengatakan, "Tidakkah kamu

melihat bahwa bila keduanya bersaksi atas kesaksian dua orang

bahwa barang ini adalah milik orang ini, dan keduanya bersaksi

atas kesaksian dua orang lainnya bahwa barang ini juga adalah

milik orang lainnya, maka keduanya bukan sebagai dua saksi

palsu, tapi menunaikan perkataan selain keduanya."

Aku pemah mendengar orang yang mengatakan, "Aku

tidak menerima klaim atas seseorang kecuali kesaksian dua orang,

dan atas yang lainnya kecuali kesaksian dua orang selain

keduanya." Orang yang mengatakan ini semestinya di antara

hujjahnya mengatakann "Aku memosisikan keduanya pada posisi

saksi dirinya sendiri." Maka keduanya tidak memiliki lebih dari

hukumnya, yaihr bila dia bersaksi dua kali atas sesuafu yang safu

maka hanya dianggap satu. Begitu juga bila keduanya bersaksi atas

yang lainnya maka hanya dianggap safu, sehingga kesaksian

keduanya tidak dibolehkan.

Dan hendaknya orang yang mengatakan ini berkata,

"Sesungguhnya keduanya hanya tidak temoda dalam kesaksian
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mereka atas empat orang, dan bila keduanya tidak ternoda dalam

kesaksian mereka atas empat orang berbeda, itr.r karena keduanya

tidak bersaksi atas orang-oremg tertenfu, dan keduanya hanya

memosisikan orang yang bersaksi atas kesaksiannya, sehingga dua

orang tidak boleh memosisikan kecuali satu posisi bila tidak boleh

memosisikan yang safu kecuali oleh dua orang'"

Tidak dibolehkan kesaksian wanita kecuali dua laki{aki, dan

tidak boleh kesaksian atas wanita seorang laki-laki dan dua orang

wanita, karena ini bukan harta.

Bila sebuah rumah di tangan seorang lelaki, lalu ada lelaki

lain yang menunjukkan saksi atasnga bahwa ayahnya meninggal

dunia dengan meninggalkan rurnah ihr sebagai warisan, namun

para saksi itu tidak bersaksi atas para ahli waris dan tidak

mengetahui mereka, maka qadhi mengharuskan para ahli waris

agar mendatangkan bukti yang menuniukkan (atau saksi yang

menyatakan) bahwa mereka adalah anak-anaknya fulan yang

meninggal ihr, dan bahwa mereka tidak mengetahui adanya ahli

warisnya Yang lain selain mereka-

Bila mereka bisa mendatangkan bukti atas itu maka rumah

itu diserahkan kepada mereka, tapi bila mereka tidak dapat

mendatangkan bukti atas ihr maka rumah itu dibekukan selamanya

hingga mereka mendatangkan bukti bahwa mereka adalah ahli

warisnya dan tidak ada ahli waris lain selain mereka- Dan tidak

diambil biaya dari apa yang diserahkan kepadanya setelah

mengklaimnya dengan bukti. seandainya aku mengambilnya

darinya maka aku mengambilnya dari orang yang alm memberi

kepufusan unhrknya atas yang lain berupa rumah atau budak, dan

aku mengambilnya dari yang aku memberi kepufusan unhrknya
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atas seseorang berupa utang, dan dari orang yang aku
memutuskan unfuknya dengan kepufusan yang telah dibuat.
Demikian juga yang dikatakan oleh Abu Hanifah *g.

Bila rumah ifu berada di tangan seseorang lalu ada orang
lain yang mengklaimnya, dan dia menunjukkan saksi bahwa
ayahnya meninggal dunia dengan meninggalkannya sebagai

warisan sejak setahun, dan mereka (para saksil tidak mengetahui
ahli waris lainnya, sementara orang yang memegang rumah ifu
juga mendatangkan bukti bahwa ayahnya meninggal dunia dan
meninggalkannya sebagai warisan sejak setahun, maka rumah ifu
menjadi hak orang yang rumah ifu berada di tangannya.
Sementara Abu Hanifah ag, berkata, "Aku memufuskan rumah ifu
milik pendakwa (pengklaim). "

Seandainya orang yang nrmah ifu berada di tangannya
mengaku bahwa rumah ifu tadinya milik ayahnya si pendalsr,ra,

kemudian ayahnya membelinya darinya dan telah membayar
harganya, dan dia menunjukkan bukti atas ifu, maka hal itu
diterima darinya, karena mmah ifu berada di tangannya dan dia
lebih kuat sebabnya. Abu Hanifah *u juga mengatakan seperti ifu,
hanya saja dia menjadikannya sebagai pendala,va (pengkliam)

dalam kedudukan ini.

Bila rumah ifu berada di tangan seseorerng, lalu ada orang
lain yang menunjukkan saksi atasnya bahwa ayahnya meninggal
dunia dengan meninggalkan rumah ifu sebagai warisan unfuknya
dan saudara-saudaranya, yaifu fulan dan fulan, dan mereka (para

saksi) tidak mengetahui ahli warisnya yang lain selain mereka,
sementara semua saudaranya sedang tidak ada kecuali dirinya,
maka rumah itu keluar dari tangan orang yang sekarang berada di
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tangannya, dan menjadi harta warisan, lalu diserahkan kepada ahli

waris yang hadir. Bila ahli waris yang tidak hadir mempunyai

wakil, maka diserahkan kepada mereka hak orang-orang yang

mereka wakili, tapi bila tidak maka bagian-bagian mereka dari

rumah itu dibekukan, dan aku menyewakan atas nama mereka

hingga mereka hadir. Sementara Abu Hanifah rg berkata,

"Diserahkan kepada yang hadir bagiannya, dan sisa mmah itu

dibiarkan di tangan orang yang tadinya memegangnya'"

Bila rumah itu berada di tangan para ahli waris, namun

salah seorang dari mereka tidak berada di tempat, lalu ada seorang

lelaki yang mengklaim bahwa dia telah membeli bagian orang yang

tidak hadir ihr, maka orang yang berpendapat, "Tidak diputuskan

atas orang yang tidak hadir", maka dia tidak menerima

pembuktian darinya ketika setemnya tidak ada, dan tidak satu pun

dari para ahli waris yang hadir itu sebagai setemnya. Bila mereka

(para ahli waris yang hadir) semuanya mengakui bagian orang

yang tidak hadir bahwa itu miliknya, maka orang yang memberi

kepufusan atas orang yang tidak hadir akan memberi kepufusan

bagi si pembeli itu dengan pembuktiannya. Sedangkan Abu

Hanifah rahmafullah 'alaihi berkata, "Tidak diputuskan atas orang

yang tidak hadir."

Bila rumah itu di tangan seorang lelaki dan anak

saudaranya, lalu sang paman (yakni laki-laki ini) mengldaim bahwa

ayahnya meninggal dunia dengan meninggalkannya sebagai

warisan untuknya dan tidak ada ahli waris lain selainnya,

sementara sang anak saudara mengklaim bahwa ayahnya

meninggal dunia dengan meninggalkannya sebagai warisan

unhrknya dan tidak ada ahli waris lain selainnya, maka bila masing-
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masing dari keduanya tidak memiliki bukti, maka diputuskan dibagi

separuh diantara keduanya.

Bila rumah itu berada di tangan seorang lelaki dan
keponakannya, lalu sang paman berkata, "Rumah ini dimiliki
ayahku dan saudaraku separuh-separuh." Sang keponakan
mengakui ifu, lalu sang paman menunjukkan bukti bahwa ayahnya

meninggal sebelum ayahnya, lalu ayahnya dan anaknya

mer,uarisinya dan tidak ada ahli waris lain selain keduanya,

kemudian ayahnya meninggal dunia lalu dia mewarisinya dan tidak
ada ahli waris lain selainnya.

Sementara sang keponakan menunjukkan bukti bahwa
sang kakek meninggal sebelum saudaranya, dan bahwa dia diwarisi
oleh dua anaknya, salah satunya adalah ayah sang keponakan, dan
yang lainngra adalah sang paman yang masih hidup ini, dan tidak
ada ahli waris lain selain keduanya. Kemudian ayahnya meninggal,
lalu dia mewarisinya dan tidak ada ahli warisnya yang lain selain

dirinya.

Maka orang yang berpendapat menggugurkan bukti bila
sebagiannya mendustakan sebagian lainnya, maka dia
menggugurkan pembuktian ini, dan menetapkan nrmah ini
sebagaimana yang diakui oleh keduanya sebagai milik kedua orang
yang telah meninggal. lalu warisan kedua orang yang telah
meninggal itu diwarisi oleh yang masih hidup dan yang telah
meninggal, karena dia menetapkan asal kepemilikan adalah milik
orang yang diakui oleh keduanya.

Sedangkan orang yang berpendapat untuk mengundi di
antara keduanya maka dia mengundi di antara keduanya, maka
nama siapa pun yang keluar maka dia pufuskan sebagai miliknya
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berdasarkan pada saksi yang memberi kesaksian unfuknya, dan

menggugurkan kesaksian temannya.

Sedangkan orang yang berpendapat unfuk menerima

pembuktian dari masing-masing dari keduanya mengenai apa yang

di tangannya dan menggugurkannya dari apa yang di tangan

temannya, maka dia akan menerimanya, kemudian menetapkan

setengah atas asal apa yang diakui keduanya, dan menetapkan

setengah unfuk masing-masing dari keduanya, serta mewariskan

bagi masing-masing dari keduanya dari harta warisannya baik

hidup maupun mati di harinYa ini.

Sementara Abu Hanifah & berkata, "Dalam hal ini aku

memutuskan bagian masing-masing dari keduanya unfuk ahli

warisnya yang masih hidup, sedangkan yang telah mati tidak

mewarisi sedikit pun dari ifu. Jadi aku memufuskan setengah

mmah untuk sang keponakan, dan setengah rumah untuk sang

paman."

Bila seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan

seorang saudara kandung, lalu qadhi mengetahuinya, atau para

saksi memberikan kesaksian itu untuknya, dan para saksi maupun

qadhi tidak mengetahui bahwa dia memiliki ahli waris lain

selainnya, tidak lebih dari ilmu nasab, maka qadhi tidak

menyerahkan sedikit pun kepadanya, karena adakalanya seorang

saudara bukan sebagai ahli waris-

Seandainya posisi saudara itu adalah anak, lalu para saksi

memberi kesaksian bahwa ini anaknya, namun mereka tidak

memberi kesaksian tentang jumlah ahli waris, dan tidak pula

menyatakan bahwa tidak ada ahli waris lain selainnya, maka qadhi

membekukan hartanya dan menunggu, serta menanyakan ke
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berbagai negeri yang pemah disinggahinya (disinggahi oleh orang
yang meninggal ifu), "Apakah di sana ada anaknya?"

Bila telah mencapai puncak yang seandainya dia memang
memiliki anak maka akan diketahui, sementara sang anak ini
menyatakan bahwa tidak ada ahli waris lain selain dirinya, maka
seluruh harta ifu diserahkan kepadanya, dan tidak diserahkan
kecuali mengambil jaminan darinya dengan sejumlah harta, dan
pemyataan bahwa dia tidak memufuskan unfuknya kecuali karena
dia tidak menemukan ahli waris lain selainnya. sehingga manakala
datang ahli waris, maka jaminan itu diambil dengan memasukkan
ahli waris ifu kepadanya sesuai dengan kadar haknya.

Bila pada posisi anak itu ada istri atau bersama istri, maka
qadhi memberinya seperempat dari seperdelapan, dan tdak
memberikan kepadanya hingga para saksi bersaksi suaminya
meninggal dalam keadaan memiliki istri, dan mereka tdak
mengetahuinya telah menceraikannya. Hanya saja dibedakan di
dirinya dan sang anak bahwa warisan istri dibatas dengan batas
maksimal dan batas minimal; maksudnya batasan minimalnya ifu
adalah seperempat dari seperdelapan, sedangkan batas
maksimalnya adalah seperempat. sedangkan warisan anak tidak
terbatas dengan batasan minimal dan batasan maksimal, sehingga
maksimalnya adalah seluruhnya, dan minimalnya tidak dibekukan
atasnya selamanya kectrali dengan jumlah ahli waris yang
bersamanln yang bisa banyak dan bisa sedikit.
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30. Kesaksian Ahli Dzimmah Mengenai Warisan

Tidak dibolehkan kesaksian seseorang yang menyelisihi

orang-orang merdeka, baligh lagi muslim mengenai keduniaan,

karena Allah & berfirman,

;t'r:3i;i,;;j&
" Dari saksi-saksi yang kamu idhai." (Qs. Al Baqarah [2]'

2821

Dan tidak ada keridhaan pada seseorang yang menyelisihi

agama Islam. Allah & iugu berfirman,

K4Si'iit'b1$-,
,, Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di

antara kamu." (Qs. Ath-Thalaaq 1651 2)'

Kita adalah kaum muslimin, dan tidak seorang pun dari kita

yang menyelisihi Islam. Bila seseorang dikenal sebagai pemeluk

Nashrani lalu dia meninggal dunia dengan meninggalkan dua anak

laki-laki, yang mana salah safunya muslim dan yang lainnya

Nashrani, lalu yang Nashrani mengklaim bahwa ayahnya

meninggal dalam keadaan Nashrani, sementara yang muslim

mengklairn bahwa ayahnya telah masuk Islam sebelum meninggal,

dan bukti menunjukkan bahwa tidak ada ahli warisnya yang lain

selain kedua orang ini, dan tidak ada saksi atas keislaman atau

kekuf'ran sang ayah selain kekufuran yang pertama, maka dia
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ditetapkan pada asalnya, dan warisannya menjadi hak anaknya
yang Nashrani hingga diketahui keislaman sang ayah.

Bila masing-masing dari keduanya menunjukkan bukti, yang
mana orang Nashrani menghadirkan dua saksi muslim bahwa
ayahnya meninggal dalam keadaan sebagai seorang Nashrani,
sementara yang muslim menghadirkan dua saksi Nashrani bahwa
ayahnya telah masuk Islam sebelum meninggal, maka warisan ifu
menjadi hak orang Nashrani yang dipersaksikan untuknya oleh dua
orang muslim, karena kesaksian kedua orang Nashrani tidak
dianggap. Bila semua saksinya mustim maka dia dishalatkan.

Sedangkan orang yang menggugurkan kesaksian itu bila
sebagiannya hanya mendustakan sebagian lainnya, maka dia
menjadikan warisan ifu milik orang Nashrani dan menetapkannya
atas asalnya. sementara orang yang memandang unfuk mengundi
di antara keduanya, maka dia mengundi, dan menetapkan warisan
ifu menjadi milik orang yang namanya keluar dalam undian. Dan
orang yang memandang unfuk membaginya bila bukti-buktinya
sama kuat yang masuk kepadanya dalam kepelikan ini, maka dia
membaginya di antara keduanya. Adapun tentang menshalatkan-
nya, ini tidak termasuk warisan, tapi hanya dishalatkan dengan
problem atas niat bahwa dia muslim, sebagaimana kita
menshalatkannya bila dia berbaur dengan orang-orang muslim
yang meninggaldan tidak diketahui niat bahwa dia muslim.

Ar-Rabi' berkata: Mengenai ini ada pendapat lain: Bila para
saksinya semuanya muslim, lalu dua saksi bersaksi bahwa dia
meninggal sebagai muslim, sementara dua lainnya bersaksi bahwa
dia meninggal sebagai Nashrani, dan kita tidak mengetahui asal
agamanya, maka warisannya dibekukan hingga kedua pihak
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bedamai mengenainya, karena keduanya mengakui bahwa harta

itu milik ayah mereka, yang mana salah safunya muslim dan yang

lainnya kafir. Sehingga manakala kita membaginya di antara

keduanya, berarti kita telah memberikan warisan kepada orang

kafir dari orang muslim atau memberikan warisan kepada orang

muslim dari orang kafir. Karena secara otomatis ilmu menyatakan

bahwa harta ini hanya dipastikan milik satu pihak namun yang satu

ini tidak diketahui secara pasti, maka kami membekukannya

selamanya hingga keduanya berdamai dalam hal ini. Pendapat ini

juga semakna dengan pendapat Asy-Syafi'i dalam masalah lain.

fu-Rabi' berkata: Malik berkata, 'Harta itu dibagi di antara

keduanya."

Bila rumah itu berada di tangan dua orang muslim, lalu

keduanya sama-sama mengaku bahwa ayah mereka meninggal

dunia dengan meninggalkannya sebagai warisan, yang mana salah

safunya berkata, "Aku seorang muslim dan ayahku juga seorang

muslim." sementara yang lainnya berkata, "Aku juga dari dulu

sebagai seorang muslim." Namun yang lainnya mendustakannya

dan berkata, "Anda tadinya kafir lalu Anda memeluk Islam setelah

meninggalnya ayahku." Tapi dia berkata, "Bahkan aku telah

memeluk Islam sebelum kematian ayahku." Dan yang lainnya ini

menyatakan bahwa saudaranya adalah seorang muslim sebelum

kematian ayahnya, maka warisan ifu milik orang muslim yang

disepakati itu, sedangkan yang lainnya harus membuktikan bahwa

dia memeluk Islarn sebelum kematian ayahnya'

Begihr juga bila kedrranya sebagai budak, lalu salah sahrnya

berkata kepada saudaranya, "Aku dimerdekakan sebelum

kematian ayahmu." Sementara yang lainnya berkata, "Bahkan
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engkau dimerdekakan sebelum kematian ayahku, aku dan engkau
sama." Yang lainnya berkata, "Adapun aku telah dimerdekakan
sebelum kematian ayahku, sedangkan engkau dimerdekakan
setelah kematian ayahmu." Maka warisan itu menjadi milik orang
yang disepakati merdekakannya, sedangkan yang lainnya harus
membuktikan. Abu Hanifah juga mengatakan itu.

Bila rumah itu berada di tangan seorang ahli dzimmah, latu
seorang muslim mengklaim bahwa ayahnya meninggal dunia
dengan meninggalkannya sebagai warisan, dan mereka tidak
mengetahui ahli waris lainnya selain dirinya, dan dia menunjukkan
bukti atas itu dari ahli dzimmah, dan ahli dzimmah juga
mengklaim seperti ifu disertai menunjukkan bukti dari kalangan
ahli dzimmah, maka rumah itu menjadi milik orang yang rumah itu
berada di tangannya, dan tidak diputuskan menjadi milik orang
yang mengklaimnya dengan kesaksian dari ahli dzimmah. Dan
orang yang memegang rumah ifu diminta bersumpah unfuk orang
yang mengklaimnya dan orang yang buktinya (saksinya) dari
kalangan kaum muslimin, lalu aku memufuskan bahwa rumah ifu
miliknya.

Bila rumah itu berada di tangan para ahli waris, laru ishi si
mayat dan dia muslimah- berkata, "suamiku seorang muslim, dan
dia meninggal sebagai muslim." Sementara anaknya, mereka
sudah besar dan kafir berkata, "Bahkan ayah kami meninggal
sebagai kafir." Lalu datanglah saudara sang suami sebagai seorang
merdeka lagi muslim, dia berkata, "Bahkan saudaraku meninggal
sebagai muslim." Dia mengklaim warisan, dan wanita ifu juga
mengakui bahwa dia adalah saudaranya dan bahwa dia muslim.
Maka bila mayat ifu tadinya dikenal dengan keislaman, maka dia
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muslim, dan warisannya adalah warisan musim- Bila mayat ifu

tadinya dikenal dengan kekufuran maka dia kafir, tapi bila tadinya

dia tidak dikenal dengan keislaman dan tidak juga dengan

kekufuran, maka warisannya dibekukan hingga diketahui

keislamannya atau kekufurannya dengan bukti atau saksi yang

membuktikannya.

Bila seorang muslim meninggal dan dia mempunyai

seorang istri, lalu si istri berkata, "Tadinya aku seorang budak, lalu

aku dimerdekakan sebelum dia meninggal"; atau "Tadinya aku

seorang ahli dzimmah lalu aku memeluk Islam sebelum dia

meninggal"; atau ada bukti yang menyatakan bahwa dia tadinya

seorang budak atau seorang ahli dzimmah dan menyatakan

merdeka atau Islam sebelum kematian suami, sementara ahli waris

mengingkari itu dan berkata, "Kemerdekaan atau keislaman ihr

setelah kematiannya", maka perkataan yang diterima adalah

perkataan para ahli waris, dan si wanita harus membuktikan bila

dia diketahui keadaannya, sehingga dia tetap dianggap demikian

hingga adanya bukti yang menunjukkan sebaliknya-

Bila keadaan demikian sementara para ahli waris berkata,
,.Engkau tadinya ahli dzimmah atau budak, kemudian engkau

masuk Islam atau dimerdekakan setelah kematiannya." Lalu si

wanita berkata, "Aku tetap muslimah lagi merdeka." Maka ucapan

yang diterima adalah ucapannya, karena dia sekarang merdeka lagi

muslimah, sehingga tidak diputuskan atasnya dengan kebalikannya

kecuali ada bukti yang menunjukkannya, atau pengakuan darinya.

Demikian juga asal dalam semua ilmu, tidak ada perbedaan di

dalamnya.
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Bila si wanita mengaku bahwa suaminya telah mentalaknya
satu talak di saat sehaturya dan telah habis iddahnya, kemudian dia
berkata, "Dia men:jukku sebelum dia meninggal." Sementara ahli
waris berkata, "Dia tidak merujukmu." Maka ucapan yang diterima
adalah ucapan ahli waris, karena si wanita telah mengakui bahwa
dia telah keluar dari kepemilikannya, lalu mengaku kembali masuk
ke dalam kepemilikannya, maka dia tidak masuk kembari kepada
kepemilikannya, kecuali dengan bukti yang menunjukkannya. Dan
bila keadaannya demikian yang mana si wanita berkata, "Masa
iddahku belum habis." Sementara ahli waris berkata, .,Masa

iddahnya telah habis." Maka ucapan yang diterima adalah ucapan
si wanita.

31- Bab: Dua Dalnpaan yang Salah Satunya di
Waktu Sebelum Waktu yang Lainnya

Bila seorang budak berada di tangan seorang lelaki, lalu
lelaki lain menunjukkan bukti bahwa budak itu miliknya sejak dua
tahun silam, sedangkan lelaki yang budak itu berada di tangannya
menunjukkan bukti bahwa budak itu miliknya sejak setahun yang
lalu, maka budak itu milik orang yang budak itu berada di
tangannya. waktu yang pertama dan waktu yang terakhir adalah
sama. Begitu juga bila budak itu berada di tangan salah satu dari
keduanya atau tidak berada di tangan salah satunya, lalu keduanya
sarna-sarna menunjukkan bukti kepemilikan sejak setahun, maka
aku rnelihat kepada keadaan yang mereka perselisihkan.
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Bila dipersaksikan untuk mereka berdua dalam keadaan ifu

bahwa keduanya sebagai pemilik, maka aku tidak melihat kepada

mana yang lebih lama dan lebih baru kepemilikannya. Sementara

Abu Hanifah #g berkata, "Budak ihr milik orang yang budak itu

berada di tangannya." Abu Yusuf rahmafullah 'alaihi berkata,

"Budak milik pendakwa. Dan aku tidak menerima pembuktian dari

orang yang budak itu berada di tangannya."

Bila seorang budak perempuan berada di tangan seorang

lelaki, lalu ada lelaki lain yang mengklaim bahwa budak ihl

miliknya sejak setahun, dan dia mendatangkan bukti atas hal itu.

Sedangkan lelaki yang budak itu berada di tangannya mengklaim

bahwa budak ihr berada di tangannya sejak dua tahun, dan dia

mendatangkan bukti bahwa budak itu berada di tangannya sejak

dua tahun, namun para saksi tidak menyatakan bahwa budak ifu

miliknya, maka aku memufuskan bahwa budak itu milik si

pendakrua. Demikian juga yang dikatakan oleh Abu Hanifah'

Bila seekor temak berada di tangan seorang lelaki, lalu ada

lelaki lain yang menunjukkan bukti bahwa temak itu miliknya sejak

sepuluh tahun, rnaka hakim melihat usia temak itu. Bila ternyata

usia temak itu baru tiga tahun, maka dia tidak menerima

pembuktian yang menyatakan bahwa temak ifu miliknya sejak

sepuluh tahun" Demikian juga yang dikatakan oleh Abu

Hanifah ig$.

Bila rumah itu di tangan seseorang, lalu ada orang lain yang

mengklaimnya lalu dia menunjukkan bukti bahwa rumah itu

miliknya sejak setahun yang lalu, sementara yang lainnya

menunjukkan bukti bahwa dia membelinya dari orang yang

mengklaim ihr sejak dua tahun yang lalu, dan saat ihr dia sebagai
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pemiliknya. Maka aku memutuskan menjadi milik si pembeli,

karena aku menjadikannya sebagai miliknya lalu aku mengeluar-
kannya dari tangan orang yang mmah ifu berada di tangannya.
Karena bila aku menjadikanya sebagai pemilik berarti aku
membolehkannya menjual apa yang Udak dimilikinya, sedangkan

di dalam kesaksian mereka tidak dinyatakan bahwa rumah ifu
miliknya sejak setahun yang bisa membatalkan bahwa rumah ifu
miliknya sejak dua tahun atau lebih.

Bila mereka bersaksi bahwa dia menjualnya dengan harga
tertenfu, dan si pembeli menerima rumah itu, namun mereka tidak
bersaksi bahwa dia memilikinya, maka dengan itu aku
memufuskan milik si pembeli. Bila mereka tidak bersaksi tentang
penerimaan mmah ifu maka aku membolehkan kesaksian mereka,
dan menjadikan pembelian untuknya. Sementara Abu Hanifah g
berkata, "Aku membolehkan kesaksian mereka bila mereka
bersaksi bahwa pembeli telah menerimakan mmah itu, dan bila
mereka tidak bersaksi mengenai penerimaan maka aku tidak
membolehkan kesaksian mereka. "

Bila sebidang tanah berada di tangan seorang lelaki yang

bemama Abdullah, lalu lelaki lain yang bemama Abdul Malik
mendatangkan bukti bahwa dia telah membelinya dari seorang
lelaki yang bemama AMurrahman dengan harga tertentu dan dia
telah melunasi harganya, maka pembuktian atas ini tidak diterima
sehingga mereka bersaksi bahwa Abdurrahman menjualnya dan
saat itu dia sebagai pemiliknya. Maka bila mereka bersaksi bahwa
itu tanahnya pendahua ini yang membelinya dari si fulan dengan
harga tertenfu dan dia telah melunasinya, maka ini boleh.
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Bila mereka bersaksi bahwa dia menjualnya -yang mana

saat ifu dia sebagai pemiliknya-, atau mereka bersaksi bahwa

tanah ifu tanah sang pengklaim ini, yang mana dia membelinya

dari fulan dengan harga sekian dan dia telah melunasi harga ifu,

maka ini boleh.

Bila mereka bersaksi bahwa dia membeli sesuafu dari

saseorang, namun mereka tidak mengatakan bahwa si penjual

adalah pemiliknya ketika dia menjualnya, maka aku tidak

membolehkan kesaksian mereka. Seandainya mereka tidak

bersaksi bahwa itu milik pembeli, dan mereka bersaksi bahwa itu

milik si penjual, yang mana dia menjualnya dengan harga tertenfu

kepada orang ini, dan saat itu dia sebagai pemiliknya, dan dia telah

menerima harganya, kendatipun mereka tidak menyebutkan

bahwa dia memilikinya dan menerimakannya darinya, maka aku

membolehkan itu.

Bila mereka tidak bersaksi bahwa si penjual menjualnya

saat dia sebagai pemiliknya, dan tidak bersaksi bahwa itu milik si

pembeli, serta tidak bersaksi tentang penerimaan, maka aku tidak

menerima kesaksian mereka atas itu, dan dengan ifu aku tidak

menerima kesaksian mereka, dan dengan ini aku pufuskan milik si

pembeli. Lalu penjual datang, lalu dia mengingkari, maka aku

menjadikannya atas hujjahnya, dan aku mengulangi kepadanya

naskah apa yang dipersaksikan atasnya, dan aku persilakan dia

menyangkal mereka sebagaimana yang aku lakukan di permulaan.

Bila rumah itu berada di tangan seorang lelaki, lalu dia

mendatangkan bukti bahwa rumah ifu miliknya, sementara ada

lelaki asing yang mendatangkan bukti bahwa rumah ihr miliknya,

maka rumah itu milik orang yang rumah itu berada di tangannya.
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Baik orang yang memegang mmah itu mendatangkan bukti bahwa

rumah ifu miliknya karena warisan atau pembelian atau benhrk

kepemilikan lainnya, ataupun tidak mendatangkan pembuktian ifu,

dan baik mendatangkan bukti atas suahr waktu ataupun tidak

mendatangkan bukti atas suatu wakfu. Baik lelaki asing itu
mendatangkan bukti atas kepemilikan yang lebih dahulu daripada

kepemilikan orang ini, atau pun lebih baru, atau bersamaan,

ataupun tidak mendatangkan bukti itu. Aku hanya melihat kepada

para saksi ketika mereka bersaksi, lalu aku menetapkannya milik
orang yang lebih berhak dengan keadaan itu.

Bila rumah ifu berada di tangan dua orang, lalu salah

satunya mendatangkan bukti bahwa rumah ifu seluruhnya miliknya

sejak setahun, sementara yang lainnya mendatangkan bukti bahwa

rumah ifu seluruhnya adalah miliknya sejak dua tahun, maka

rumah itu dibagi setengah-setengah di antara keduanya. Aku
menerima pembuktian dari masing-masing dari keduanya

mengenai apa yang di tangannya, dan aku mengesampingkannya

dari apa yang bemda di tangan yang lainnya bila para saksi

bersaksi untuknya dengan kebalikannya.

Abu Ya'qub berkata, "Diputuskan semuanya milik yang

lebih dulu memilikinya."

Ar-Rabi' berkata, "Rumah ifu dibagi dua diantara

keduanya-"

Demikian juga bila salah satunya mendatangkan bukti

bahwa dia memiliki setengahnya atau sepertiganya, sementara

yang lainnya mendatangkan bahwa itu miliknya seluruhnya, maka

aku tetapkan apa yang dipersaksian oleh para saksi yang bersaksi

atas bagian yang lebih sedikit dari setengah sebagai miliknya,
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sementara sisanya adalah milik yang lainnya. Begitu juga budak

perempuan dan lainnya.

32. Bab: Dakr,vaan dalam Pembelian, Hibah dan
Sedekah

Bila rumah ihr berada di tangan seseorang, lalu ada orang

lain mengklaim bahwa dia telah membelinya darinya seharga

serafus dirham dan telah melunasi harga ifu, sementara yang

lainnya mengklaim bahwa dia membelinya darinya seharga dua

rafus dirham dan telah membayar harga ifu, namun kedua bukti
(atau kesaksian) itu tidak menyebutkan waktunya, maka masing-

masing dari keduanya berhak memilih, bila mau maka boleh

mengambil setengahnya dengan setengah harta yang disebutkan

oleh para saksinya dan menuntut setengah lainnya kepada penjual.

Bila dia memilih penjualan maka itu dibolehkan bagi keduanya.

Tapi bila salah satunya memilih penjualan sedangkan yang lainnya

menolak, maka bagi yang memilih itu adalah setengahnya dari

setengah harga, dan dia tidak berhak atas keseluruhannya bila

ditetapkan pilihan dari hakim.

fu-Rabi' berkata, "Mengenai ini ada pendapat lain, bahwa

semua penjualan ini batal setelah sumpah-sumpah itu bila tidak

diketahui mana yang lebih dulu, dan kembali kepada pemilik

pertamanya. Maka siapa yang mengaku sebagai pemilik bahwa dia

menjualnya lebih dulu, maka rumah ifu menjadi milik orang yang

menjualnya lebih dulu. Ini qiyas pendapat Asy-Syafi'i."

7L7



AlUmm

Ar-Rabi' berkata, "Di tempat lain disebutkan. bahwa bila

kami tidak mengetahui bukti mana yang lebih benar, maka semua

penjualan itu batal, dan dikembalikan kepada asal kepemilikan
pemiliknya hingga diketahui bahwa itu milik salah satunya sebagai

pembelian yang sah."

Bila rumah, atau tanah, atau budak laki{aki, atau temak,

atau budak perempuan, atau pakaian berada di tangan seseorang,

lalu ada orang lain yang mendatangkan bukti bahwa dia telah

membelinya dari si fulan yang saat itu sebagai pemiliknya dengan

harga tertentu, dan dia telah membayar harganya, lalu yang

lainnya mengklaim bahwa dia membelinya dari lelaki lainnya yang

saat itu sebagai pemiliknya dengan harga tertentu dan dia telah

membayar harganya, dan dia mendatangkan bukti atas itu, maka

pakaian (atau harta) ifu ditetapkan milik orang yang harta itu
berada di tangannya.

Bila pakaian ifu berada di tangan seseorang lalu ada dua

orang menunjukkan bukti atasnya, yang mana masing-masing dari

keduanya menunjukkan bukti bahwa ihr adalah pakaiannya yang

dibelinya dari orang yang sekarang pakaian ifu berada di

tangannya seharga seribu dirham, atau bahwa dia telah

membelinya darinya seharga seribu dirham namun para saksi tidak

mengatakan bahwa ifu pakaiannya. Maka dipufuskan di antara

keduanya setengah-setengah, dan dipuhrskan bagi masing-masing

setengah harga atas si pembeli, karena masing-masing berhak atas

setengahnya. Biia masing-masing bersaksi atas pemyataan pembeli

bahwa dia membeli darinya, maka diputuskan atasnya dengan

harga masing-masingnya" Demikian juga yang dikatakan oleh Abu
Hanifah.
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Bila hewan funggangan berada di tangan seseorang, lalu
ada orang yang mengklaim bahwa dia telah memberinya dari si
fulan seharga serafus dirham yang saat ifu sebagai pemiliknya, dan
dia telah membayar harganya ifu, sementara yang lain mengklaim
bahwa fulan yang Iainnya menghibahkannya kepadanya dan dia
telah menerimakannya darinya, yang mana saat ihr dia sebagai
pemiliknya, dan di samping mereka ada pihak lain yang
mengklaim bahwa ifu adalah harta warisan dari ayahnya yang saat
itu sebagai pemiliknya, dan dia menunjukkan bukti atau saksi atas
itu.

Ada pihak lainnya lagi yang menyatakan bahwa itu adalah
sedekah dari orang lain yang saat ifu sebagai pemiliknya, dan dia
menunjukkan bukti atau saksi atas itLl. Maka orang yang
memufuskan dengan dua kesaksian yang kontradiktif diputuskan-
lah di antara mereka dengan dibagi empat (masing-masing

mendapat seperempatnya). Sedangkan orang yang memufuskan
dengan pengundian maka mengundi di antara mereka lalu
dipufuskan bagi yang namanya keluar dalam pengundian. Dan
orang yang mengatakan, "lni semuanya aku gugurkan karena
saling kontradiktif", maka dia menggugurkan semuanya.

Ar-Rabi' berkata, "Menggugurkan semuanya bila saling
kontradiktif, dan ini adalah pendapat yang paling benar."

Bila ada penyewaan selamanya yang rusak, maka dia
menanggung penyewaan yang seperti rumah ifu selama kadar
masa ditinggalinya.

Bila dua orang memperebutkan harta, maka aku melihat
siapa di antara keduanya yang lebih kuat sebabnya mengenai apa
yang mereka perebutkan lalu aku menetapkan unhrknya. Bila
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sebab keduanya sama, maka tidak satu pun dari keduanya yang

lebih berhak daripada yang lainnya, dan keduanya sama dalam hal

itu. Bila keduanya memperebutkan harta yang mana keduanya

sama dalam dakwaannya, maka bila apa yang mereka perebutkan

ifu berada di tangan salah safunya, maka orang yang harta itu

berada di tangannya lebih kuat sebabnya daripada sebab orang

yang harta itu tidak berada di tangannya, maka harta ifu menjadi

hak orang yang harta itu berada di tangannya disertai sumpahnya

bila masing-masing dari keduanya tidak mendatangkan bukti atau

saksi.

Bila orang yang tidak memegang harta itu mendatangkan

bukti atau saksi mengenai dalnuaannya, maka dikatakan kepada

orang yang memegang harta ih.r, "Bukti yang adil yang tidak

menyeret kepada dirinya dengan kesaksiannya dan tidak

mencegah darinya bila pembuktian pendakrua itu lebih kuat

daripada status sesuatu itu di tanganmu. Karena statusnya berada

di tangannya bisa jadi engkau bukan pemiliknya, maka itu adalah

milik orang yang mendatangkan bukti karena kelebihan kekuatan

sebabnya atas sebabmu."

Bila keduanya sama-sama mendatangkan bukti atas itu,

maka dikatakan, "Kalian berdua salna dalam hal dakwaan, dan

kalian berdua sama dalam hal pembuktian. Sementara orang yang

memegang harta lebih kuat sebabnya karena stafus harta ifu

berada di tangannya, dan ifu lebih kuat daripada sebabmu, maka

harta ifu adalah miliknya karena kelebihan kekuatan sebabnya." Ini

adil berdasarkan asal qiyas bila tidak ada As-Sunnah mengenai ini,

namun dalam hal ini ada As-Sunnah seperti yang kami katakan.

720



AlUmm
t
. -r9Q.z

*^lr G?i t 1,,

H.)
-///o Iur;l -Y 1t oi,su

LJJ

//1
-/O. O ?oJj .,Jl-z

zA
c1l z

,*t d

tt4.z
a:rl:

^ilr
-z lo
t^<#

f 6*-
o>

(5Jl LJt6?i i,ss

l:rJ6
I tn..

tul:
?,tG

5t

FJ>l,1rt

,. '-7 t. / //
.# L+aEjtd_)* )

ida\ aOo/

oo

l/ )

to

1\,I 4ll J6- G ,f fr I .P *
O/ o tz.l

*

z.\

^lL Jrrl *v flJr J
d 6 ,

o.l z

)
a

.i'i- ,t e ,5+U.

2945. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, diu Unrtutut

AsySyafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Abi

Yahya mengabarkan kepada kami, dari Ishaq bin Abi Farwah, dari

Umar bin Al Hakam, dari Jabir bin Abdullah, bahwa ada dua lelaki

yang mengklaim seekor funggangan, lalu masing-masing dari

keduanya mendatangkan bukti atau saksi bahwa tunggangan itu

tunggangannya yang dilahirkan tunggangannya yang lain. Lalu

dengan ifu RasuluUuh # memutuskan sebagai milik orang yang

tunggangan itu berada di tangannya.278

Begifu juga pendapat semua orang yang aku hafal darinya

yang pernah aku temui mengenai kelahiran temak, dan mengenai

278 p66iL ini terdapat dalam As-Sunan Al Kubm (LO/256, pembahasan'

Dalu/aan dan Bukti, bab: Dua Pitnk Pendalnva Saling Mengldaim Sesuatr di Tangan

Seterunfa), dari jalur Asy-Sya'bi, dengan redaksi yang sama.

Dan dari jalur Muhammad bin Al Hasan, dari Abu Hanifah, dari Husyaim Ash-

Shai{ari, dari fuy-Sya'bi, dari Jabir, dengan redaksi yang sama.

Kedua afsarini dinlar dha'if oleh Al Mazini di dalam Al Jauhar,4n-Naqi.

721



AlUmm

apa yang hanya terjadi satu kali. Sebagian orang Masyriq

menyelisihi kami mengenai yang selain kelahiran temak dan

mengenai apa yang bisa terjadi dua kali, yaitu dengan mengatakan,

"Bila keduanya mendatangkan bukti atau saksi maka harta ifu milik

orang yang harta itu tidak berada di tangannya'" Dan dia

menyatakan, bahwa hujjahnya adalah Nabi S bersabda:

JL :dti ,r.l$t Je ,4t -Y111

,lL dlAl
2946. " Bukti diwaiibkan atas pendakwa, sedangkan

sumpah diunjibkan a tas terdakwa-" 27 9

Dan dia menyatakan, bahwa dua pihak yang bersengketa

tidak terlepas dari salah satunya sebagai penggugat (pendakva)

dalam semua keadaan, dan pihak lainnya sebagai tergugat

(terdal(u,a) dalam semua keadaan" Dia juga menyatakan, bahwa

pendakwa yang tidak diterima pembuktiannya tidak lain hanyalah

orang yang tidak ada apa-apa ditangannya' sedangkan orang yang

di tangannya terdapat apa yang dildaim maka ihr adalah terdakrrua

(tergugat) bukan pendakrua (penggugat), dan tidak diterima

pembuktian dari terdal(^/a (tergugat).

Dikatakan kepadanya, "Bagaimana menunrtmu tentang apa

yang kami sebutkan dan engkau sebutkan, bahwa Rasulullah S
menerima pembuktian dari si pemilik temak yang sedang berada di

tangannya dan beliau memutuskan sebagai miliknya, dan beliau

membatalkan pembuktian orang yang temak ifu tidak berada di
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tangannya? Jika tidak ada hujjah terhadapmu selain itu, maka apa
yang menjadikanmu tertutupi lisanmu, atau apa yang

mengharuskanmu dalam asal perkataanmu unfuk tidak menerima

pembuktian orang yang tidak memegang sesuatu itu?" Bila dia

berkata, "Beliau memufuskan ifu untuk orang yang mana temak

ifu berada di tangannya hanya karena beliau membatalkan kedua

pembuktian itu, karena keduanya seimbang." Maka kami katakan,
"Bila engkau mengatakan ifu, maka telah masuk kepadamu bahwa

pembuktian menjadi batal bisa sebanding."

Bila dia mendatangkan bukti mengenai temak seseorang

yang berada di tangan orang lain, bahwa temak itu milik masing-

masing dari keduanya, maka aku membatalkannya. Bila keduanya

mendatangkan bukti mengenai sesuafu yang berada di tangan

salah satunya yang bukan furunannya maka aku membatalkannya
juga, karena pembuktian itu seimbang. Dan dalam hal itu
mengharuskanmu unfuk meminta sumpahnya orang yang

memegang ternak ifu, karena dia terdakr,va sebagaimana orang

yang tidak dapat rnendatangkan bukti, namun itu tidak dilakukan.

Aku tidak berpendapat dengan ini. Lalu Asy-Syafi'i

menyebutkan bahwa salah sahr dari dua pembuktian itu adalah

bohong dari segi bahwa temak itu tidak dilahirkan dua kali. Kami

katakan, "Bila engkau menyatakan bahwa salah satunya bohong

namun tidak pasti yang rnananya, maka bagaimana engkau

memtratalkan salatr safunya dan membenarkan yang lainnya?

Karena engkau tidak tahu bahwa mungkin yang engkau batalkan

ifu sebenamya adalah yang benar, dan yang engkau benarkan ifu

sebenamya yang bohong. Katakanlah sesukamu."
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Bila aku mengatakan ini maka dipastikan bagiku apa yang

engkau katakan, tapi aku akan bertanya kepadamu. Aku berkata,

"setelah engkau memufuskan jawabanmu." Dia berkata, "Aku

akan bertanya dulu kepadamu." Aku berkata, "Tanyalah'" Dia

berkata, "Apakah hadits yang kalian riwayatkan mengenai

keturunan hevrran menyelisihi hadits dari Nabi S. " Bukfr

diwajibkan atas pendakwa, sedangkan sumpah diwaiibkan atas

terdakwil28o" KuIIti berkata, "Tidak." Dia berkata, "Jadi siapa

pendakwa (penggugat) dan siapa terdal$/a (tergugat)?" Aku

berkata, "Pendak\l/a adalah setiap orang yang mengklaim bahwa

sesuatu adalah miliknya, baik sesuatu itu berada di tangannya

maupun di tangan orang lain. Karena dakwaan adalah logis dalam

perkataan Arab bila seseorang berkata, 'lni milikku'. Sedangkan

terdakua (tergugat) adalah setiap orang yang menyatakan bahwa

kebenaran berada di tangannya, atau hartanya, atau ucapannya,

bukan sebagaimana yang engkau anut."

Dia berkata, "Apa yang menunjukkan kepada pendapat

yang engkau katakan ihr?" Kami berkata, "Dalil yang aku kira tidak

seorang pun tidak mengetahuinya dari sebuah ucapan'" Dia

bertanya, "Lalu apa makna sabda beliau, " Bukfr diwaiibkan atas

pendakwil" Kami menjawab, "Berdasarkan sunnah beliau

mengenai hewan tunggangan yang dilahirkan dart iima'ulama

bahwa barang yang dildaim dari apa yang berada di tangannya

adalah miliknya hingga ada bukti lain yang menyatakan sebaliknya,

keduanya ini menunjukkan bahwa sabda beliau, 'Bukti diwajibkan

atas pendakwa.' Maksudnya adalah yang tidak memiliki sebab

yang menunjukkan kebenarannya kecuali dakwaannya. Sedangkan

724

280 Telah dikemukakan sebelum ini.



Al Umm

maksud "sedangkan sumpah diwajibkan atas terdakwei' adalah

yang tidak memiliki sebab yang menunjukkan kebenarannya

kecuali ucapannya."

Dia berkata, "Dari mana ini?" Kami berkata, "Seseorang

yang berkata kepada omng lain, 'Aku memiliki harta yang ada di

tanganmu itu' atau 'Engkau memiliki kewajiban (utang) yang telah

engkau katakan atau engkau lakukan.' lalu orang ifu berkata,

'Engkau tidak memiliki harta padaku dan tidak memiliki hak

atasku.' Bukankah perkataan yang diterima adalah perkataannya

yang disertai dengan sumpahnya?" Dia menjawab, "Tentu." Kami

berkata, "Maka ini menunjukkan kepadamu bahwa oranE yang

mengklaim terbebas dari apa yang didakwakan kepadanya dan

harta yang di tangannya, dialah yang tidak dibebani pembuktian

walaupun dia sebagai pengklaim (pendakwa), atau dibebankan

pembuktian kepada orang yang tidak memiliki sebab dengan

dalv*/aannya. Bagaimana menumtmu bila ini ketika dia mengklaim

terbebas dari apa yang didakwakan kepadil9d, atau mengklaim

sesuafu yang berada di tangannya sedangkan dia memiliki sebab

yang menunjukkan kebenarannya, dia dibebani dengan

pembuktian, apakah kebenaran pasti padanya selain dengan

pembuktian yang didatangkannya?" Dia berkata, "Bila aku

katakan, 'Dialah yang didakwa, tapi bukankah dia pendakwa?'."

Kami berkata, "Bila dia terdakwa, apakah engkau menerima

pembuktian darinya?" Dia berkata, "Ya." Kami berkata, "Bila dia

menunjukkan bukti terbebas dari hak yang ditolaknya, atau gugur

darinya tanpa bentuk penolakan, apakah engkau menerima ihr

darinya?" Dia menjawab, "Ya. Dan saat ifu aku menjadikannya

sebagai pendakwa (pengklaim)." Kami berkata, "Kalau begitu
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berarti dalam safu kasus dia sebagai pendakwa sekaligus sebagai

terdakwa, dan tadinya ifu tidak demikian engkau nyatakan."

Bila dua orang saling mengklaim sesuatu, yang mana

sesuatu ifu berada di tangan salah sahrnya tanpa yang lainnya, lalu

keduanya sama-sama mendatangkan saksi atas ifu, maka bukti

yang diterima adalah saksi yang sesuatu berada di tangannya bila

bukti yang lainnya seperti itu juga (sebanding). Misalnya seorang

saksi laki-laki dan dua wanita, atau dua saksi laki-laki, sementara

yang lainnya mendatangkan sepuluh atau lebih, maka itu sama,

karena kami memufuskan dengan mereka (para saksi pihak

pertama yang memenuhi syarat) dan dengan mereka (para saksi

pihak lainnya yang juga memenuhi syarat walaupun jumlahnya

lebih banyak). Itu adalah sama kendati sebagian mereka leb:f:, raiih

daripada sebagian lainnya. Karena kami memutuskan dengan

kesaksian golongan rendah bila mereka adil sebagaimana

memutuskan dengan kesaksian kalangan atas. Tidakkah Anda lihat

bahwa kami tidak mengqishash pembawa para saksi golongan

rendah bila mengemukakannya secara tersendiri, dari apa yang

diberikan oleh pembawa para saksi golongan tinggi bila

mengemukakannya secara tersendiri? Karena hukum pada mereka

sama, maka sebab keduanya dari segi pembuktian juga sama.

Asy-Syafi membahas tentang unta, sapi dan semua temak

galak yang bisa merusak tanaman, bahwa tidak ada had, danhdak

ada penafian atas temak.

2947. Rasulullah fr$ telah memutuskan mengenai apa yang

dirusak temak di malam hari, bahwa itu menjadi tanggungan
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pemiliknya. Dan beliau memufuskan agar para pemilik harta

menjaga harta mereka di siang |-tu.i.281

Kepufusan beliau atas mereka unfuk menjaga harta mereka

di siang hari berarti membatalkan apa yang dirusak temak di siang

hari, dan membebankan apa yang dirusak temak di malarn hari.

Ini menunjukkan bahwa tidak diharuskan pemiliknya untuk

menjualnya, tidak pula mengharuskan untuk mengasingkan dari

negerinya, dan tidak pula menyembelihnya, dan tidak ditebus

dengannya apa yang telah diputuskan oleh Nabi S itu.

Bila seseorang mengaku menanggung suatu hak orang lain,

berupa emas, atau perak, atau barang lainnya, lalu pengakuannya

tentang sesuafu dengan perkataan mencapai makna pengakuan

suafu sifat mengenai apa yang diakuinya, atau menjelaskan

mengenai apa yang diakuinya, maka ucapan yang diterima adalah

ucapannya di permulaan perkataan dan di akhimya. Misalnya dia

mengatakan, "Dia memiliki seribu dirham hitam yang ada dalam

tanggunganku, atau perak mentah, atau yazidiyah"; atau "Dia

memiliki hak seorang budak yang ada dalam tanggunganku

dengan sifat..." atau "Bahan makanan dengan sifat..." atau "seribu

dirham yang jatuh tempo dalam setahun atau dua tahun", maka

ucapan yang diterima dalam semua ini adalah ucapannya; Karena

bila aku tidak dapat menetapkan sesuafu atasnya dari ini kecuali

berdasarkan ucapannya, maka aku tidak boleh selalu menetapkan

safu ucapan saja liecuali safu kepufusan, bukan dua kepufusan.

Sedangkan orang yang mengatakan, "Aku menerima

ucapannya mengenai dirham, dan aku menjadikan penyebutannya

tentang jatuh tempo sebagai klaim darinya sehingga aku tidak

281 Tehh dikemukakan pada nomor (29471di pennulaan pernbahasan ini.
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menerimanya kecuali dengan bukti." Maka semestinya dia

mengatakan, "Bila dia mengakui seribu dirham yang

pembayarannya di suafu negeri dimana dia mengakuinya, maka

bila pengakuannya mencapai perkataan, "perak mentah", maka

aku menjadikannya sebagai pendakwa, karena dia telah

mengurangi timbangan yang seribu dirham ifu dan jenisnya. Dan

bila dia mengakui tanggungan bahan makanan suafu masa, maka

aku menjadikannya menanggung bahan makanan baru.

Semestinya juga dia mengatakan, bila dia mengatakan,

"Aku menanggung seribu dirham kurang sepuluh", agar

menetapkannya seribu, dan membatalkan pengecualian itu. Dan

semestinya juga, bila dia mengatakan, "lstrinya ditalak tiga kecuali

satu", agar memberlakukan tiga dan mengugurkan pengecualian

yang safu. Dan semestinya juga, bila dia berkata, "Para budakku

merdeka kecuali satu", agar menetapkan mereka semua merdeka

dan menggugurkan pengecualian itu. Tapi bila dia berkata

kepadanya, "Aku menanggung seribu dirham", kemudian dia diam

dan memufuskan perkataannya, kemudian setelah itu berkata,

"sebenarnya yang aku maksud adalah seribu dirham kecuali

sepuluh", maka kami menetapkan pengakuannya yang pertama,

dan kami tidak menetapkan pengecualian ih: bila telah keluar dari

perkataan. Bila kami menetapkan itu baginya setelah dia keluar

dari perkatan dan memutuskannya, berarti kami bisa menetapkan

ifu untuknya setelah beberapa hari dan setelah beberapa lnasa.

Bila dia berkata, "Engkau memiliki seribu dirham atasku

dari harga barang yang engkau jual kepadaku, atau titipan, atau

pinjaman." Dan dia berkata, "dengan tempo", maka ifur adalah

sama, yaifu dengan tempo kecuali pinjaman, karena pinjaman
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langsung jatuh tempo, dan titipan juga langsung jatuh tempo. Bila

seseoremg meminjamkan seribu dirham kepada orang lain untuk
jangka waktu setahun, maka jafuh temponya manakala dia hendak

mengambil pinjaman itu; karena pinjaman adalah pinjaman

dimana yang meminjamkan tidak mengambil pengganti, maka dia

tida boleh mengambilnya sebelum pemberi pinjaman memberikan

syarat padanya.

Begitu juga titipan dan semua pinjaman barang maupun

lainnya, maka si pemilik boleh mengambilnya kapan dia mau. Dan

baik peminjam memperdayainya dari sesuafu ataupun tidak, hanya

saja yang baik dalam hal ini adalah akhlak yang terpuji, yaitu

memenuhinya, sedangkan menurut hukum adalah boleh meng-

ambilnya kapan pun dia mau.

Bila seseorang memiliki piutang pada orang lain dengan

tempo, baik pendek maupun panjang, lalu orang yang menang-

gung utang ifu hendak menempuh perjalanan, sementara si

pemilik utang meminta agar menangguhkan perjalanannya dan

berkata, "Perjalanannya jauh sedangkan jafuh temponya sudah

dekat"; atau diambilkan jaminannya, atau gadaian, maka dia tidak

boleh melakukan itu. Ada juga yang berpendapat, "Bila telah latuh
tempo maka aku menagihnya bagaimanapun keadaannya maupun

hartanya."

Jadi orang yang berpandangan boleh memufuskan ter-

hadap orang yang sedang tidak ada, memufuskan unfuknya,

sedangkan Malik sebagaimana yang aku rumuskan dan sebagai-

rnana yang engkau nrmuskan. Kekhawatiran mengenai apa yang

tidak diketahui tidak otomatis menjadikannya jatuh tempo lebih

awal pada apa yang telah kalian berdua sepakati, yang mana
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engkau rela unfuk memberikan itu kepadanya, dan tidak ada jalan

bagimu untuk mengambilnya hingga jafuh tempo, kemudian kami

menjadikan unhrkmu ada jalan untuk mengambilnya sebelum jatuh

tempo.

Dengan alasan kekhawatiran ifu, kami tidak memberikan

apa yang fldak menjadi hak orang yang aku memberinya, dan

kami tidak rela dengan jaminannya, dan kami juga tdak
mengambilkan gadaian maupun penanggungan untukmu dengan

jaminannya. Begitu juga bila engkau menjual sesuatu kepadanya

dengan tempo, lalu engkau tidak menyerahkan kepadanya hingga

engkau tahu bahwa dia tidak akan ingkar, maka kami memaksamu

unfuk menyerahkannya kepadanya, dan kami tidak membatalkan

jual-beli di antara kalian berdua itu hingga jatuh tempo sehingga

dia bangkrut. Karena bisa jadi dia berkelapangan sebelum iahrh
tempo.

Bila seorang lelaki mengklaim terhadap seorang wanita

bahwa dia telah menikahinya dengan wali dan saksi serta

keridhaan si wanita, maka aku meminta si wanita bersumpah. Bila

dia bersumpah (menyangkal) maka aku tidak menetapkan

pemikahan ihr atasnya. Tapi bila dia menolak bersumpah maka

aku kembalikan sumpah itu kepada si laki-laki, lalu bila dia

bersumpah maka ditetapkanlah pemikahan itu, tapi bila dia tidak

bersumpah maka tidak ditetapkan.

Begitu juga bila si wanita yang mengklaim telah menikah

dengannya, dan aku tidak meminta si wanita bersumpah hingga

dia menyatakan bahwa akadnya sah dengan keridhaan si wanita,

dua saksi yang adil dan wali. Bila si laki-laki menyatakan bahwa

akad itu kurang dari ini, maka aku tidak meminta si wanita
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bersumpah. Demikian itu, karena bila keduanya melangsungkan

akad ini dengan kurang, maka pemikahan ifu gugur, sehingga aku
tidak meminta si wanita bersumpah atas perkara yang kalaupun ifu
terjadi maka perkara itu batal (gugur). Begitu juga dalam semua ini.

Bila seorang lelaki mengaku bahwa dia telah

memerdekakan budaknya dengan (pembayaran) seribu, atau

kurang atau lebih, maka dia ditanya. Bila dia berkata, "Aku
menjadikannya merdeka bila dia menunaikan seribu kepadaku."

Maka dikatakan kepada budak itu, "Bila engkau maka tunaikanlah

kepadanya seribu maka engkau merdeka. Bila engkau mau

tidak menunaikan itu maka engkau tidak mendapatkan

kemerdekaan."

Bila si budak mengklain bahwa orang ifu telah memerdeka-

kannya dengan kemerdekaan mutlak tanpa syarat apa pun, maka

kami meminta sang majikan unfuk bersumpah, bila dia bersumpah

maka sang majikan terbebas dari ihr, tapi bila dia menolak

bersumpah maka kami mengembalikan sumpah ifu kepada si

budak. Bila dia lrersumpah maka dia merdeka. Dan bila sang

majikan berkata,"'Aku memerdekakannya dengan kemerdekaan

mutlak, dan dia menjamin unfuknya serahrs dinar dengan

kemerdekaan itu." Maka kami menetapkan kemerdekaan atasnya,

dan kami menetapkannya sebagai pendakwa yang seratus dinar
itu. Karni menjadikan ucapan yang diterima adalah ucapannya bila

dia menyatakan bahwa dia belum memberlakukan kemerdekaan

ihr, dan bahwa dia rnenjadikan ihr unfuknya karena sesuatu yang

diinginkannya; karena dalam hal ini dia tidak mengakui

kemerdekaan sebeiumnya, tapi hanya mengakui kemerdekaan

yang terjadi.
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Bila sang budak menerima maka dia terjadilah kemerdeka-

an, tapi bila sang majikan tidak membenarkannya dengan itu maka

tidak terjadi, sebagaimana yang kami nyatakan dalam masalah

pertama. Bila dia berkata, "Aku menjual dirinya kepada dirinya

sendiri seharga seribu dirham." Bila si budak membenarkan maka

dia merdeka, dan dia menanggung seribu dirham. Dan bila dia

mengaku merdeka dan mengingkari yang seribu, maka dia

merdeka, sedangkan sang majikan sebagai pendakwa, dan si

budak diharuskan bersumpah.

Ar-Rabi' berkata, "Mengenai ini ada pendapat lain, bahwa

menjualbudak kepada budak itu sendiri adalah batal. Maka bila dia

memberikan kepadanya yang seratus itu, maka dia merdeka

dengan sifat bila dia berkata kepadanya, 'Bila engkau memberiku

serahrs maka engkau merdeka.' Sementara dia tidak merdeka

karena sebab penjualan, karena dia tidak dilual."

Begihr juga bila dia berkata, "Aku mengadakan kitabah

(perjanjian merdeka dengan mencicil pembayaran) dengannya

dengan harga seribu." Sementara si budak mengklaim bahwa dia

telah memerdekakannya. Bila ada yang berkata, "Bagaimana

engkau menjadikannya budak padahal dia mampu memerdekakan

dengan sesuatu yang dilakukannya. Yaitu bila majikannya

memerdekakannya maka dia berkata, 'Aku tidak menerima

kemerdekaan'," maka dia merdeka. Kami tidak menetapkan hak

memilih untuknya dalam keadaan sebagi budak?

Dikatakan kepadanya, "setiap yang diakui sang majikan

bahwa dengan ifu terjadi kemerdekaan, maka hal itu berlaku, tidak

mengembalikan kemerdekaan yang telah berlalu. Seperti

ucapannya, 'Aku membelimu dari seorang lelaki, dan aku
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memerdekakanmu', maka dia merdeka. Dan dia tidak me-

nanggung harganya kepada lelaki itu kecuali apa yang diakuinya,

sedangkan apa yang diakuinya bahwa kemerdekaan telah terjadi,

maka ini adalah hal yang dimulai lagi kejadiannya dengan sesuatu

yang ditunaikan oleh si budak, atau dilakukannya, sehingga

kemerdekaan itu tidak te4adi kecuali si budak menunaikannya atau

melakukannya. Seperti ucapannya kepada si budak, 'Engkau

merdeka bila engkau memberiku sahr dirham, atau bila engkau

masuk rumah, atau bila engkau menyenhrh tanah, atau bila engkau

memakan makanan ini.' Maka bila dia melakukan sesuatu dari ini,

maka dia merdeka, dan bila dia melakukannya maka dia tidak

merdeka, dan dalam hal ini kehendak itu berada di tangan si

budak, dan sang majikan boleh menarik kembali lalu menjualnya,

sehingga membatalkan apa yang telah dia tetapkan untuknya itu;

karena kemerdekaan itu hanya ditetapkan untuknya bila dia

melakukan sesuahr itu. Maka setiap yang dia tidak melakukannya

dari itu maka ia keluar dari kemerdekaan, dan tetap berada pada

asal kepemilikan. Semua ini menyelisihi kitabah. Karena di dalam

kitabah, dia tidak memiliki hartanya yang dengannya dia bisa

merdeka hingga waktunya. Maka budak mukatab dalam keadaan

ini terlepas dari hukum budak. Bila sang majikan mengatakan

sesuafu kepadanya dan menetapkan suahr batasannya, misalnya

dia berkata, 'Bila engkau melakukannya sebelum malam, atau

sebelum engkau rneninggalkan majlis ini,' lalu si budak melakukan

ifu sebelum sang neajikan melakukan penjualan, atau sebelum

melakukan hal lain yang memufuskan sumpahnya itu, maka dia

merdeka. Tapi bila dia melakukannya setelah batasan waktu itq

maka dia tidak merdeka. Dan bila sang majikan tidak menetapkan

waktu, maka manakala si budak melakukannya maka dia merdeka.
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Dan bila dia berkata, 'Aku tidak bisa melakukannya,' tapi
kemudian temyata dia melakukannya, maka dia merdeka.,,

Bila kambing, atau unta, atau temak lainnya milik
seseorang mati, lalu dia menyewa orang yang membuangnya
unfuk mengambil kulitnya, maka penyewaan ini rusak. Bila
keduanya saling menarik kembali maka kami membatalkannya,
dan bila dia membuangnya maka kami menetapkan untuknya
upah yang sepadan, dan kami mengembalikan kulit itu kepada
pemiliknya bila dia telah mengambirnya, yaitu kepada pemilik
temak yang mati ifu.

Bila seseorang berkata, "Dari ma.a engkau menyatakan ini
rusak?" Maka dikatakan, "Dari dua sisi. salah safunya adalah kulit
bangkai tidak halal dijual selama belum disamak, maka penyewaan
itu tidak halal kecuali dengan apa yang menghalalkan
penjualannya, walaupun misalnya ifu kulit temak yang disembelih
maka tidak halal dijual bila belum dikuliti. Karena bisa jadi kulit itu
rusak dan cacat saat dikuliti, dan hasirnya tidak seperti yang
diketahui atau diharapkan oleh pemiliknya.,,

Bila seorang budak perempuan mengaku kepada
majikannya bahwa dia ummu waladnya (merahirkan anaknya),
maka aku meminta sumpahnya sang majikan unhrknya, bila dia
bersumpah maka si budak tetap sebagai budak (bukan ummu
wala@, dan bila sang majikan menolak bersumpah maka si budak
diminta bersumpah, bila dia bersumpah maka dia sebagai ummu
walad, dan bila dia tidak bersumpah maka dia tetap sebagai
budaknya. Begihr juga bila seorang lelaki mengaku kepada lelaki
merdeka bahwa dia sebagai budaknya, maka aku memintanya
bersumpah untuknya seperti halnya ummul waradtadi. Begifu juga

734



AlUmm

semua yang dikemukakan kepadamu mengenai hal-hal ini adalah

demikian.

Aku berkata, "Bagaimana menunrtmu tentang penjualan

kotoran yang digunakan untuk memupuk tanaman?" Dia berkata,

"Tidak boleh menjual kotoran dan tidak pula kotoran temak, dan

tidak pula kencing, baik yang berasal dari manusia maupun hewan

temak, dan tidak pula najis apa pun. Dan tidak ada sesuatu pun

dari hewan yang najis selama dia masih hidup kecuali anjing dan

babi. Keduanya ini yang najis di saat hidupnya, tidak halal hasil

penjualannya."
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zgfts.IbnuAbiYahyamengabarkankepadakami,dari
Abdullah bin Dinar, dari Ibnu umar, bahwa dia mensyaratkan

kepada orang yang menyewa tanahnya agar tidak memupuknya'

Hal itu sebelum Abdullah meninggalkan penyewaan'282

282 664 ini tercapat- dalam Mushannaf lbni Abi S@bah (4/485, terbitan fu-

Rusyd, pernbahasan: Kotoran Digunakan unhrk Memupuk Tanah), dari Fudhail bin

Ghazuran, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dengan redaksi lang sama.

As-Sunan N Kubra karya Al Baihaqi {61138-139, pernbahasan: Pertanian, bab:

Riwayat-riwayat Tentang Membuang Tinja dan Kotoran di [ahan), dari ialur As],-

Syafi'i, dengan redaksi Yang sama.
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Tidak boleh juga penjualan tulang bangkai. Bila digunakan
unfuk menyalakan periuk atau lainnya, rnaka aku tidak mengetahui
haramnya memakan apa yang di dalam periuk. Dan tidak boleh
memanfaatkan sesuatu dari bangkai kecuali kulit yang disamak.
seandainya tidak ada khabar mengenai kulit, tentu tidak ada yang
boleh dimanfaatkan. walaupun logis mengenai kulit, bahwa
dengan menyamaknya akan merubah dari keadaan semulanya
menjadi berkeadaan yang lainnya, sehingga ketika dituangkan air
kepadanya maka air tidak merusaknya, dan hilanglah bau darinya,
dan penyamakan ifu membersihkan sisa-sisanya. sedangkan fulang
dan bulu dengan keadaannya asalnya, tidak ada proses
penyamakan yang bisa merubahkan sebagaimana merubah
keadaan kulit, dan woljuga seperti bulu.

Bila seseorang memiliki hak qishash atas seseorang yang
berupa potong tangan, atau luka, atau lainnya, atau jiwa, yang
mana dia sebagai walinya, lalu orang yang memiliki hak qishashiit
berkata, "Aku telah berdamai denganmu dan qishashyang menjadi
hakku atasmu dengan dendanya secara funai." sementara orang
yang dibebankan qishash atasnya berkata, "Aku tidak berdamai
denganmu, dan qishash ifu hakmu. Bila engkau mau silakan ambil,
dan bila mau silakan tinggalkan."

Maka kami katakan kepada orang yang mengaku berdamai,
"Engkau berada di dalam apa yang menjadi hakmu, yaifu engkau
tidak membufuhkan perdamaian ifu; Karena asal yang diwajibkan

Al Baihaqi berkata, "Mengenai ini diriwayatkan hadits dha,i/|"
Dia meriwayatkannya dari jalur Abu Ashim An-Nabil, dari Al Hajjaj bin Hassan,

dari ayahnya, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Kami mor-yewakan tanah
Rasulullah #, dan kami mmsyaratkan kepada mereka agar tidak melumurinya dengan
kotoran manusia."

(
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atasrrru adalah memilih antara meng-qishash atau mengambil

kompensasi secara funai dari harta pelaku tindak kriminal dengan

meninggalkan qishash' Maka hal itu tidak digugurkan oleh

ucapanmu, 'Aku telah berdamai denganmu''"

Akan tetapi orang yang menyatakan bahwa dia memiliki

hakqishashdantidakadahallainselainqishash,dantidak
memiliki hak untuk mengambil harta yang menggugurkan qishash

dari orang yang dibebankan qishashatasnya, yaitu sang pengklaim

menyatakan,bahwadiatelahmenggugurkanhaknyadalamhalini
dengan mengatakan, 

..Aku telah memaafkannya dengan

konpensasi harta." Sementara orang yang dibebankan qishash

atasnya mengingkari kewajiban harta itu' maka dia harus

bersumpah.

Biladiamendatangkanbuktimengenaisesuahryangdi
tangan seseorang, lalu orang yang dituniukkan bukti atasnya

meminta hakim agar meminta sumpahnya disertai pembuktiannya,

maka hakim tidak boleh memintanya bersumpah disertai buktinya

(saksinya) bila itu sudah dua (saksi) atau lebih. Bila dia berkata,

.,Dia rnengetahui selain apa yang dipersaksikan oleh para saksinya

bahwa dia telah mengeluarkannya kepadaku dari kepemilikannya

dengan suatu cara, atau telah mengeluarkannya kepadaku oleh

orang yang mengeluarkannya kepadaku'" Maka dia harus

bersumpah, karena klaim ini selain apa yang dikatakan oleh para

saksi, karena para saksi bisa benar bahwa itu adalah miliknya

dengan suatu cara kepemilikan, dan dia mengeluarkannya tanpa

diketahuiolehparasaksi,sehinggainimenjadisumpahdarisisi
lain yang dipersaksikan oleh para saksi'
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Bila ada dua saksi yang bersaksi unfuk seseorang, bahwa
rumah ini adalah rumahnya, lalu dia meninggal dunia dan
meninggalkannya sebagai warisan, ralu fulan dan fulan
mewarisinya, dan tidak ada pewaris lain selain keduanya, maka
kesaksian ini boleh. Dan sebagian dari keduanya menguatkan
dengan berkata, "Kami tidak mengetahuinya keluar dari tangannya
(kepemilikannya), dan kami tidak mengetahui pewaris lainnya.,,
Karena bisa jadi rumah ifu telah keluar dari tangannya tanpa
sepengetahuan keduanya, dan telah mengakui ahli waris lainnya
tanpa sepengetahuan keduanya selain yang disebutkan oleh
keduanya. Kami membolehkan kesaksian ini hanya pada
kepastian- Dan bisa jadi sebaliknya dengan makna bahwa
kepastian tentang ifu adalah pengetahuan.

Demikian ifu, bahwa saksi ini tidak selalu tahu, dan dalam
hal ini tidak layak selain ini, jika tidak, maka gugurlah kesaksian-
kesaksian itu. Tidakkah engkau lihat bahwa aku hanya menerima
ucapan saksi, "Sesungguhnya rumah ini adalah rumahnya", tidak
lebih dari ini. Karena ada kemungkinan bahwa ini bukan rumahnya
lagi karena suafu hal, misalnya dia mengeluarkannya dari
kepemilikannya, atau dia memilikinya bukan sebagai pemilik yang
sebenamya, atau karena merampasnya. Tidakkah engkau lihat
bahwa aku membolehkan sumpah-sumpah mengenai perkara yang
memungkinkan yang lainnya dalam qasamah yang tidak dihadiri
oleh orang yang dipersumpahkan, dan mengenai hak milik budak
seseorang dan anaknya.

sementara orang yang menyelisihi kami memborehkannya
dalam pemastian, sehingga seseorang bersumpah bahwa sungguh
dia telah menjual budak ini datam keadaan bebas dari sikap kabur
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dan bebas dari aib. Padahal boleh jadi dia suka kabur tanpa

sepengetahuannya, dan boleh jadi dia memiliki aib tanpa

sepengetahuannya. Dan aku menerima kesaksian dalam pemastian

disertai pengetahuan. Maka pemastian adalah makna pengetahuan

karena tidak memungkinkan dalam pemastian kecuali

pengetahuan. Seseorang boleh menyewakan rumahnya dan

mempekerjakan budaknya selama sehari atau tiga puluh tahun,

tidak ada perbedaan antara ifu.

Demikian itu, karena bila dia berkuasa unhrk mengeluarkan

ikatan kepemilikan rumahnya dan ikatan kepemilikan budaknya

kepada yang lainnya dengan pengganti ataupun tanpa pengganti,

maka tidak terlarang baginya unhrk mengeluarkan kepadanya

manfaat keduanya, dan manfaat keduanya lebih sedikit daripada

ikatan kepemilikan keduanYa.

Bila seseorang mengaku kepada suahr kaum bahwa ayah

mereka telah meminjam harta kepadanya, dan bahwa ayah

mereka telah melunasinya, atau seseorang mengakui utang milik

seseorang di antara kaum itu sebagai benfuk terima kasih kepada

yang meminjaminya, yang dengan itu dia memujinya, bahwa dia

telah meminjaminya dan dia telah melunasinya....Ar-Rabi', berkata,

"Dia tidak menyebutkan jawabannya (penimpalnya)' "

Bila seseorang menyanrakan rumah kepada orang lain

seharga dua puluh dinar, dengan syarat bahwa mmah ifu memerlu-

kan renovasi (perbaikan) maka si penyewa memperbaikinya dari

yang dua puluh dinar itu. Aku tidak menyukai penyewaan ini

karena dua hai:

Pertama, penyewa hendaknya seorang yang dapat

dipercaya bila yang menyewakan hendak merenovasinya, dan
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penyewa menolak merenovasinya, seal<an-akan dia tidak
menunaikan syaratnya. Bila orang yang menyewakan memaksa
agar penyewa merenovasinya, maka dia merenovasinya baik
dengan sedikit maupun banyak, dan tidak dilakukan perwakilan
untuknya atas sesuafu yang diketahuinya setelah ifu.

Kedua, karena terkadang memerlukan renovasi yang tidak
membahayakan orang yang menempatinya bila renovasi itu tidak
dilakukan. Karena pemilik mmah hanya mengharuskan perbaikan

sesuatu yang bisa membahayakan si penghuni rumh bila renovasi
itu tidak dilakukan. Bila terjadi penyewaan dengan syarat ini, maka
kami membatalkannya baik sebelum maupun setelah penempatan,

dan baik sebelum maupun setelah pengunaan dananya. Bila telah
digunakan dana unfuk itu dalam jumlah yang kurang dari dua
puluh dinar, maka ucapan yang diterima adalah ucapannya disertai
sumpahnya, dan bila mencapai dua puluh dinar atau lebih dari ifu
maka ifu melampaui.

Bila dia memasukkan di dalamnya apa yang tidak termasuk
darinya, maka dikatakan kepadanya, "Robohkan ifu lalu keluarkan
ifu bila engkau mau, atau biarkan bila engkau mau." Dan dia harus

menyewakan rumah yang seperti ifu bila si penyewa telah
menempati itu.

Bila seseorang mengklaim sebuah rumah yang berada di
tangan orang lain, dan dia mendatangkan bukti atau saksi bahwa
ifu adalah rumah ayahnya, sedangkan bukti yang paling benar
adalah yang mempersaksikan bahwa sang ayah telah meninggal
dunia dan meninggalkan itu sebagai warisan. Maka bila para saksi

tidak mempersaksikan itu, dan mereka bersaksi bahwa ifu adalah

rumah ayahnya, yang mana dia memilikinya, dan tidak lebih dari
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itu, maka kami putuskan bahwa rumah itu milik ayahnya, dan

kami tidak menyerahkan warisannya kepadanya. Bila ayahnya

masih hidup maka kami membiarkan rumah itu di tangan orang

yang sekarang memegangnya hingga dia mewakilkan, atau datang

Iangsung, lalu dilihat apa yang dikatakannya'

Tapi bila ayahnya telah meniggal, atau ketika para saksi itu

bersaksi ayahnya telah meninggal, maka kami bebankan kepada

anaknya untuk mendatangkan bukti atau saksi mengenai jumlah

ahli warisnya, kemudian dengan itu kami memutuskan untuk

mereka berdasarkan porsi bagian warisan mereka. Bila dia

mendatangkan bukti (saksi) bahwa ayahnya telah meninggal dan

tidak mendatangkan bukti mengenai jumlah ahli warisnya, maka

kami menghentikannya, dan kami mengetahui kecurangannya,

hingga kami mengetahui para ahli warisnya'

Bila mereka mengklaimnya maka kami menyerahkan

rumah itu kepada mereka dan kecurangannya. Bila sebagian

mereka mengklaimnya dan sebagian lainnya mendustakan para

saksi, maka kami kembalikan bagian orang yang mendustakan

para saksi dari rumah ihr beserta kecurangan ihl, dan kami

laksanakan bagian orang yang mengklaim'

Bila seseorang berkata, "Barangsiapa masuk masjid, maka

dia anak pelaku." Maka amat buruklah apa yang dikatakannya itu,

namun tidak ada had atasnya. Bila itu masjid jami' yang digunakan

shalat, maka dia harus di-Abir. Adapun kami melarang meng-had-

nya karena dia tidak memaksudkan seseorang secara tertentu

dengan perkataan bohong itu, dan karena bisa saja orang yang

memiliki hadkebahongan tidak memasuki masjid itu'
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Begifu juga bila dia berkata, "Siapa yang melemparku
dengan bafu, atau mencelaku, atau memberiku safu dirham, atau
menolongku, maka dia anaknya anu", maka tidak ada had dalam
hal ini. Aku mengatakan ini karena dia berkata, *Siapa yang
melakukan terhadapku", sebelum hal itu dilakukan terhadapnya.
Dan ini qiyasan mengenai memerdekakan budak sebelum
memiliki.

Bila seseorang terkena lemparan hingga menderita luka
mudhihah (luka yang mengangkat daging dari tulang dan
menyingkapkannya), lalu dia berkata, "Orang yang melemparku
adalah anaknya anu", sebagai perkataan bohong. lalu seseorang
berkata, "Aku yang melemparmu", maka dia dibenarkan atas
pengakuan mengenai dirinya, dan dia hams menanggung tebusan
luka tersebut, atau qishash bila dia melakukannya dengan sengaja,
atau tebusan bila itu tidak sengaja. Dan tidak dibenarkan perkataan
orang yang mengada-ada mengenainya.

Bila orang yang mengada-ada omongan ifu, yaitu orang
yang terluka berkata, "Aku tidak sungguh-sungguh memaksudkan
kebohongan ini, dan aku tidak mengetahuinya dia melemparku.
Bila dia mengaku kepadaku bahwa dia melukaiku, maka aku
mengambil tebusan darinya atas lukaku." Dan bila dia berkata,
"Aku telah mengetahui ketika dia melemparku bahwa dia
melemparku, maka aku melontarkan kebohongan itu kepadanya
setelah aku tahu." Maka diambil darinya haknya karena melukai,
dan tidak ada hadbaginya.

Bila seseorang berkata, "Mengapa engkau tidak menerap-
kan had kepadanya sedangkan perkataan ifu terjadi setelah
perbuatan ifu?"
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itu tidak

dimaksudkan sebagai tuduhan, dan Allah'& tdan berfirman'

/.(#,,X.1;VU I ?, ; { :*:\i'o;$- ;.lS

i^tr,"{i
" Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-

baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang

saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali

dera." (Qs. An-Nuur l24l: 4),.

Maka kami jelaskan, bahwa yang diperintahkan untuk

dicambuk delapan puluh kali itu adalah orang yang bermaksud

melontarkan fuduhan kepada wanita baik-baik secara tertenfu,

bukan yang melontarkan tuduhannya kepada sembarang wanita

baik-baik yang tidak tertentu. Tidakkah engkau lihat bahwa bila

orang yang tidak bermaksud melontarkan tuduhan dikenai hadbila

tuduhan itu mengenainya seperti apa yang terjadi karena sumpah-

sumpah.

L_alu seseorang berkata, "Bila ada seseorang keluar dari

Kufah kemudian saat itu dia datang kepada kami, maka dia

anaknya anu", dalam bentuk tuduhan. Lalu saat itu datanglah

seorang lelaki merdeka lagi muslim, maka dia (yang melontarkan

tuduhan itu) dikenai had, karena tuduhan itu terjadi setelah

keluamya lelaki itu dari Kufah dan dia datang setelahnya. Karena

kedatangan itu terjadi setelah keluamya dan sebelum adanya

tuduhan itu" Sedangkan yang ini tidak dikenai had karena tidak
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mungkin dia datang pada saat itu juga, dan bahwa dia tidak
bermaksud menunjukkan fuduhan.

Blla had diberlakukan dengan sebab yang bisa memberlaku-
kan sumpah-sumpah, maka bila seseorang berkata, "Budakku
merdeka bila dia memukulku, atau bila dia menaatiku, atau bila
mendurhakaiku", lalu budak ifu melakukan sesuafu dari ihr, maka
dia merdeka. Dan bila dia berkata, "siapa yang memukulku maka
dia anaknya anu dan anu", lalu seorang lelaki memukulnya, maka
dia tidak dikenai had, dan dalam hal ini tidak boleh kecuali apa
yang aku katakan, bahwa hadharrya diberlakukan terhadap orang
yang bermaksud menuduhkan seseorang, atau berlakunya had atas
orang yang tuduhannya sah, sebagaimana sahnya sumpah-
sumpah.

Dan tidak dibolehkan kesaksian kaum wanita bersama
kaum laki-laki, dan tidak pula kesaksian kaum wanita saja kecuali
dalam dua hal, yaifu mereka bersaksi mengenai harta karena tidak
ada saksi laki-laki, atau mereka bersaksi mengenai hal yang tidak
diketahui dari perkara kaum wanita secara tersendiri. Bila dua
wanita bersaksi bersama seorang laki-laki bahwa kedua wanita itu
mendengar si fulan mengaku orang ini adalah anaknya, maka
kesaksian mereka tidak dibolehkan, karena ini tidak menetapkan
harta, kecuali bila telah didahului dengan penetapan nasab. Dan
tidak dibolehkan kesaksian mereka mengenai nasab, dan tidak
pula dalam hal lainnya kecuali apa yang tadi telah disebutkan. Dan
karena tidak tetapkan nasabnya dengan itu maka tidak juga
diberikan harta dengan ifu.

Bila seseorang mendatangkan bukti bahwa rumah yang
berada di tangan orang ini adalah rumah ayahnya, yang mana dia
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meninggal dunia sebagai orang merdeka lagi muslim, dan dia

meninggalkannya sebagai harta warisan, hanya saja kami tidak

mengetahui berapa jumlah ahli warisnya, dan kami bersaksi bahwa

orang ini adalah salah safunya, maka kami memufuskan bahwa

orang yang telah meninggal ifu memiliki hak atas orang yang

rumah itu berada di tangannya; Karena kami memufuskan untuk

orang yang telah meninggal itu dengan kehadiran satu ahli

warisnya, dan kami menghentikan hak orang-orang yang tidak

hadir hingga mereka datang, atau mewakilkan, atau meninggal,

Ialu para ahli waris mereka menggantikan mereka, dan rumah ini

kami bekukan dan menufupnya, dan kami tidak memutuskan

sesuatu pun darinya unfuk orang yang hadir ini; Karena kami tidak

mengetahui porsi bagiannya dari rumah ifu, apakah seluruhnya,

setengahnya, seperserafusnya, atau kurang dari ifu? Dan tidak

boleh kami memberinya sesuatu sedangkan kami tidak mengetahui

bahwa barangkali itu bukan haknya. Bila ada bukti atau saksi maka

kami memberinya sesuai dengan kesaksian itu, dan kami

menyerahkan kepadanya bagiannya dari rumah itu. Bila tidak ada

bukti atau saksi maka itu dihentikan, baik ifu dalam waktu lama

maupun sebentar.

Bila seseorang berkata, "Bagaimana menurutnu, seseorang

yang meninggal dunia dalam keadaan menanggung utang, lalu

para kreditomya datang, lalu menetapkan piutang milik mereka,

dan rrrereka bersumpah, dan utangnya ifu sah. Bagaimana engkau

memutuskan unfuk mereka sedangkan engkau tidak tahu

barangkali dia mempunyai para kreditor lain yang memiliki hak

yang lebih banyak daripada hak mereka, sehingga mereka tidak

mendapatkan seperti apa yang engkau pufuskan unfuk mereka ini

dan yang diputuskan untuk mereka ifu. Lalu bila datang kreditor
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lainnya yang selain mereka, apakah engkau juga memasukkan

mereka kepadanya?" Maka dikatakan, "Karena perbedaan utang

dan warisan."

Bila seseorang berkata, "Mana perbedaannya?" Maka

dikatakan, "Utang itu di dalam penanggungan orang yang

menanggung utang, baik ketika dia hidup maupun telah

meninggal, di kala masih hidup diwajibkan seperti apa yang

karenanya diwajibkan bila telah meninggal, dan orang yang

bemtang, baik dalam keadaan hidup maupun telah meninggal,

tidak keluar dari apa yang di antara dirinya dan Allah @, dan tidak

pula dalam hukum kecuali dia menunaikan utangnya. Bila dia

masih hidup, lalu dia membayar kepada salah seorang kredifumya

tanpa yang lainnya, maka ifu dibolehkan bagi orang yang

dibayarkan kepadanya; karena asal utang itu di dalam

tanggungannya. Pemilik piutang lebih berhak terhadap harta

pengutang baik ketika masih hidup maupun telah meninggal, dan

lebih berhak dari para ahli warisnya setelah ketiadaannya. Utang

adalah mutlak semuanya, bukan hanya sebagiannya di dalam

tanggungannya, dan para ahli waris tidak berhak terhadap sesuafu

pun ketika si pemilik harta masih hidup, karena Allah @ hanya

mengalihkan kepada mereka apa yang tadinya dimiliki oleh si

mayat kelebihan dari utang (yakni yang tersisa setelah pelunasan

utang). Dan dimasukkan juga kepada mereka para penerima

wasiat, lalu bila mere.ka mendapati kelebihan maka mereka

memiliki apa yang mereka dapati berdasarkan apa yang diwajibkan

Allah @ bagi mereka, bukan karena sesuatu yang menjadi hak

mereka di dalam tanggungan si mayat, dan ihr tidak disertakan

sebagaimana disertakannya utang (yakni tidak dihitung duluan).

Karena hak mereka tidak termasuk tanggungan si mayat yang
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disertakan dengan segala keadaan, dan hanya diwajibkan sesuafu

bagi mereka yang tidak lebih dan tidak kurang dari itu, maka itu
hanyalah bagi dari apa yang mereka dapati baik sedikit maupun

banyak, sehingga di situ tidak ada asal hak yang dengannya

mereka diberi kecuali apa yang telah aku sebutkan walaupun tidak
dibolehkan bagi mereka berpindahnya kepemilikan kepada salah

seorang mereka kecuali kepemilikannya diketahui. Bila ini sampai

kepada hakim maka dia harus menyingkapngd, dan mengirim
surat ke negeri tempat tinggalnya si mayat, lalu mencari ahli

warisnya, lalu bila tidak menemukannyra maka hartanya dibekukan.
I alu kami memanggil pencari ahli warisnya lang tepercaya

sebagaimana orang yang rela dihentikannya harta ifu di tangannya.

Bila dia menjamin apa yang diserahkan kepadanya maka

diserahkan kepadanya, dan ini bukan sebagai kezhaliman terhadap
orang yang sedang tidak ada bila nanti dia datang, dan bukan

berarti menahan dari orang yang ada. Bila harta ifu telah dijamin
oleh seorang yang tepercaya, maka ifu adalah kebaikan bagi yang

sedang tidak ada, karena harta ifu sebagai amanat di tangan orang

yang tepercaya."

Bila seseorang mendatangkan bukti bahwa ayahnya

meninggal dan meninggalkan rumah ini, dan bahr,ra tidak ada ahli

waris ayahnya selain dirinya, maka dipufuskan rumah itu miliknya,

dan hal itu tidak membutuhkan penjamin.
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33. Bab: Klaim dalam Jual-Beli

Bila seseorang membeli dari orang lain berupa seorang

budak, atau sesuatu yang bukan berupa penjualan yang haram,

dan dia menerima apa yang dibelinya ihr, lalu yang dibelinya itu

rusak (atau meninggal) di tangannya, maka dia hams

mengembalikan nilainya (membayar harganya). Demikian ihr,

karena penjual tidak menyerahkan kepadanya kecuali dengan

pengganti yang diambil darinya. Maka karena pengganti itu tidak

ada maka pembeli harus mengembalikan apa yang dia ambil,

karena dia tidak menyerahkan penggantinya kepada penjual, dan

asalnya itu bukan amanat. Bila dia membeli seorang budak dengan

syarat pernbeli memiliki hak memilih, lalu dia menerima budak

yang dibelinya, lalu budak itu meninggal di tangannya sebelum dia

menentukan pilihan jual-beli itu atau sebelum berlalu masa unfuk

memilih, maka dia harus mengembalikan nilainya kepadanya

(membayar harganya).

Bila seseorang berkata, "Apakah sah jual-beli di antara

keduanya itu sedangkan di dalamny'a ada hak memilih?" Maka

dikatakan, 'Asal jual-beli adalah halal, bila pembeli itu

memerdekakan budak tersebut maka memerdekakan itu boleh,

atau bila itu budak perempuan maka halal baginya menggaulinya,

dan bila dia ingin menjualnya maka itu juga boleh baginya, dan dia

sebagai pernilik dengan kepemilikan yang sah, hanya saja dia

memiliki hak, bahwa bila dia mau. maka boieh mengembalikan

kepemilikan itu dengan syaratnya dan tidak mengambilnya sebagai

amanat, dan tidak mengambilnya kecuali dengan melunasi

harganya kepada penjual atau mengembalikan budaknya
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kepadanya, dan dia tidak mengambilnya dengan bentuk

keharaman dalam jual-beli. Maka karena orang yang mengambil

budak itu melakukan keharaman maka dia harus mengembalikan

nilainya, karena penjual tidak memberikan budak itu sebagai

amanat, tidak juga sebagai hibah, dan tidak memberikan

kepadanya kecuali dengan pengganti.

Lalu karena penjual tidak menerima pengganti, maka

pembeli harus mengembalikannya bila budak ifu masih hidup, atau

harganya bila budak itu meninggal. Pembeli memiliki hak untuk

memilih dalam makna ini, bahwa penjual tidak menyerahkan

sebagai amanat, tidak pula sebagai hibah, kecuali dengan

pengganti yang diserahkan kepada penjual. [-alu karena pembeli

tidak menyerahkan kepadanya, maka pembeli hams mengembali-

kannya dalam keadaan hidup, atau membayar harganya bila budak

itu meninggal. Dia memaksudkan bahwa asal jual-beli dan

harganya adalah halal, lalu bagaimana membatalkan harga yang

halal dan menetapkan harga yang haram? Begihr juga bila penjual

memiliki hak memilih, atau hak memiliki dan dimiliki oleh

keduanya (pembeli dan penjual), yaitu penjual tidak menyerahkan

budaknya kecuali dia meminta pengembaliannya atau harganya.

Kami melarang menetapkan harga untuknya, bukan nilai, karena

dia mensyaratkan sesuatu di dalamnya. Lalu karena dia memiliki

hak pembatalan jual-beli, maka harga itu menjadi tidak berlaku

dengan segala keadaan. lalu karena harga itu tidak berlaku

dengan segala keadaan lalu budak ifu meninggal, maka kami

mengembalikannya kepada nilainya."

Bila seorang lelaki memiliki seorang isfui dan seorang anak

darinya, dan istrinya itu memiliki seorang saudara, lalu mereka
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mengadu kepada qadhi dan saling membenarkan, bahwa si iski

dan si anak ifu telah meninggal, dan keduanya saling mengklaim,

yang mana sang saudara ini berkata, "Si anak meninggal,

kemudian si ibu meninggal, maka aku memiliki warisan si ibu

bersama suaminya." Sementara sang suami berkata, "Bahkan si

istri meninggal lebih dulu lalu anakku dan aku mewarisinya,

kemudian anakkur meninggal, maka engkau tidak berhak terhadap

warisannya." Namun keduanya tidak memiliki bukti atau saksi.

Maka ucapan yang diterima adalah ucapan sang saudara disertai

sumpahnya; karena sekarang ini dia tentang berdiri sedangkan

saudara perempuannya telah meninggal, maka dia ahli warisnya.

Sedangkan orang yang menyatakan bahwa sang saudara itu

mahiub (terhalangi oleh ahli waris lain untuk mendapatkan

warisan) harus mendatangkan bukti atau saksi, dan aku tidak

menolak keyakinan kecuali dengan keyakinan. Bila anak si wanita

ini meninggalkan harta lalu sang saudara berkata, "Aku mengambil

bagianku dari harta saudariku dari harta warisannya yang berasal

dari anaknya."

Maka sang saudara dalam posisi ini sebagai pendakwa,

karena dia ingin mengambil sesuatu yang boleh jadi tidak seperti

yang dikatakannya. Maka sebagaimana aku tidak menolak

kemungkinan bahwa dia ahli waris, karena itu keyakinan dengan

dugaan bahwa si anak menghalanginya (yakni keberadaan anak

menghalanginya dari mendapatkan warisan; dia mahiuQ, maka

demikian juga aku tidak memberinya warisan dari si anak; karena

sang ayah yakin narnun itu dugaan, dan si ayah harus bersumpah,

sementara sang saudara hams mendatangkan bukti atau saksi.
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Bila datang dua orang bersaudara, yang safu muslim dan

safu lainnya Nashrani, lalu keduanya saling membenarkan bahwa

ayah mereka telah meninggal dunia dan meninggalkan rumah ini

sebagai warisan. Lalu yang muslim berkata, "Dia meninggal

sebagai muslim." Sementara yang Nashrani berkata, "Dia

meninggal sebagai Nashrani." Maka keduanya ditanya, lalu bila

keduanya membenarkan bahwa sang ayah tadinya Nashrani,

kemudian yang muslim berkata, "Kemudian dia masuk Islam."

Maka dikatakan, "Harta ifu milik yang Nashrani; Karena manusia

dianggap berada di atas asal apa yang mereka anut hingga ada

bukti atau saksi bahwa dia beralih dari apa yang pemah dianutnya.

Bila bukti atau saksi menyatakan bahwa dia masuk Islam dan

meninggal sebagai muslim maka warisan ifu milik anaknya yang

muslim. Dan bila dia berkata, 'Dia masih sebagai muslim."

Sementara yang Nashrani berkata, "Dia masih tetap sebagai

Nashrani." Maka kami hentikan (bekukan) harta ifu selamanya

hingga diketahui, atau keduanya berdamai. Bila orang Nashrani itu

mendatangkan saksi berupa dua orang muslim yang menyatakan

bahwa ayahnya dulu seorang Nashrani dan meninggal sebagai

Nashrani, maka warisan ifu miliknya dan tidak menjadi milik yang

muslim.

Bila masing-masing dari keduanya mendatangkan bukti atau

saksi atas klaim mereka, maka mengenai ini ada dua pendapat:

Pertama,

2919. Pendapat orang-orang Madinah yang pertama, dan

Sa'id bin Al lvlusa5iyib meriwayatkannya dari Nabi $ dan

berpendapat dengannya- Yaifu keputusan Marwan di Madinah,

dan Ibnu Az-Zubair, dan dia meriwayatkan dari Ali bin Abu
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Thalib;ga, yaitu diundi di antara keduanya, Ialu siapa pun dari

keduanya yang namanya keluar maka diminta bersumpah dan

ditetapkan warisan itu miliknya.28s

283 gu6i1" ini terdapat dalarn Mushannaf Abdurmzzaq(8/279-280, pembahasan'

pengadilan, bab: Mengenai Dua Omng yang sama-sama Mengklaim Barang dan

MaJing-masing Menunjukkan Bukti), dari Al Aslami, dari Abdullah bin Al Harits, dari

Ibnu Al MusaynTib, bahwa Rasulullah $ mernuhrskan, bahwa bila para saksi sama,

maka diundi di antam kedua belah pihak yang berperkara' (no' 11521)'

Dari lbnu Jumii, dia berkata, "Hisyam bin Urwah mengabarkan kepada kami'

dari Urwah bin Az-Zubair, bahwa bebempa orang dari Bani Sulaim bersengketa

mengenai barang tambang dan mengadukan persengketaan ini kepada Marwan bin Al

Huk;, saat itu dia ,nbugui Amir Madinah. lalu Marwan memerintahkan Abdullah bin

Az-Zu|air,maka dia prn -..rgu.rdi di antara mereka siapa yang akan bersumpah. Lalu

undian ihr jatuh kepada sahh Ltu pihak, lalu Ibnu Az-Zubair meminta sumpah mereka,

dan mereka pun bersumpah, lalu dia memutuskan bahwa barang tambang itu unhrk

mereka. Demikian ihr karena para saksi itu sama sehingga tidak diketahui mana yang

bisa dipegang." (no. 15213)-
l"i ta"fi disebutkan oleh AsySyaf i di dalam Al Qadim. (N Ma'nfah,7 /463)^

Abu Daud (At Mamsil, ni. iSS, pembahasan: Kesaksian), dari Qutaibah bin

Sa,id, dari AI-Laits, dari Bukair, bahwa dia mendengar lbnu Al Musayyib berkata: Dua

telaki mengadukan persengketaan kepada Rasulullah,$ mengenai sesuatu, lalu

masing-masing dari keduanya membawakan para saksi yang adil secara tersendiri'

Maka Rasulullah 6S mengundi di antam keduanya, dan beliau bersabda, " Ya Allah,

Engkaulah Snng memufusl<an diantara mereka berdua'"

Pam perawinya tsiqah, yaitu para Perawi Bukhari Muslim'

As-Sinan At Kubrikarva Al Baihaqi (LO/259, pembahasan, Dakwaan dan Bukti-

bukti, bab: Dua Pihak Pendalsua Saling Mendakr,va Apa yang Tidak di Tangan

Mereka, dan Masing-masing dari Keduanya Menunjukkan Bukti Dals /aannyra), dari

jalur Abu Awanah, dari simak, dari Hanasy, dia berkata: Dibawakan kepada Ali r$

.erko, baghal (peranakan kuda dan keledai) yang diiual di pasar, lalu seomng lelaki

berkata, "lni baghalku, aku tidak pemah menjualnya maupun menghibahkannya." Dia

membawakan lima orang yang bersaksi atas perkataannya. [-alu datang lelaki lainnya

yang mengklaimnya, clan menyatakan bahwa dia baghalnya, dan dia juga

membawakan dua saksi. I-alu Ali z$, berkata, "sesungguhnya ada kepuhrsan dan

perdamaian dalam hal ini. Adapun perdamaiannya, bghal ini dijual, lalu hasilnya

iibagi menladi tujuh bagian, untuk yang ini lima bagian dan untrfi yang ini dua bagian'

f.piUilu kalian menolak ke,riali keputusan dengan haq, maka salah.satu dari kedua

pihak yang bersengketa bersunrpah bahwa itu adalah baghalnya, dia tidak pemah

menljnya dan tidak pernah menghibahkannya. Bila kalian berdua saling bersikukuh

urrtri. b"o.r*puh, maL aku mengundi di antara kalian siapa yang akan bersumpah,
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Ulama yang berpendapat dengan ini, diantara hujjahnya

adalah sebagaimana yang telah aku sebutkan, dan di antara

hujjahnya juga, bahwa itu diqiyaskan kepada hal bahwa perkara

keduanya dalam dal<v.raan, bukti dan istihqaq (klaim hak dengan

bukti) adalah sama. Lalu ketika aku tidak ragu bahwa salah satu

pembuktian (kesaksian) adalah bohong tidak secara langsung,

maka aku tetapkan khabar dan qiyas bahwa seorang lelaki

memerdekakan dua budaknya, lalu Nabi 6$ mengundi di antara

mereka, dan hujjah mereka sama, dan bahwa Nabi S membagi

Khaibar kemudian mengundi, dan bahwa Nabi,$ mengundi para

istrinya, lalu aku dapati bahwa beliau mengundi ketika hujjah-

hujjahnya sama (seimbang), kemudian menetapkan hak untuk

sebagian dan menghilangkan hak sebagian.

Kedua, warisan ifu dibagi setengah-setengah di antara

keduanya, karena tidak ada hujjah bagi satu pun dari keduanya,

dan tidak ada bukti atau saksi lain kecuali hujjah dan bukti

kawannya. Karena kedua sama mengenai apa yang mereka klaim,

maka keduanya nnenjadi sama sehingga dibagi di antara keduanya.

Di antara hujjah pendapat ini adalah berhujjah dengan 'aul

pembagian warisan (porsi bagian yang melebihi harta warisan yang

ada), yaitu dengan mengatakan, "Aku dapati di dalam faridhah

(bagian yang diwajibkan dalam warisan) setengah-setengah dan

sepertiga-sepertiga, lalu aku kalikan masing-masing dari rnereka

dengan kadar pembaginya, maka aku telah memenuhinya

berdasarkan asal apa yang ditetapkan unfuknya walaupun

maka siapa pun yang dapat undian itu maka dia bersumpah." [a]u dia memuh.rskan

dengan ini, dan aku maryalsikan.
Auurrazzaq juga meriwaya.&an atsar ini, tapi tanpa menyebutkan pengundian.

(Al Mushannad 8/277-275, pada bab yang sama dengan yang sebelumnya)-
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kekurangan itu masuk kepadanya oleh yang lainnya, lalu begitu

juga masuk kepada yang lainnya olehnya. Bagi siapa yang ingin

berhujjah terhadap orang yang berhujjah dengan ini, maka dia

berhujjah kepadanya, bahwa mereka ih: adalah orang-orang yang

Allah telah mengalihkan kepemilikan kepada mereka, maka

masing-masing dibenarkan dan tidak ada yang dusta dari rnereka.

Sedangkan orang yang diberi kesaksian dengan kesaksian yang

menyelisihi apa yang dipersaksikan oleh seterunya, maka logika

ilmu otomatis menyatakan bahwa salah safu dari dua kesaksian ifu

bohong."

Ar-Rabi' berkata: Perkataan Asy-Syafi'i;Sa, bahwa dua

orang bersaudara, yang satu orang muslim dan seorang lainnya

Nashrani saling mengklaim, salah safunya berkata, "Ayahku

meninggal sebagai Nashrani, dan akulah pewarisnya." Sementara

yang lainnya berkata, "Ayahku meninggal sebagai muslim dan

akulah pewarisnya." Sementara tidak diketahui asal agamanya,

rnaka harta itu dibekukan hingga keduanya berdamai dalam halitu,

karena manakala aku membaglnya diantara mereka berdua, maka

secara otomatis logika mengatakan bahwa aku memberikan

warisan kepada salah satu dari keduanya yang sebenamya tidak

berhak mewarisi, baik itu yang muslim dari orang kafir, maupun

yang kafir dari orang muslim. Itulah pendapat yang paling benar.

Secara logika sebaik-baik keadaan orang yang mengklaim

hak dengan kesaksian adalah salah satu dari dua pengklaim hak

benar dan yang lainnya batil. Apabila setengahnya dikeluarkan

kepada salah safunya, secara logika dia telah memberikan

setengah kepada yang tidak berhak sedikit pun, dan menahan

setengahnya dari orang yang berhak terhadap seluruhnya. Maka
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masuk kepadanya -tidak sengaja memberi salah satunya- apa yang

bukan haknya, dan mengurangi dari salah safunya apa yang

merupakan haknya.

Bila seseorang berkata, "Terkadang masuk kepadamu

dalam pengundian, yaitu engkau memberi keseluruhannya kepada

salah satunya padahal boleh jadi itu bukan haknya?" Maka

dikatakan, "Aku tidak bermaksud memberikan kepada orang

tertentu, tapi aku bermaksud ijtihad untuk memberikan hak kepada

yang berhak, dan mencegah dari yang tidak berhak. Sebagaimana

aku memaksudkan ijtihad dalam pandangan yang rumit, sehingga

aku memberikan seluruh hak kepada salah satu dari dua pihak

yang bersengketa, dan mencegahnya dari yang lainnya tanpa

kepastian benamya. Kesalahan dariku dalam ijtihad ini dimaafkan,

dan aku tidak salah melakukan ijtihad. Namun aku tidak boleh

sengaja melakukan kebatilan dengan segala keadaan bila aku

melakukannya padahal aku mengetahuinya."

Ini termasuk diantara apa yang aku ber-istikharah kepada

Allah di dalamnya, dan aku berhenti dalam hal itu. Kami tidak

memberikan sedikit pun kepada salah satu dari keduanya, itu

dibekukan hingga keduanya berdamai.

Ar-Rabi' berkata, "lni pendapat terakhir Asy-Syafi'i, dan itu

yang lebih benar."

Bila seorang lelaki bersedekah kepada lelaki lainnya, atau

mengibahkannya kepadanya, atau menyumbangkan sebuah

rumah, dan belum diterima oleh yang diberi sedekah, atau oleh

yang diberi, atau oleh yang diberi sumbangan ifu, maka semua ini

sama, tidak berbeda, dimana pemilik mmah, pemberi hibah dan

pemberi sumbangan ifu berhak menarik kembali apa yang
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diserahkan ifu sebelum diterima oleh orang yang diberi, dan tidak

ada yang terjadi dari ini semua kecuali dengan ucapan si pemberi

sumbangan dan si penerima sumbangan dengan perintah pemberi

sumbangan.

Bila yang diberi sumbangan meninggal sebelum menerima-

kannya maka dikatakan kepada si pemberi sumbangan, "Engkau

lebih berhak sebagai pemilik hingga keluar dari dirimu. Bila yang

diberi sumbangan meninggal, maka engkau tetap memiliki

milikmu. Bila mau engkau boleh mengulang pemberian baru maka

silakan, dan bila engkau mau menahannya silakan."

Demikian juga semua pemberian manusia kepada sesama

manusia yang belum diterimakan, kecuali bila pemilik memberikan-

nya maka pemilik tidak boleh menahan perkataan yang telah

keluar dari mulutnya, baik yang diberi telah menerimanya maupun

belum, atau menolaknya maupun tidak menolaknya' Bila

seseorang berkata, "Apa maksudnya?" Maka dikatakan, "Bila

seseorang memerdekakan budaknya maka dia telah mengeluar-

kannya dari kepemilikannya dan tidak halal baginya memilikinya

lagi, walaupun si budak menolak itu."

Bila seseorang mewakafkan sesuatu kepada orang lain dan

menjadikannya tetap sehingga tidak boleh dijual dan tidak boleh

dihibahkan, maka dia telah mengeluarkannya dari kepemilikannya

dengan pengeluaran yang tidak halal baginya unhrk mengambilnya

kembali. Tidakkah engkau lihat bahwa bila orang yang menerima

wakaf itu mengembalikan kepadanya setelah menerimakannya

maka dia tidak boleh lagi memilikinya, maka karena dia tidak boleh

lagi memilikinya baik dengan pengembalian oleh penerima wakaf,

pembelian maupun warisan, maka hal itu termasuk pemberian-
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pemberian yang si pemilik terputus dari kepemilikannya dengan

bentuk putus kepemilikan selamanya? Maka sesuahr itu juga tidak

perlu diterimakan, baik diterimakan maupun tidak maka sesuafu

itu milik orang yang diberi wakaf. Wakaf sah dengan perkataan

walau tanpa ada penerimaan. Kami telah menuliskan ini di dalam

pembahasan tentang wakaf dan kami telah menjelaskannya.

Bila seseorang membeli seorang budak perempuan dari

orang lain lalu menerimanya, lalu budak perempuan ifu melahirkan

anaknya, kemudian seorang lelaki menyerangnya lalu membunuh-

nya, lalu diputuskan atasnya tebusan atau qishash, ataupun tidak

diputuskan, kemudian seorang lelaki mengklaim hak dengan bukti,

maka si pengklaim berhak mengambil budak perempuan itu

beserta nilai harga anaknya ketika dilahirkan, dan itu tidak

membatalkan qishash bila dia di-qishash karena itu. Bila dengan

diyat maka rnenjadi milik ayahnya, baik dia menerimakannya

maupun tidak menerimakannYa-

Bila seseorang berkata, "l--alu mengapa menjadi milik

ayahnya sedangkan anak itu dari budak perempuan tersebut, dan

dia milik si pengklaim?" Maka dikatakan kepadanya, "Sesungguh-

nya anak itu ketika masuk ke perbudakan menghilangkan status

hukum budak perempuan itu, karena dia dijadikan budak sedang-

kan si anak tidak dijadikan budak. lalu karena tidak boleh berlaku

perbudakan atasnya maka tidak berlaku hukumnya kecuali hukum

orang merdeka, dan orang merdeka hanya diwarisi oleh ahli

warisnya, sedangkan jaian si pemilik budak perempuan, karena

kemerdekaan ihr rnaka hukum anaknya adalah mengambil nilainya

dari permulaan dia memiliki stafus hukum sebagaimana mengambil

nilai sesuatu yang hilang dari apa yang dimilikinya."
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Bila seseorang berkata, "lni bisa saja tidak hilang sedangkan
engkau tidak menjadikannya sebagai budak." Maka dikatakan,
"Karena atsar-nya sebagaimana yang kami sebutkan, dan juga
pendapat mayoritas ahli ilmu serta qiyas, bahwa tidak berlaku
kepemilikan atasnya, maka diterima hukum mereka mengenainya
sebagai hukum mengenai sesuafu yang hilang. Bira tidak hilang,
dan bila sang ayah menunfut balas (qishash\ orang yang
membunuh anaknya sebelum klaim kepemilikan budak perempuan
ifu dengan bukti, maka dia menanggung nilai itu bagi si pengklaim
budak perempuan tersebut. Begitu juga orang yang mengklaim
budak perempuan ifu dengan bukti sebelum qishash, maka sang
ayah berhak meng-qishash dan mengembalikan nilai itu. Tidak ada
jalan bagi majikan budak perempuan itu kecuali nilai si anak, dan
bagi ayah korban tidak ada jalan terhadap anak budak perempuan
itu seperti dia memiliki jalan terhadap anak wanita merdeka."

Bila seorang lelaki memukul perut budak perempuan yang
dengannya orang merdeka bisa tertipu, lalu budak perempuan ifu
melahirkan anak dalam keadaan meninggal, maka orang yang
mengatakan, "Janin seseorang dat'. ummu waladnya seperti janin
wanita merdeka", bagi ayahnya hak seorang budak yang senilai
lima puluh dinar. Bila sang majikan datang maka dikatakan
kepadanya, "Engkau berhak atas nilai anak dari budak
perempuanmu bila diketahui." Namun karena tidak diketahui,
maka dikatakan kepadanya, "Kami menaksir harga budak
perempuanmu kemudian memberikan kepadamu sepuluh kali lipat
dari nilainya." Sebagaimana hal ifu pada janinnya menjadi
tanggungan atas ayahnya.
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Bila seseorang berkata, "Bagaimana menurutmu bila nilai

janin budak perempuan itu ditaksir dengan ibunya lebih dari

seorang budak?" Maka dikatakan kepadanya, "Begiht juga sang

ayah dibebani nilainya bila si pemilik budak perempuan itu

menghendaki. Tidakkah engkau lihat bahwa bila budak perempuan

ifu hamildari orang lain, lalu seseorang memukul pemhya, lalu dia

melahirkan janin, maka si pemilik budak perempuan berhak atas

sepuluh kali nilai ibunya terhadap orang tersebut (yu.,g memukul-

nya), baik itu sedikit maupun banyak- Begifu juga terhadap yang

ditipu, karena berada di tangannya. Dan begitu juga terhadapnya

bila budak perempuan itu meninggal lalu pemilik budak

menginginkan agar dia menanggung harganya, karena budak

perempuan itu berada di tangannya, hanya saja orang yang ditipu

berhak menunfut kepada yang menipunya apa yang dibebankan

kepadanya yang disebabkan olehnya iht."

Begitu juga lelaki yang menikahi budak perempuan karena

dianggap sebagai wanita merdeka, seperti lelaki yang membeli

budak perempuan lalu diklaim dengan bukti-

Bila seorang lelaki mendalaua lelaki lainnya bahwa dia telah

merampas budaknya, atau menjadi miliknya dari orang lain dengan

pembelian yang msak, atau bentuk kepemilikan lainnya,

sedangkan si budak udak di tempat, maka qadhi menerima bukti

ifu disertai dengan ciri-ciri, nama dan jenisnya, dan tidak

memuhrskan tentang budak itu hingga dia hadir lalu pembuktian

atau kesaksian itu diulang, lalu para saksi bersaksi bahwa ifu budak

yang dimaksud, lalu diputuskan. Aku mengatakan bahwa

pembuktian atau kesaksian itu diterima, karena di dalam masalah

ini terdapat pembenaran mereka yang ditangguhkan sehingga
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digugurkan dari yang dipersaksikan unfuknya, karena budak itu
bisa saja hadir, lalu orang yang berada di tangannya mengaku
bahwa budak yang mereka persaksikan atasnya dengan sifat ini
adalah budak tersebut.

Bila dua orang mengakui sesuatu yang tidak di tangan
mereka, dan masing-masing mendatangkan bukti atau saksi bahwa
sesuatu itu miliknya, maka mengenai ini ada dua pendapat:

Pertama, diundi diantara keduanya, nama siapa pun dari
keduanya yang keluar, maka dia bersumpah, karena para saksinya
telah bersumpah bahwa itu benar, kemudian dengan ifu
dipufuskan unfuknya, dan hak setemnya dipufuskan darinya.

Kedua, dipufuskan diantara keduanya separuh-separuh,
karena alasan masing-masing dari keduanya sama.

2950. Sa'id bin Al Musayyib berpendapat agar diundi, dan
dia meriwayatkannya dari Nabi tB. para ulama Kufah meriwayat-
kannya dari Ali bin Abi Thalib;g,. Marwan memutuskan dengan
itu, dan Al Auqash juga memuhrskan dengan itu.2s4

Ar-Rabi' berkata: Mengenai ini pendapat lainnya
menyatakan bahwa sesuafu yang diklaim oleh dua orang, yang
mana sesuafu ifu tidak berada di tangan salah safunya, maka
sesuafu itu dihentikan hingga keduanya berdamai mengenainya.
Bila sesuafu itu berada di tangan mereka berdua, maka dibagi
setengah-setengah diantara keduanya dengan keadaannya.

284 Lihat aturyanglalu berikut tal<hriiaya, nomor (29491.
AI Auqash adalah Muhammad bin AMunahman Ar Makhzumi At eadhi Al

Madani. (Nuzhat Al Nbab kanta lbnu Hajar, I / lOO, no. 2gO).
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Bila seseorang menghadirkan bukti atau saksi atas

seseorang mengenai sebidang tanah di tangannya bahwa tanah ifu

miliknya, yang mana para saksi itu mencukupi, sementara qadhi

mempertimbangkan keputusan, maka dia harus membekukannya

dan melarang orang yang memegangnya dan menjualnya hingga

jelas keputusan untuk salah satunya, lalu barulah diputuskan

untuknya, dan juga yang dihasilkannya dari sejak hari bersaksinya

para saksi bahwa itu adalah miliknya. Bila para saksi tidak

mencukupi dan tidak sahr pun dari keduanya, atau para saksinya

demikian, maka tidak diputuskan hak untuk orang yang di

persaksikan unfuknya, yang seandainya mencukupi niscaya di

biarkan di tangan orang yang sedang memegangnya tanpa

dihentikan (dibekukan), dan tidak dilarang dari apa yang bisa

diperbuatnya terhadapnya, dan semestinya disyaratkan atasnya

agar tidak melakukan suafu tindakan terhadapnya, namun bila dia

melakukan sesuafu maka tidak melarangnya dari ifu.

Bila ada dua orang yang mengklaim tanaman di tanah milik

seseorang, maka bila si pemilik tanah menyatakan bahwa tanaman

ihr dia tanam sendiri, maka ucapan yang diterima adalah ucapan-

nya disertai sumpahnya, dan bila si pemilik tanah menyatakan

bahwa tanaman ihr bukan miliknya, dan dia berkata, "Aku telah

mengizinkan kedua orang itu untuk menanaminya, namun aku

tidak tahu siapa di antara keduanya ihr yang menanaminya, dan

juga ta,naman itu tidak di dalam kekuasaan seorang pun dari

keduanya."

Bila keduanya sama-sama mendatangkan bukti atau saksi,

maka ucapan yang diterima dalarr, hal ini seperti ucapan mengenai

dua orang yang sama-sarna mengklaim sesuahr yang tidak di
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tangan rnereka, maka keduanya sama-sama harus mendatangkan
saksi. Bila salah safunya tidak mendatangkan saksi sementara yang
lainnya mendatangkan saksi, maka tanaman itu milik orang yang
mendatangkan saksi.

Bila keduanya sama-sama menyebutkan bahwa tanaman ifu
berada di tangannya, maka keduanya bersumpah, lalu dengan ifu
diputuskan setengah-setengah di antara keduanya bila si pemilik
tanah menyatakan bahwa tanaman ifu bukan miliknya, dan bahwa
dia telah mengizinkan kedua orang itu unfuk menanaminya, dan
dia tidak sebagai seteru kedua orang itu dalam hal ini, dan
tanaman itu berada di dalam kekuasaan kedua orang ifu.

Bila seorang lelaki mendatangkan saksi mengenai seorang
budak perempuan bahwa dia adalah budak perempuannya, dan
ada lelaki lain yang juga menyatakan demikian dan bahwa budak
perempuan ifu telah melahirkan anak darinya, maka menumt
ulama yang berpendapat diundi, hendaknya keduanya diundilah.
Lalu bila hasil pengundian menyatakan bahwa budak perempuan
itu milik lelaki yang menyatakan bahwa budak perempuan itu telah
melahirkan anak darinya, maka budak perempuan ihr adalah
miliknya dan tidak ada kewajiban apa pun atasnya.

Bila hasil pengundian menyatakan bahwa budak
perempuan ifu milik orang yang tidak mengatakan bahwa dia telah
melahirkan anak darinya, maka budak perempuan ifu menjadi
miliknya dan dia menunfut seterunya nilai anaknya pada hari
dilahirkannya dan mahamya (atau diyat kemaluan yang dirampas).
Bila masalahnya demikian, hanya saja budak perempuan
mendatangkan saksi bahwa dia milik si fulan yang sedang tidak
ada, yang mana dia tidak pemah merahirkan anak darinya, maka
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stafusnya dihentikan dari tangan orang yang sekarang dia berada

di tangannya, dan aku menempatkannya di tangan seorang yang

adil hingga majikannya datang lalu mengakui, lalu dia menjadi

seteru atau mendustakan saksi sehingga tidak menjadi setent, dan

si budak perempuan menjadi milik orang yang dia berada di

tangannya, karena para saksi bersaksi unfuknya-

Sedangkan orang yang tidak berpendapat dengan

pengundian, maka memutuskan dibagi setengah-setengah di

antara keduanya, dan orang yang tidak memegang budak itu

menuntut setengah mahamya dan setengah nilai anaknya pada

hari dilahirkan, serta setengah nilai budak perempuan itu, serta

menjadikannya ummul waladbagi pihak lainnya-

Bila seseorang berkata, "Darimana engkau menetapkan

mahamya, sedangkan yang menggaulinya tidak menggaulinya

dengan anggapan bahwa dia menggaulinya dengan sebutan

nikah?"

Maka dikatakan: Bila aku tidak menetapkan mahar kecuali

atas orang yang menggauli dengan pemikahan yang sah ataupun

pemikahan yang rusak, maka konsekuensinya sebelum menggauli

statusnya telah menikahi wanita yang digaulinya, sehingga bila

demikian maka aku menyatakan bahwa bila ada dua lelaki yang

menikahi dua wanita bersaudara, lalu masing-masing keliru

mengenai istri temannya hingga menggaulinya, maka tidak satu

pun dari kedua wanita itu yang berhak atas mahar. Demikian itu

karena masing-masing dari kedua lelaki itu tidak menikahi wanita

yang digaulinya baik dengan pemikahan yang sah maupun

pemikahan yang rusak. Maka karena masing-masing dari kedua

wanita ini berhak atas mahar berdasarkan atsar, kami berdalih
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dengan atsar tersebut dan yang semaknanya, bahwa mahar
menjadi hak wanita bila had gugur darinya, yaitu tidak dianggap
sebagai pelaku zina.

Di antara yang tercakup makna ini adalah lelaki yang
merampas seorang wanita lalu menggaulinya, maka dia
menanggung mahamya. Dan aku tidak mengatakan bahwa dalam
hal ada atsar dari seseorang yang perkataannya berlaku, dan juga
tidak ada rjma'. Tapi aku mendapati bahwa mahar ditetapkan bagi
si wanita. Lalu karena dengan persefubuhan itu si wanita tidak
dikenai had, itu karena dia bukan sebagai pezina. Dan bila si laki-
laki dianggap sebagai pezina maka aku menetapkan mahar untuk
si wanita, walaupun lebih lemah keadaannya daripada yang
pertama; karena yang pertama dan yang menggaulinya bukan
sebagai puina, sedangkan lelaki yang menggauli wanita yang
dirampas adalah lelaki pezina.

Maka karena aku menghukumi lelaki yang kesarahan dalam
menggauli dan wanita yang dirampas lalu digauli dengan hukum
ini, serta di dalam pemikahan yang rusak, maka budak perempuan
dan wanita merdeka hukumnya sama, yaitu diwajibkan mahar bagi
masing-masingnya, karena Allah @ berfirman,

c/.,

^t1wi;i\:41i3'v:
"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu

nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.,, (es. An-
Nisaa' [4]: 4).

Maka tidak dihalalkan budak perempuan maupun wanita
merdeka bagi seorang pun setelah Nabi S, kecuali dengan mahar.
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Bila keduanya sama-sama dalam status pemikahan yang sah atau

pernikahan yang rusak, kemudian kami menetapkan mahar pada

kasus kekeliruan menggauli wanita merdeka dan menggauli wanita

yang dirampas sebagaimana kami menetapkannya dalam

pemikahan yang sah, maka demikian juga budak perempuan

dalam kedua keadaan ini. Maka orang yang membedakan antara

keduanya berarti membedakan antara apa yang disamakan

Allah @ dan apa yang diqiyaskan kepada apa yang disamakan

Allah & dulu* masalah mahar-

34. Bab: Klaim Anak

Bila seorang merdeka dan seorang budak yang sama-sama

muslim, atau seorang ahli dzimmah dan seorang budak'

mengklaim seorang anak temuan, maka tidak ada perbedaan

diantara mereka, sebagaimana tidak ada perbedaan diantara

mereka bila mengklaim apa yang mereka miliki, yaitu para ahli

nasab (ahli garis keturunan) melihat si anak, lalu bila para ahli

nasab mengaitkan kepada salah seorang mereka, maka anak itu

adalah anaknya, dia tidak boleh menafikannya, dan si anak juga

tidak boleh menafikannya selamanya. Bila para ahli nasab

mengaitkan dengan dua atau lebih, atau tidak ada ahli nasab, atau

ada ahli nasab narnun clia tidak mengetahui, maka si anak bukan

anak dari salah seorang rnereka hingga si anak baligh lalu dia

bemasab keparla siapa yang dia kehendaki dari mereka- Bila dia

melakukan, maka terputuskan klaim yang lainnya, dan bagi orang

yang si anak bemasab kepadanya, tidak boleh menafikannya.
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si anak berstafus merdeka dalam segala keadaannya,
kepada siapa pun dia bemasab, karena anak temuan adalah
merdeka. Kami menetapkannya merdeka bila tidak kami ketahui
hakikatnya, karena asal manusia adalah merdeka hingga diketahui
bahwa mereka tidak merdeka.

Bila seseorang dari mereka berkata, "Dia anakku dari
budak perempuan yang aku nikahi." Maka anak ini tidak menjadi
budaknya si pemilik budak perempuan ifu hingga diketahui bahwa
budak perempuan ifu memang melahirkannya, dan pengakuan
orang lain atasnya tidak serta merta berlaku atasnya, dan cukuplah
safu orang ahli nasab (ahli garis keturunan) karena ini merupakan
ranah hukum yang bisa diketahui dengan pengetahuan, bukan
ranah kesaksian. Seandainya hukumnya hanya hukum kesaksian,
maka kami tidak membolehkan kecuali dua saksi, dan kami tidak
membolehkan kesaksian dua saksi yang bersaksi atas apa yang
tidak mereka hadiri dan tidak mereka lihat, akan tetapi itu seperti
ijtihadnya hakim yang berilmu, yang memberlakukan ijtihadnya
sebagaimana memberlakukan ini, dan tidak membufuhkan yang
kedua bersamanya.

Seorang ahli nasab juga tidak bisa diterima kecuali yang
amanah (iujur), dan tidak juga lebih dari satu orang kecuali mereka
orang-orang yang amanah atau sebagiannya. Bila kami
rnenghadirkan seorang ahli nasab dan orang-orang yang
mengklaim si anak, atau kerabat mereka bila para pengklaim itu
sudah meninggal atau sebagian pengklaim itu telah meninggal, lalu
kami menghadirkan kaum kerabatnya, maka sebagai tindak kehati-
hatian, kami menghadirkan orang yang paling dekat nasabnya dan
paling mirip fisiknya, usianya dan negerinya dengan para
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pengklaim itu. Kemudian kami pisahkan para pengklaim ihr,

kemudian kami minta ahli nasab mengaitkan si anak dengan

ayahnya atau yang paling dekat hubungannya dengan ayahnya bila

sudah tidak ada ayahnYa.

Bila ada ibunya bersamanya, maka kami menghadirkan

juga nasab untuknya yang paling dekat hubungannya dengannya

sebagaimana yang telah aku sebutkan. Kemudian kami memulai

dengan meminta ahli nasab mengaitkan dengan ibunya, bukan

karena ahli nasab memiliki makna terkait dengan itu, tapi unfuk

mencari tanda kebenaran pada sang ayah bila tepat pengaitannya,

dan mencari tanda pada yang lainnya bila tidak tepat pada

pengaitannYa.

[-alu sebagian ulama menyelisihi kami mengenai ahli nasab,

yang mana dia berkata, "Ahli nasab itu batil". Maka kami sebutkan

kepadanya:

2951. Nabi $ mendengar Muiazzaz Al Mudliji, dia melihat

kepada kaki Usarnah dan ayahnya, yaitu Zaid, 9"DS mana wajah

keduanya telah ditutupi kain. Muiazzaz berkata, "Kaki ini

sebagiannya dari sebagian lainnya." Lalu Nabi's menceritakan ifu

kepada Aisyah dengan penuh kegembiraan'28s

2es Al Baihaqi meriwayatkan hadits ini dari jalur Abu Awwanah, dari Al Muzni,

dari Asry-Syafi'i, dari Sufuan, dad Az-Zuhri, dari Urwdh, dari Aisyah, dia berkata:

Rasulullah S masuk ke tempatku dan aku mengetahui kegembiman di wajaturYa, lalu

beliau bersabda, "Tidakkah engkau bhu Muiazzaz Al Mudliji, dia melihat Usamah dan

hid Spng berseJimut, kePala mereka diattupi semenbm kaki mqdra tampk, lalu dia

berkata,'l{aki'kaki ini seingian4ta dai seiagian Yang lain...'."

Sebagaimana yang diriwayatkannYa dari jalur Muhammad bin Kh'rzairnah dari Al

Muzni, dengan ini. (Ai Ma'nfah,7 /458459\
Al Bukhari \4/2M, pembahasan, Fara'idh, bab: Ahli Nasab atau Garis

Keh,uunan), dari lalur Al Laits dan Sufuan'

ktr-677a477L1.

ciari Az-Zutui, dengan redaksi yang seruPa'
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Lalu orang ifu berkata, "rni tidak mengandung sebuah
hukum." Kami katakan, "sesungguhnya, walaupun ini tidak
mengandung hukum, tapi menunjukkan bahwa Nabi S
meridhainya, dan aku melihakrya sebagai ilmu. Karena seandainya
itu termasuk yang tidak boreh menjadi hukum, tenfu apa yang
beliau dengar darinya itu tidak akan membuat beliau gembira, dan
tenfu beliau akan melarangnya mengulangi hal itu.,, Dia berkata,
"walaupun engkau benar daram hal ini, namun engkau keliru
dalam hal lainnya"" Dia berkata, "Adakah yang lainnya dalam hal
ini?" Kami berkata, "Ya."

zl

U,;I f J.^> .//lo /u-,;l -YloY
.ai,Li)l Gri'i ,.t e6e1'^fl,-

2952- Ibnu Ulagyah mengabarkan kepada kami, dari
Humaid, dari Anas, bahwa dia ragu mengenai seorang anaknya,
lalu dipanggilkan unhrknya para ahli garis kefurun an.z8'

o ,o/ o / iait ! o

,.c 4.J-9 .JulI

Muslim (2/7o8r-7o82, pembahasan: Susuan, bab: pengamalan Berdasarkan
Pengaitan Anak oleh Arrlj Nasab), dari jalur Azztrhi, dengan ."jJ** yang sama.
Darinya juga ada jalur Suft7an dan Al t^uit . 1no. Se+OnqSg).

286 66ur ini terdapat dalam As-sunan At Kubm karya Al Baihaqi (lo/2@,
pembahasan: Dalouaan dan Bukti-buku, bab, Ahli Nasab atau Garis Keturunan dan
Klaim_Anak), dari;alur AsySyafi'i, dengan redaksi yang sama.

Dari jalur Al Mu'tamir, dari Humaid, dia menceritakan tentang anaknya yaifu
Anas bin Malik, bahwa Anas rnenderita sakit, lalu dia ragu mengenai f,ehamilan budak
perempuannlE. Dia berkata,. "Bila aku meninggal, panggilkan-ahli nasab unhrknya."
Dia berkata, "[-alu dia sembuh.',

Dari jalur Ibnu Abi Maryam, dari yahya bin Ayy'b, dari Humaid, bahwa Musa bin
Anas bin Malik menceritakan kepadanya, dari Anis bin Malik, bahwa dia berwasiat
ketika sakitrya, karena dia meragukan 

-kehamilan 
budak peremorurr*, dia berkata,
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2953. Anas bin Iyadh mengabarkan kepada kami, dari

Hisyam, dari ayahnya, dari Yahya bin Abdurrahman bin Hathib,

bahwa ada dua lelaki yang sama-sama mengklaim seorang anak.

Umar lalu memanggilkan para ahli nasab untuk ifu, mereka pun

berkata, "Keduanya bersertifikat dalam hal ini." Maka Umar

berkata kepada si anak, "Berwalilah kepada siapa saja yang

engkau mau dari keduanya."z87

"Nanti hendaknya kalian memanggili<an ahli nasab unhfi anaknyra." Lalu dia sembuh

dari sakihrya itu.
287 Atsar ini terdapat ddam Al Muwaththa'(2/740, pembahasan: Pengadilan,

bab: Keputusan Mengaitkan Seseomng dengan Ayahnya), dengan sanad ini, bahwa

Umar bin Khaththab mengikutkan nasab anak-anak Jahiliyah kepada orang yang

mengakui mereka di dalam Islam. I-alu datanglah dua orang laki{aki yang saling

mengklaim anak dari seorang wanita, maka Umar bin I{haththab memanggil seorang

ahli nasab unfuk memeriksa mereka berdua.

Ahti nasab itu pun berkata, "Mereka berdua telah berselartu dalam nasab anak

ini.,, Maka umar bin Khaththab mencambuk mereka berdua dengan cambuk.

Kemudian dia memanggil wanita tersebut lalu berkata, "Beri tahu aku tentang dirimu."

Wanita itu bercerita, "Anak ini adalah anak salah seorang dari dua orang yang telah

menggauliku." Ketika itu u,anita itu sedang berada di dalam pengasuhan keluarganya,

laki-laki itu Udak pemah meninggalkannya hingga dia atau wanita itu mengira bahwa

kandungan itu masih bersamanya. Kemudian laki{aki itu meninggalkan sang wanita,

setelah itu keluariah darah dari wanita tersebut. Kernudian datang laki-laki kedua dan

rnenggaulinya. "Aku tidak tahu dari laki-laki mana anak ini berasal."

Ahli kehrrunan itu pun bertakbir, lalu Umar berkata kepada si anak, 'lkutlah

kepada siapa saja diantara keduanya yang kamu mau-" (no- 22).
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2954. Malik mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin
Sa'id, dari Sulaiman, dari Umar, dengan pengertian yang sama.288

/ ol o / . t/ ) o t .9i .l ,zzzo (
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I
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2955. Mutharrif bin Mazin mengabarkan kepada kami, dari
Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Umar bin Khaththab,
dengan pengertian yang sama.289

Dia berkata, "Kami tidak berpendapat dengan ini, dan kami
nyatakan bahwa Umar berkata, 'Anak ini anak kalian berdua,

kalian berdua mauarisinya, dan dia mewarisi kalian. Dia menjadi

hak yang tersisa dari kalian berdua'." Aku berkata, "Telah

diriwayatkan dari Umar bahwa dia memanggil para ahli nasab, lalu
engkau menyatakan bahwa dia tidak memanggil para ahli nasab.

Mushannaf ,Abdutm.zaq (7/360-361, bab: Sejumlah Orang Menggauli Seorang
Wanita dalam Sahr Kali Masa Suci), dari Ma'mar, dari Ayyrb, dari hnu Sirin, dari
Umar, dengan redaksi yang serupa secara ringkas. (no. 13477).

Dan dari Ma'mar, dari Ay47ub, dari Abu Qilabah, dari Umar, dengan redaksi yang
serupa. (no. 13478).

28 lbid.
28e 16i4.
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Seandainya di dalam hal ini tidak terdapat hujjah atasmu dalam

sesuatu pun dari apa yang kami sebutkan, hanya saja engkau telah

meriwayatkan sesuatu dari Umar lalu engkau menyelisihinya

sehingga menjadi hujjah atasmu." Dia berkata, "Telah

diriwayatkan darinya bahwa ifu adalah anak mereka berdua, dan

ini menyelisihi apa yang kalian riwayatkan." Kami berkata,

"Engkau juga menyelisihi ini?"

Dia berkata, "[alu mengapa engkau tidak berpendapat

dengan ini?" Kami berkata, "ltu tidak valid dari Umar' Karena

sanad hadits Hisyam bersambung, sedangkan yang bersambung itu

lebih valid menurut kami dan menumtmu daripada yang sanadnya

terputus. Dan ini adalah hadits yang terpufus sanadnya. Dan

Sulaiman bin Yasar dan Unpah lebih baik dalam riwayat mursal

dari Umar, daripada orang yang engkau meriwayatkan darinya."

Dia berkata, "Engkau menyelisihi keputusan Umar bahwa

anak itu adalah anaknya kedua orang ihr." Aku berkata, "Engkau

menyatakan bahwa umar bin Khaththab memutuskan itu karena

di tangan mereka berdua kepufusan tentang harta." Dia berkata,

"Begifu yang aku katakan."

Aku berkata, "Engkau telah menyatakan, bahwa orang

merdeka vang muslim dan budak yang muslim serta ahli dzimmah,

bila mereka sama-sama mengklaim Seorang anak, maka engkau

menetapkannya unfuk orang merdeka yang muslim karena faktor

Islam. Kemudian engkau menyatakan bahwa budak yang muslim

dan ahli dzimmah bila keduanya sama-sama mengklaim seorang

anak, maka dia milik ahli dzimmah, karena faktor merdeka. Jadi

terkadang bahwa terkadang engkau menjadikannya milik

pengklaim karena faktor Islam, sementara yang lainnya dipufuskan
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dengannya atas keislaman dan engkau menjadikannya atas faktor
merdeka bukan faktor Islam. Engkau juga menyatakan, bahwa bila
mereka sama-sama mengklaim suafu harta maka engkau
menetapkannya sama di antara mereka. Maka bila engkau
menghukuminya dengan hukum harta, dan bahwa ifu ada di dalam
kepufusan umar, berarti enjkau telah menyelisihinya sebagaimana
yang aku paparkan."

Dia berkata, "Kami hanya mengatakan ini dengan
memandang si anak." Kami berkata, "Dan engkau mengatakan
pendapat, bukan qiyas, dan bukan pula khabar, kemudian engkau
mengatakannya secara bertolak belakang. Bagaimana menurutmu
bila mereka membolehkanmu trnfuk mengatakannya dengan
melihat si anak, yang mana bila dipandang baik baginya maka
engkau mengaitkan dengannya, sehingga engkau mengaitkannya
dengan seorang khalifah, atau orang yang paling baik nasabnya,
atau paling banyak hartanya, dan paling baik agarna dan
perbuatannya. seburuk-buruknya adalah seburuk-buruk yang
engkau lihat dengan matamu dalam segi diri, nasab, akal, agama
dan harta."

Dia berkata, "Jadi aku menjadikan mereka sama dalam hal
ifu?" Kami berkata, "Kami tidak mendengar pendapatmu yang
memufuskan ifu dengan pertimbangan pandangan mengandung
makna, karena bila engkau menetapkan pandangan unfuknya
maka engkau mengaitkannya dengan yang paling baik baginya di
antara keduanya."

Dia berkata, "Adakalanya yang ini baik dan hartanya
banyak, sementara yang ini rusak dan hartanya sedikit." Kami
berkata, "Begifu juga merdekanya budak dan Islamnya ahli
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dzimmah, hingga keduanya lebih baik daripada yang telah engkau

putuskan unfuknya."

Dia berkata, "Lalu dimana lagi aku menyelisihinya dalam

hal ini selain bagian ini?" Aku berkata, "Engkau menyatakan

bahwa Abu Yusuf berkata, 'Aku memufuskannya untuk dua orang

berdasarkan atsar, dan tiga orang, karena tiga tercakup makna

dua. Namun bila mereka ada empat orang atau lebih maka aku

tidak memutuskan untuk seorang pun dari mereka'."

Dia berkata, "lni semuanya salah, dan aku telah

meninggalkannya." Kami berkata, "Kalau begifu, katakan

sekehendakmu." Dia berkata, "Maka aku menyatakan, bahwa dua

dan tiga adalah sama, sehingga aku memutuskan unfuk mereka

secara sama." Kami berkata, "Sebagaimana diputuskan dengan

harta?" Dia berkata, "Ya." Kami berkata, "l alu apa yang engkau

katakan bila si anak meninggal sementara yang serafus orang

masih hidup?" Dia berkata, "Setiap mereka mewarisinya safu

perserafus bagian dari warisan bapak; karena demikian juga sifat

kebapakan mereka dalam hal ini." Kami berkata, "Lalu apa yang

engkau katakan bila salah satu bapak meninggal?" Dia berkata,

"Maka dia mewarisinya dengan perwarisan anak yang utuh."

Aku berkata, "Bagaimana diutuhkan unfuknya warisan

anak, padahal ciia harrya memiliki safu perserafus bagian dari

kebapakannya, sehingga engkau mewariskan kepadanya dengan

selain yang diwariskan darinya. Karena kaum muslimin ifu, anak-

anak mewarisi dar"i bapak sebagaimana mereka mewariskan

kepada para bapak. Dan bagaimana engkau menyatakan bahwa

bila anak dari sembilan puluh sembilan bapak meninggal,

kemudian tidak diwarisi oleh anak-anak perempuan si mayat dan
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dia juga tidak mempunyai saudara, serta tidak diwarisi oleh anak-

anak lelaki si mayat karena mereka sebagai saudara-saudaranya,

maka bagaimana engkau menjadikannya sebagai bapak hingga

satu masa saja, dan terpufus status kebapakan setelah masa ihr?

Apakah engkau melihat benar-benar ada makhluk yang

demikian?"

Dia berkata, "Dalam hal ini kau mengikuti Umar, bahwa dia

berkata, 'Ifu menjadi hak orang yang tersisa dari kalian'-" Kami

berkata, 'ltu tidak valid dari Umar sebagaimana yang aku

kemukakan. Seandainya itu valid, maka menjadi yang paling

utama diantara dua pendapat bagimu, bila ada perbedaan riwayat

dari Umar dalam hal ini, maka yang paling utamanya dengan qiyas

dan yang logis. Qiyas dan yang logis menumt kami dan

menumtmu adalah pada Kitabullah & dan Sabda Rasulullah $,
serta kesepakatan kaum muslimin, bahwa seorang anak tidak

mungkin dua anak lelaki, dan tidak mungkin ada dua lelaki yang

mewarisi karena berstatus bapak. Dan Umar, seandainya dia

mengatakan sebagaimana yang engkau katakan, yaifu 'Dia (si

anak) adalah milik yang tersisa dari kalian berdua.' Berarti telah

memutuskan stafus ayah si mayat, dia tidak mewariskan bagi si

anak darinya; Karena warisan hanya diwajibkan dengan kematian,

namun karena kematian itu memutuskan stafus kebapakan si

mayat, maka stafus kebapakan itu terputus dan tidak terjadi

pewarisan. Bila dia rnewariskannya maka tidak mer,,variskannya

kecuali sebagaimana si bapak mewarisi dari si anak, yaihr sahr

bagian dari bagian-baglan yang ada itu, tidak secara ufuh."

Aku juga katakan kepadanya, "Demikian juga setiap ada

sahr yang meninggal dari yang serahrs ifu hingga tersisa safu
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bapak?" Dia menjawab, "Ya." Kami berkata, "Bagaimana

menurutmu bila orang yang tidak mengerti ilmu sama sekali
berpendapat dengan ini, Ialu dia menyatakan bahwa seorang anak
terkadang menjadi anak dari seratus orang, dan terkadang menjadi
anak dari satu orang, dan terkadang menjadi anak dua rafus orang
dan safu orang. Bukankah engkau mengatakan kepadanya, 'Apa
yang menghalalkan bagimu berbicara tentang ilmu, padahal

engkau tidak tahu apa yang engkau katakan?'."

Dia berkata, "Tidak samar bagi kami, bahwa yang benar
adalah apa yang kalian katakan, dan bahwa itu lebih baik daripada
pendapat kami. Akan tetapi dalam hal ini kami mengikuti atsar,

dan terkait dengan atsar tidak ada hal lain kecuali mengikuti."
Kami berkata, " Atsar ifu sebagaimana yang telah kami katakan,
karena engkau tidak menyelisihi kami bahwa yang maushul (yang

sanadnya bersambung) lebih valid daripada yang terpufus.
Sedangkan atsar kami dalam hal ini maushul. Seandainya
keduanya sama-sama terputus, maka dasar pendapatmu dan
pendapat kami adalah bila ada dua hadits yang bertolak belakang,
maka kita berpendapat kepada yang lebih mendekati kebenaran.

Dan engkau juga telah menyelisihi Umar dalam haditsmu sendiri
sebagaimana yang telah kami paparkan, di samping engkau juga

menyelisihi Umar karena pendapatmu sendiri mengenai apa yang

diharuskan kepadamu yaihr mengikutinya dari ini." Kemudian aku
menyebutkan kepadanya hal-hal lainnya yang mana dia menyelisihi
pendapat Umar karena perkataan seseorang yang bukan dari
kalangan para shahabat Nabi @.

Dia berkata, "Aku ada pertanyaan unfukmu dalam hal ini."
Aku berkata, "Kami telah selesai Cari apa yang diharuskan pada
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kami, yaihr kami menetapkan kepadamu pendapat kami dari

Umar, dan engkau menyatakan bahwa ifulah yang benar'" Dia

berkata, "Apakah engkau mempunyai hujjah lainnya?" Kami

berkata, "Apa yang telah kami sebutkan ifu sudah cukup'" Dia

berkata, "Ada yang mengatakan, bahwa di antara para sahabatmu

ada yang menakwilkan sesuatu dari Al Qur'an dalam hal ini." Aku

berkata, "Ya, sebagian ahli tafsir menyatakan, bahwa firman

Ailah e,!*EO_;.Si $;{i't j;f 'Attah sekati-kati tidak

menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya.' (Qs'

Al Ahzaab t33], 4) pengertiannya adalah Allah tidak menjadikan

dua bapak bagi seseorang di dalam Islam. Dan dia berdalih dengan

teks firman Allah &,Tli 
"*yS';" 

i;41\ #;t' Panssiltah

mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-

bapak mereka; itutah yang lebih adil pada sisi Allah-' (Qs' Al

Ahzaab [33], 5)." Dia berkata, "Berarti ayat ini mengandung

kemungkinan makna lain selain ini?" Kami berkata, "Ya. Sebagian

ahli tafsir menyatakan, bahwa maknanya selain ini."

Dia berkata, "Berarti engkau memiliki huijah yang engkau

validkan dengan itu?" Kami berkata, "Adapun sampai kami

mengatakan, 'ltu demikian tanpa keraguan,' maka ifu tidak, karena

mengandung kemungkinan makna lainnya, dan tidak seorang pun

mengatakan ini yang perkataannya berlaku. Akan tetapi bila

mengandung kemungkinan ifu, dan makna ijma' bahwa bila si

anak mewarisi dengan pewarisan anak secara uhrh, maka begifu

juga bapak mewarisinya dengan pe'warisan bapak secara ufuh,

dantidak ada yang tepat dalam hal ini kecuali pendapat ini-"
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Bila seseorang berkata, "Bagaimana menurutmu bila
engkau memanggil para ahli nasab unfuk mengecek anak seorang

budak perempuan yang pemah digauli oleh dua lelaki secara

sytbhat, apakah bila seorang wanita merdeka digauli dengan

syubhat, apakah engkau memanggilkan para ahli nasab

unfuknya?" Maka aku berkata, "Ya." Bila dia berkata, "Dari rnana

itu?" Maka kami berkata, "Khabar dari Umar, bahwa dia

memanggil ahli nasab untuk mengecek anak seorang wanita,

dalam khabar ini tidak disebutkan apakah itu wanita merdeka

ataukah budak. Ada kemungkinan wanita itu yang biasa

menggembalakan kawanan unta milik keluarganya adalah seorang

wanita merdeka, karena para wanita merdeka biasa

menggembalakan temak keluarganya. Tapi ada adakalanya juga

yang menggembalakan adalah budak perempuan. Seandainya dia

hanya menghukumi dengan banfuan ahli nasab terkait dengan

anak seorang budak perempuan, maka ifu menunjukkan bahwa

dengan ifu juga dia menghukumi anaknya wanita merdeka."

Bila saseorang berkata, "Apa yang menunjukkan ifu?"

Maka kami katakan, "Apa yang menunjukkan kepada itu?" Kami
katakan, "Bila kita membedakan antara nasab dan harta, lalu kita
menjadikan ahli nasab sebagai saksi atau hakim atau yang

semakna dengan itu, maka boleh juga dia bersaksi mengenai

anaknya wanita merdeka sebagaimana dia bersaksi mengenai

anaknya budak perempuan, dan karena ilmu tentang anaknya

wanita merdeka seperti ilmu tentang anaknya budak perempuan,

karena keduanya tidak berbeda, dan masing-masing dari keduanya

anak dari persetrrbuhan halal, atau bersfubvhan syubhaldan bebas

dari persefubuhan zina. Bagairnana menumtmu bila kita
memanggil para ahli nasab unfuk mengecek anaknya wanita
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merdeka yang telah digauli oleh dua lelaki dengan pernikahan

msak, yang tidak diketahui siapa di antara yang menggaulinya

lebih dulu, bukankah bila kita menetapkannya sebagai anak dari

kedua lelaki ihl, atau menafikannya dari keduanya, bukankah

masuk kepada kita apa yang kita sendiri mencelanya terhadap

selain kita di kedua pendapat itu? Jika kita mengetahui siapa di

antara keduanya yang menggauli lebih dulu, lalu kita menetapkan

anak itu sebagai anaknya, atau anak yang lainnya yang telah

menggaulinya, maka telah masuk kepada kita bahwa kita

mengatakannya tanpa qryas dan tanpa khabar. Jika hujjah

keduanya mengenai sesuatu adalah sama, maka engkau tidak

menjadikan untuk salah safunya tanpa yang lainnya, akan tetapi

dalam hal ini kita tidak menghukumi dengan hukum harta, dan

tidak pula dengan hukum nasab, dan dalam hal ini kami

menempuh ketetapan yang kontradiktif, karena kami hanya

membedakan antara hukum harta dan hukum nasab dengan para

ahli nasab, dan bila kita membatalkan ahli nasab pada suatu kasus,

berarti kita telah keluar dari asal madzhab kita mengenai ahli

nasab."

Bila seorang muslim menemukan seorang anak, maka anak

itu merdeka lagi muslim, selama tidak diketahui kedua orang

tuanya selain agama Islam. Tapi bila seorang Nashrani

mengakuinya maka dinasabkan kepadanya, dan kami

menjadikannya sebagai muslim, karena pengakuannya tidak

berdasarkan pengetahuan kami bahwa ifu sebagaimana yang dia

katakan, sehingga kami tidak merubah keislaman itu bila kami

tidak mengetahui kekufuran."
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Bila seorang Nashrani mendatangkan saksi-saksi dari

kalangan kaum muslimin bahwa anak itu adalah anaknya yang

lahir di tempat tidurnya, maka kami menasabkan kepadanya dan

menetapkan agamanya dengan agama ayahnya hingga dia

mengesampingkannya dari dirinya. Karena ini adalah pengetahuan

dari kami bahwa anak itu terlahir di atas tempat tidumya. Dan

bahwa penemuan orang yang menemukannya hanyalah seperti

temak tersesat yang ditemukan seseorang, maka bila ayahnya

mendatangkan saksi atasnya setelah si anak mengerti Islam dan

penyandangannya kepadanya, maka kami menetapkannya sebagai

anaknya, namun kami melarangnya menjadikannya Nashrani

hingga si anak baligh dan tetap di atas Islam, lalu kami

mengaitkannya dengan kaum muslimin, serta memufuskan darinya

hukum ahli dzimmah.

Bila si anak telah baligh dan menolak Islam, maka dia tidak

termasuk golongan murtad yang halal dibunuh, karena dia tidak

disifati Islam setelah baligh, dan setelah berlakunya hak-hak yang

diakuinya atas dirinya bagi manusia dan bagi Allah &. Tidakkah

engkau lihat bahwa bila dia tadinya anak seorang muslim lalu

murtad sebelum baligh, maka aku tidak membunuhnya hingga dia

baligh lalu tetap di atas kemurtadan. Bila dia berzina sebelum

baligh, atau menuduhkan zina, maka aku tidak menghukumnya

dengan had, karena hanya diwajibkan atasnya hudud dan

pengakuan kepada manusia bila dia mengakuinya setelah baligh,

akan tetapi aku menahannya dan menyembunyikannya, dengan

harapan dia kembali kepada Islam.

Bila seseorang menemukan anak buangan yang membawa

harta, maka dia hams melaporkannya kepada qadhi, dan

779



AlUmm

hendaknya qadhi -bila orang yang menemukannya dapat

dipercaya terkait hartanya- agar menjadikannya sebagai walinya,

dan memerintahkannya membiayainya dengan cara yang ma'mf.

Tapi bila dia tidak terpercaya terkait hartanya, maka hendaknya

hartanya itu diserahkan kepada orang lain, dan memerintahkan

orang yang diserahi hartanya itu untuk menafkahinya dengan cara

yang ma'ruf-

Bila si anak tidak membawa harta, maka hendaknya wali

kaum muslimin menafkahinya. Bila dia tidak melakukannya, lalu

orang yang anak ihr berada di tangannya bersedia, maka qadhi

memerintahkannya agar menafkahinya, dan nafkah ifu sebagai

utang atas anak buangan itu bila dia baligh nanti dan bisa mencari

harta sendiri. Bila orang yang menemukannya tidak melakukan ifu

dan si anak tidak memiliki harta, lalu dia menafkahinya, maka dia

menafkahi dengan suka rela, dan tidak boleh meminta kembali

sedikit pun dari ihr baik setelah baligh dan berkecukupannya si

anak maupun sebelumnya, dan baik dia menemukan harta

bersama anak temuan ifu ataupun diberitahu setelah penemuan-

nya-

Mengenai kelahiran atau hal lain yang di dalamnya dibolehkan

kesaksian kaum wanita, yaitu hal-halyang tidak diketahui kaum lelaki,

maka kesaksiannya tidak kurang dari empat wanita yang adil. Karena

Allah @ membolehkan kesaksian minimal dua saksi laki-laki, atau

seorang saksi laki{aki dan dua wanita.

Jadi dua wanita memerankan satu orang laki-laki sehingga

dibolehkan. Bila kaum muslimin membolehkan kesaksian kaum

wanita mengenai hal-hal yang tidak diketahui oleh kaum laki{aki,

maka tidak bisa membolehkannya kecuali di atas dasar hukum
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Allah ,ft dalam hal kesaksian. sehingga mereka menetapkan setiap
dua wanita dalam posisi safu orang lakiJaki. Dan bila mereka
melakukan ifu maka hanya dibolehkan dengan empat wanita.
Demikianlah makna yang terkandung di dalam Kitabullah & dan
apa yang disepakati oleh kaum muslimin.
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2956. Muslim mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij,
dari Atha', bahwa dia berkata tentang kesaksian kaum wanita
mengenai sesuafu dari urusan wanita, "Dalam hal ini tidak boleh
kurang dari empat (wani16;."zso

Ada selain kami yang berkata, "Dalam hal ini dibolehkan
kesaksian satu wanita. Karena ini termasuk kategori berita,

2e0 61ru, ini terdapat dahm As-sunan Al Kubn karya Al Baihaqi (lo/lsl,
pembahasan: Kesaksian, bab: Riwayat-riwagnt Mengenai Jurnlah Mereka (kaum wanita
dalam persaksian), dari jalur sufuan, dari tbnu Juraij dan Abdul Malik bin Abu
sulaiman, dari Atha' bin Abu Rabah, dia berkata, "Tidak boleh kecuali empat wanita
dalam masalah bersuaranya bayi saat dilahirkan."

Abdurr"r"sq juga meriwayatkan dengan redaksi yang sama dari eatadah dan
Asy-Sya'bi.

(Mushanoaf Abdwrazaq, 8/332-333, bab: Kesaksian wanita Mengenai
Peny.rsuan dan Nifas).

Mushannaf ibni Abi spibah 14/329, bab: Apa yang Dibolehkan Kesaksian Kaum
wanita Padanya, dari Pernbahasan Jual-Beli dan Pengadilan), dari waki', dari sufuan,
ciari lbnu Juraij, dari 'Atha', dia berkata, "Tidak boleh kurang dari kesaksian ernpat
wanita dalam hal yang tidak dibolehkan pacanya kesaksian kaum lelaki." (no.2oll3,
tertitan Dar Ar-Rusyd).

U
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sebagaimana dibolehkannya satu wanita dalam kategori berita'

Bukan karena termasuk kategori kesaksian. Seandainya termasuk

kategori kesaksian, maka tidak dibolehkan kesaksian para wanita -
walaupun jumlahnya banyak- mengenai sesuafu pun'" Lalu

dikatakan kepada sebagian orang yang berpendapat dengan ini,

"Dengan apa engkau beralasan kepada berita satu wanita, apakah

dengan kesaksian ataukah selain kesaksian?" Dia berkata,

"Dengan kesaksian yang bermakna pemberitaan." Lalu dikatakan

kepadanya, "Begitu juga dua saksi, dan mayoritas dua saksi adalah

yang bermakna pemberitaan."

Dia berkata, "Apa tidak dibolehkan kesaksian kaum wanita

secara sendiri-sendiri di selain ini?" Dikatakan, "Ya, dan tidak pula

seorang lelaki dan dua wanita, kecuali mengenai haid. Dan tidak

dibolehkan mengenai hudud, dan tidak pula mengenai

pembunuhan. Bila engkau mengingkari itu sempuma (memenuhi

keabsahan) kecuali dalam satu kasus, maka konsekuensinya

bagimu juga demikian dalam kesaksian seorang laki laki dan dua

wanita bahwa keduanya tidak sempuma (tidak memenuhi syarat

keabsahan). Dan konsekuensinya juga bagimu juga demikian

dalam kesaksian dua laki-laki, bahwa keduanya tidak sempuma

dalam kesaksian kasus zina. Begitu juga kesaksian ahli dzimmah,

bahwa beritanya tidak sempuma atas seorang muslim. Bila semua

kesaksian bersifat khusus selama tidak mencapai kesaksian empat

orang, maka bagalmana bila itu kesaksian atas apa yang secara

khusus tidak dapat diketahui oleh kaum laki-laki, lalu kita tidak

mengalihkannya kepada mengqiyaskan kepada hukum Allah dan

ijma' kaum muslimin, dan dalam hal ini tidak diterima jumlahnya

kecuali empat, yang mana setiap dua wanita setara dengan stafus

satu saksi laki-laki?" Dia berkata:
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2957 . Sesungguhnya diriwayatkan kepada kami dari Ali ,S,,

bahwa dia membolehkan kesaksian wanita yang memegang (bayi)

sendirian.291

Aku berkata, "Bila ifu valid dari Ali is,, maka kami beralih

kepadanya, akan tetapi ifu tidak valid darinya baik menumt kalian

maupun menurut kami. Dan bukan dari segi apa yang kami
katakan, yaitu qiyas kepada hukum Allah &, dan juga bukan dari

segi diterimanya berita seorang wanita, dan aku tidak mengetahui

ifu memiliki makna."

Bila seseorang membeli sesuafu dari orang lain dengan

pembelian yang mensyaratkan dia memiliki hak memilih, atau

penjual memiki hak memilih, atau kedua-duanya memiliki hak

memilih, atau pembeli atau penjual mensyaratkan hak memiliki

kepada mitranya, lalu si pembeli menerimakan barangnya, lalu

barang ifu rusak di tangannya sebelum adanya kerelaan pihak yang

memiliki hak memilih, maka dia menanggung nilainya berapa pun,

2e1 61rur ini terciapat dalam Mushannaf lbni Abi SSnibah (4/330, pembahasan:
Jual-Beli dan Pengadilan, bab: Apa yang Dibolehkan Kesaksian Kaum Wanita
Padanya), dari Waki', dari Sufuan, dari Jabir, dari AMullah bin Naji, dari Ali, bahwa dia
mernbolehkan kesaksian wanita yrang menerima kelahiran.

Al Baihaqi mengatakan di dalam As-Sunan Al Kubm (LO/151, pembahasan:
Kesaksian, bab: Riwayat-riwayat tentang Jumlah Mereka). Dia juga meriwayatkannya
dari jalur Sa'id bin Manshur, dari Abu Awanah dan Husgraim, dari Jabir, dari AMullah
bin Naji, dengan ini. Dia menambahkan di dalam riwayat Abu Awanah, "sendirian".
Dia berkata, "lni tidak shahih Jabir AI Ju'h matruk (riwayatrgra ditinggalkan), dan
Abdullah bin Naji perlu ditinjau lebih jauh."

Kemudian dia berkata, "Diriwayatkan juga oleh Suwaid bin AMul Aziz -d:a
dha'i{ dari Ghailan bin Jami', dari Atha' bin Marwan, dari ayahnya, bahwa Ali iS...
lalu dia menyebutkannya.

Ishaq Al Hanzhali berkata, nBila kesaksian qabilah (wanita yang memegang anak
yang dilahirkan) rnemang shahih dari Ali ag, niscaya kami berpendapat dengannya,
akan tetapi ada problem pada sanadnya."

Pengamng Al Jauhar An-Naqi menjelaskan dengan menukil dari Ibnu Hazrn di
dalam Al Muhalla, bahwa ini shahih dari sejumlah sahabat dan tabi'in.
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baik sedikit mupun banyak. Karena jual-beli itu belum tuntas, dan

karena jual-beli ifu belum tuntas maka dia harus mengembalikan-

DVd, sedangkan setiap orang yang diharuskan mengembalikan

sesuahr maka dia menanggungnya, dan bila rusak maka dia

menanggung nilainya.

Jadi nilai itu dalam hal yang hilang atau rusak adalah

sebagai pengganti. Inilah pendapat mayoritas ahli ilmu yang aku

temui dan qiyas atas ijma' dan atsar.

Ada seseorang yang mengatakan, "Barangsiapa membeli

sesuatu dan menerimanya dengan syarat dia memiliki hak memilih,

lalu sesuatu ifu rusak di tangannya, maka dia melaksanakan

amanat." Seakan-akan dia berpendapat, bahwa penjual menguasa-

kannya untuk menerimanya, dan bahwa harga tidak diwajibkan

atasnya kecuali dengan jual-beli yang funtas, sehingga dia

memposisikannya pada lingkup amanah dan mengeluarkannya

dari lingkup penanggungan. Telah diriwayatkan juga darinya

mengenai seseorang yang membeli dengan jual-beli yang rusak

dan dia menerimakannya kemudian rusak di tangannya, bahwa dia

menanggung nilainya.

Penjual telah menguasakan kepada pembeli untuk

menerima dengan perintah yang tidak mewajibkan harganya, dan

di antara hukumnya dan hukum kaum muslimin bahwa ini

selamanya bukanlah harga. Bila dia mengaku bahwa harta selalu

sebagai harga yang bisa berubah lalu menjadi nilai bila akad rusak

di dalamnya telah berlalu, maka barang yang dibeli seseorang

dengan pembelian yang halal, dan dia mensyaratkan hak memilih

dalam sehari atau sejam, lalu barang itu msak, maka lebih harus

lagi unfuk ditanggung. Karena bila telah berlalu sejam, atau
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pembeli telah memilih, maka kansaksi telah terjadi, karena asalnya
halal. Sedangkan jual-beli yang rusak kendatipun telah berlalu
selama berabad-abad, atau pembeli dan penjual telah memilih
transaksinya, maka jual-beli itu tidak boleh (tidak sah).

Bila seseorang berkata, "sesungguhnya penjual yang
menjual dengan penjualan rusak tidak rela menyerahkan
barangnya kepada pembeli sebagai titipan sehingga sebagai
amanat, dan dia hanya rela bila diserahkan harganya kepadanya."
Begitu juga penjual dengan hak memilih, dia tidak rela barangnya
sebagai amanat, dan dia tidak rela kecuali diserahkan harganya
kepadanya. Bagaimana bisa di dalam penjualan yang haram ada
penanggungan nilai baginya bila penjual tdak rela barangnya
sebagai amanat, padahal dia tidak sebagai penanggung di dalam
jual-beli yang halal, dan dia tidak rela barangnya sebagai amanat.

2958. Orang-orang Masyriq meriwayatkan dari Umar bin
Khaththab, bahwa dia menawar seekor kuda dari seorang lelaki,
Ialu dia mengambilnya dengan perintah pemiliknya yang
men5ruruhnya unfuk mencobanya agar dapat melihat jalannya, lalu
kuda itu patah, kemudian si pemilik kuda itu memperkarakan
Umar kepada seorang lelaki, lalu lelaki tersebut (yang menghakimi)
memutuskan bahwa Umar harus menanggungnya atau me-
ngembalikannya dalam keadaan baik sebagaimana ketika diambil-
nya. Hal ifu pun membuat Umar kagum terhadapnya, dan
keputusannya pun dilaksanakannya serta menyepakatinya, dan dia
mengangkatnya sebagai gadhi.zgz

2s2 66ur ini terdapat cdklm Musharnaf Abdumzaq (8/224, bab: Omng yang
Membeli Sesuatu dengan Syarat Mencobanyra Dulu lalu Rusak), dari lbnu tJlainah, dari
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Bila ini saja yang masih dalam proses tawar menawar dan

belum disebutkan harga pastinya, hanya saja ifu terrnasuk sebab-

sebab jual-beli, Umar dan qadhi memandang bahwa dia

menanggungnya, maka harga yang telah disebutkan serta

ditetapkan adanya hak memilih lebih utama lagi untuk ditanggung

daripada ini. Bila penanggungan yang ditanggung pembeli yang

membeli dengan pembelian yang rusak ini mengalami kekurangan

maka dia harus mengembalikan kekurangannya ifu.

Bila seorang anak keadaannya fakir, dan dia telah baligh,

namun tidak memiliki cukup harta trntuk menikahi wanita

merdeka, sementara dia khawatir terjerumus ke dalam zina, maka

dia boleh menikahi budak perempuan milik ayahnya sebagaimana

boleh baginya menikahi budak perempuan milik orang lain, hanya

saja anaknya dari budak perempuan ayahnya menjadi anak-anak

merdeka, sehingga ayahnya tidak berhak menjadikan mereka

sebagai budak, karena mereka adalah cucu-qrcunya.

Bila seorang ayah keadaannya fakir dan dia khawatir

terjerumus ke dalam zina, lalu dia ingin menikahi budak

perempuan milik anaknya, maka ifu tidak boleh baginya, dan bila

anaknya berkecukupan maka dipaksa unhrk memelihara

Zakaiya, dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Umar mmawar seekor kuda dari seorang lelaki,

lalu Umar menungganginya untuk mencobanya, lalu kuda itu patah. Kemudian Umar

berkata, "Hal ini ditanggung oleh hartamu." Namun lelaki itu juga berkata, "Hal ini

ditanggung oleh hartamu." Umar berkata, "silakan tenhrkan (huki- yang memuhrskan)

di antara aku dan engkau, terserah engkau."
l-elaki itu berkata, "Tentukan Syumih Al Imqi (sebagai pemutus) di antam aku

dan engkau." Lalu keduanya menemuinya. Urnar berkata, "Sesungguhnya orang ini
telah rela dengan keputursan yang akan engkau ambil." lalu dia pun menuturkan

kisahnya kepadanya. Syuraih berkata kepada Umar, "Ambillah apa yang telah engkau

beli, atau kembalikanlah sebagairnana ketika engkau mengambilnya." Umar berkata,
"Apakah kepuhrsannya hanya itu?" Kemudian Umar mengirimnya sebagai qadhi, dan

dialah orang pertama yang diuhrsnya.
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kehormatannya dengan pemikahan atau budak perempuan.

Karena bila seorang ayah keadaannya sangat fakir sehingga tidak
dapat mencukupi kebufuhan dirinya, maka kami harapkan si anak

agar menafkahinya.

Bila seorang lelaki menikahi seorang wanita lalu

menggaulinya, kemudian dia memiliki anak perempuannya

(sebagai budak) lalu menggaulinya, maka ibunya diharamkan
baginya dan anak perempuan ifu juga diharamkan baginya. Karena

ini adalah anak perempuan dari wanita yang telah digaulinya, dan

dia telah menjadi ibu dari perempuan yang telah digaulinya. Bila
budak perempuan itu melahirkan anaknya maka dia menjadi

ummul walad, dan dia merdeka dengan kematian laki{aki ini, dan

dia tidak boleh menggaulinya, namun boleh mempekerjakannya.

Perempuan ini menjadi budaknya seperti kepemilikan ummul
walad, yang mana dia berhak mengambil tebusan atas tindak
kejahatan terhadapnya serta harta yang dihasilkannya,

sebagaimana dia berhak mengambil harta para budaknya. Bila
budak perernpuan itu milik ayahnya dan keadaannya seperti

demikian hanya saja dia tidak melahirkan anaknya, maka budak
perempuan ifu milik ayahnya sebagaimana sebelumnya, dan dia

hams menanggung mahamya kepada ayahnya.

Bila seseorang mengatakan tentang budak perempuan yang

digauli seorang lelaki lalu melahirkan anak, dan kemaluannya

diharamkan baginya karena dia telah menggauli ibunya melalui

pernikahan, "Dia memerdekakannya atas hal ifu. Karena budak

perempuan ihr tidak lagi sebagai budak perempuan setelah itu, dan

lelaki ini tidak boleh menjualnya. Dan dia sebagai ummul walad
nya yang dibolehkan bersenang-senang dengannya dengan
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menggaulinya, namun karena telah diharamkan menggaulinya,

maka dia memerdekakannya karena itu." Maka dikatakan

kepadanya, "L-alu apa yang engkau katakan mengenai ummul

walad seseorang sebelum kemaluannya diharamkan baginya,
'Apakah dia berhak melakukan sesuatu terhadapnya selain

bersefubuh?'."

Bila dia mengatakan ya, maka dikatakan: Maka dia boleh

mengambil harganya, dan bila budak itu mendapat tindak

kejahatan maka dia berhak mengambil tebusan atas tindak

kejahatan terhadapnya, dan budak itu boleh dipekerjakan untuk

menghasilkan harta lalu dia mengambil harta itu dan juga

melayaninya.

Aku berkata, "Dalam hal ini aku mendengar banyak makna

hak yang dimilikinya selain bersefubuh, lalu mengapa engkau

membatalkannya dan memerdekakannya karena hal ifu padahal

dia tidak memerdekakannya? Sedangkan kepufusan unfuk

memerdekakan adalah atas orang yang berhak memerdekakan,

atau merdekanya ummul walad setelah kematian majikan

sedangkan dia belum meninggal. Bila Umar memerdekakan

mereka setelah kematian para majikan mereka, sedangkan engkau

menetapkan mereka merdeka, berarti engkau telah menyelisihinya.

Bila keputusannya tidak ada yang merdeka kecuali yang

dimerdekakan majikan sedangkan engkau memerdekakannya,

berarti engkau telah menyelisihinya."

Bila dia berkata, "Aku tidak suka dia bersepi-sepian dengan

seorang perempuan yang kemaluannya tidak halal baginya." Maka

dikatakan, "Walaupun ih-r budaknya?" Bila mengatakan ya, maka

dikatakan kepadanya, "Apa yang engkau katakan dalam hal ini
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bila dia memiliki ibunya, anak perempuannya dan saudara
perempuan sepersusuannya serta budak perempuan yang
bersuami, apakah halal baginya bersepi-sepian dengan mereka?"

Bila dia mengatakan gd, maka dikatakan, "Berarti engkau telah
membolehkannya bersepi-sepian dengan empat macam wanita
yang kesemuanya kemaluannya diharamkan baginya, lalu
bagaimana engkau mengharamkannya dengan yang safu?"

Bila dia berkata, "Aku membolehkannya bersepi-sepian
dengan saudara perempuan sepersusuannya karena mereka
diharamkan baginya." Maka dikatakan, "Berarti diharamkan juga

budak perempuannya yang bersuami ifu?"

Bila dia berkata, "Tidak." Maka dikatakan, "Engkau telah
membolehkannya bersepian dengan kemaluan yang terlarang
baginya, dan dia bukan mahramnya."

Bila dia berkata, "l alu mengapa engkau melarang anak
lelaki dari kemaluan budak perempuannya sendiri bila budak
perempuan itu telah digauli ayahnya (ayah si lelaki), dan mengapa
engkau hanya menetapkan mahar atasnya, dan tidak
membebankan nilainya kepada ayahnya. Padahal dia telah
melakukan suafu perbuatan yang menyebabkan si anak terlarang

terhadap kemaluannya?" Maka dikatakan kepadanya,
"Sesungguhnya larangan kemaluan tidak ada harganya. Karena
tindal, kejahatan ifu ada dua macam, tindak kejahatan yang ada

harganya, dan tindak kejahatan yang tidak ada harganya. Karena
bila had digugurkan maka harganya dalam kasus persetubuhan

adalah mahar yang kami bebankan kepada ayahnya, dan kami
tidak menggugurkan darinya sesuatu pun yang dilakukannya yang

memiliki harga. Karena haramnya kemaluan tidak menyebabkan
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merdekakannya budak perempuan dan tidak mengeluarkannya

dari kepemilikan si anak, maka hal ihr tidak menghilangkan segala

sesuafu , sehingga dibebankan kepadanya (mahamya). "

Bila dia berkata, "Apa yang menyerupai ini?" Maka

dikatakan, "Masih banyak hal lain yang semakna dengan ini. Yaitu

wanita yang menyr.rsui dengan susu lelaki, yaifu dia menyrsui

budak perempuan milik lelaki ini agar budak perempuan itu haram

baginya, sehingga budak perempuan ifu dan anaknya menjadi

haram- Sementara si wanita menjadi berdosa karena apa yang di

lakukannya, namun karena apa yang diperbuatnya itu tidak lantas

kami membebankan harganya kepadanya, tapi bila wanita itu
melukai budak perempuan itu maka kami bebankan dendanya

kepadanya. Keharaman yang terjadi akibat perbuatan seorang

wanita yang melakukannya dengan sengaja saja tidak

menimbulkan tanggungan, karena hal ifu tidak membinasakan, dan

tidak mengeluarkan budak perempuan yang diharamkan ifu dari

kepemilikan, dan itu bukan tindak kejahatan yang ada dendanya,

maka demikian juga yang terkait dengan tindakan bapak, bahkan

budak perempuan yang terkait dengan tindakan bapak lebih layak

lagi untuk tidak diambil konpensasi darinya, karena telah diambil

mahar darinya, sedangkan yang ini malah tidak diambil mahamya,

baik sedikit maupun banyak."

Bila seorang lelaki memiliki saudara perempuan sepersusu-

annya lalu dia menggaulinya karena ketidak tahuan, lalu

perempuan ini hamil dan melahirkan anak, maka dia sebagai

ummul waladnya, dan dengan lahimya anak ifu perempuan ini

menjadi merdeka bila lelaki ini meninggal, namun dia terhalang

dari kemaluannya karena adanya larangan. Mengenai ini ada
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pendapat lain, bahwa perempuan ifu menjadi ummul waladnya,
namun tidak menjadi merdeka dengan kematiannya, karena dia
tidak menggaulinya secara halal, tapi itu adalah persefubuhan

syhbat

. Bila dia mengetahui bahwa perempuan itu haram baginya,

lalu perempuan ini melahirkan anak darinya, maka demikian juga.

Mengenai halini ada dua pendapat:

Pertama, bila dia menggauli perempuan yang dia ketahui

bahwa perempuan ifu haram baginya maka dilaksanakan had zina
atasnya.

Kedua, tidak dilaksanakan had zina atasnya. Dan bila dia

melakukannya sedang dia mengetahuinya bahwa itu dia lakukan di

dalam kepemilikannya maka dikaitkan dengan kepemilikan, akan
tetapi hukumannya diperberat. Dia dihalangi dari kemaluannya,

karena dia dilarang menggaulinya. Dalam dua keadaan ini tidak
ada tanggungan mahar atasnya, karena mahar yang diwajibkan
karena persetubuhan ifu menjadi haknya sehingga tidak
dibebankan kepadanya. Bukankah bila dia membunuhnya maka

dia tidak menanggung diyatnya? Karena dia menanggungnya

unfuk dirinya sendiri.

Bila lelaki Nashrani memiliki wanita muslimah lalu

menggaulinya sedangkan lelaki itu tidak mengetahui

kehararnannya, nraka dia diberitahu dan dilarang kembali memiliki
wanita muslimah, dan wanita itu dijual untuknya. Bila dari
persefubuhan itu wanita itu melahirkan anak, maka dia dihalangi

dari wanita ifu dengan cara di wanita dijauhkan darinya, dan

diambilkan nafkah untuknya. Bila lelaki itu menginginkan agar

wanita itu bekerja untuknya secara terpisah darinya dengan
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melakukan sesuatu yang bisa dilakukan wanita yang sepertinya,

maka dia berhak atas hal itu, dan bila lelaki itu mati maka wanita

itu merdeka.

Begitu juga ummul walad yang masuk Islam milik lelaki

Nashrani, bila dia menggaulinya sedangkan dia mengetahui wanita

itu haram baginya, maka pendapat mengenai ini seperti pendapat

mengenai lelaki yang menggauli saudara perempuan sepersusu-

annya dalam keadaan dia mengetahuinya haram baginya, yang

mana menurut salah safu pendapat bahwa dilaksanakan had

atasnya, dan menurut pendapat lainnya dikenai hukuman. Bila dia

ingin menyewakan tenaganya kepada seorang wanita unfuk

melakukan suahr pekerjaan yang mampu dilakukannya, maka dia

berhak atas hal itu, dan dia berhak mengambil harta yang

dihasilkannya, dan dia juga berhak mengambil tebusan atas tindak

kejahatan terhadapnya.

Sebagian orang menyelisihi kami mengenai ummul walad

yang memeluk Islam milik lelaki Nashrani, yang mana dia berkata,

"Wanita ifu merdeka ketika dia masuk Islam." Dia berkata,

"Alasanku menyatakannya merdeka ada dua. Pertama, karena

kemaluannya telah diharamkan baginya. Kedua, aku tidak

menetapkan kepemilikan seorang muslim bagi orang musyrik."

Maka dikatakan kepadanya, "Mengenai yang pertama, itu

lebih ditinggalkan daripadamu." Dia berkata, "Bagaimana itu?"

Aku berkata, "Bagaimana menurutmu tentang ummul walad milik

seorang lelaki yang digauli oleh anak lelakinya?" Dia berkata,

"Diharamkan baginya." Aku berkata, "Apakah budak itu menjadi

merdeka karenai hr karena kemaluannya telah diharamkan secara

mutlak baginya?" Dia menjawab, "Tidak." Kami berkata, "Begifu
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juga bila dia menggauli budak perempuan dan ibunya, maka

diharamkan kemaluannya baginya secara mutlak menurutmu, dan

engkau tidak menyatakan merdeka karenanya?" Dia berkata,

'Ya." Kami berkata, "Begifu juga bila tahu bahwa dia adalah

saudara perempuan sepersusuannya?" Dia menjawab, "Ya.'

Kami berkata, "Berarti engkau telah meninggalkan perkara

pertama di contoh kasus pertama bahwa engkau memerdekakan

karena hd ini." Dia berkata, "Bagaimana itu?" Kami berkata,

'Mereka itu tidak halal kemaluannSra secara muflak menunrtmu,

dan ummul waladmihk lelaki Nashrani itu telah halal kemaluannlra

walaupun dia memeluk Islam saat itu juga." Dia berkata,

"Tinggalkan ini." Aku bedota, "Yang kedua rnau engkau

tinggalkan juga." Dia berkata, 'Baqaimana ifu?" Aku berkata,

"Bagaimana menurutmu tentang budak lelaki atau budak

perempuan mudabban atau budak lelaki atau perempuan mukatab

milik lelaki Nashrani, apakah engkau menyatakan mereka merdeka

bila mereka masuk Islam, atau engkau menjual mereka?"

Dia berkata, "Kami udak memerdekakan budak-budak

mudabbarkecuali karena kematian majikan, dan tidak pula budak-

budak mukatab kecuali dengan pelunasan." Kami berkata, "lalu

mereka ifu sebelum merdeka, punya siapa kepemilikan mereka?"

Dia berkata, "Milik lelah Nashrani itu, akan tetapi terikat dengan

kematiarmya." Kami berkata, "Begifu juga ummul walad yang

dimiliki lelaki Nashrani terikat dengan kematian majikannya. Bila

majikanya mati maka dia rnerdeka, dan dia tidak boleh dijual untuk

membayar utang, tidak pula unhrk pen[lupayaan, sedangkan

engkau membolehkan pengupayaan budak mudabbar untuk

melunasi utang seorang Nashrani."
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Dia berkata, "Bila aku katakan, dia merdeka dan

mengupayakan nilainya?" Aku berkata, "Maka ifu masuk

kepadamu dalam masalah budak mukatab." Dia berkata, "Adapun

budak mukatab, aku tidak mengatakan itu." Aku berkata,

"Bagaimana menumtmu tentang seorang budak Nashrani yang

masuk Islam, lalu orang Nashrani itu menghibahkannya kepada

seorang muslim atau ahli dzimmah atau memerdekakannya atau

menyedekahkannya?" Dia berkata, "semuanya ifu boleh." Kami

berkata, "Maka ifu boleh kecuali dia sebagai pemiliknya dengan

kepemilikan yang tetap atasnya?" Dia berkata, "Tidak." Aku

berkata, "Bagaimana menunrtmu bila dia masuk Islam di suafu

tempat yang tidak ada pasamya, apakah engkau

menangguhkannya hingga sampai ke pasar lalu menjualnya?" Dia

menjawab, "Ya."

Kami berkata, "Bila ada seseorang yang melakukan tindak

kejahatan terhadapnya lalu membunuhnya atau melukainya, maka

tebusannya milik orang Nashrani ifu, dan dia boleh memaafkan

sebagaimana pemilik yang muslim?" Dia menjawab, "Ya." Kami

berkata, "Engkau telah menyatakan bahwa dia pemiliknya dalam

semua keadaan." Dia menjawab, "Ya, tapi bila aku mampu

mengeluarkannya dari kepemilikannya maka aku mengeluarkan-

nya." Aku berkata, "Dengan engkau membayar harganya sebagai

gantinya, atau tanpa apa pun?" Dia menjawab, "Bila aku

menyerahkan harganya kepadanya sebagai penggantinya?" Kami

berkata, "Apakah engkau melakukan itu juga unhrk ummul

wala&" Dia menjawab, "Aku udak menemukan jalan unfuk

menjualnya, maka aku menyerahkan harganya kepadanya-"
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Kami berkata, "Karena engkau tidak menemukan jalan

unfuk menjualnya, maka hukum ummul waladifu berbeda dengan
hukum budak lainnya?" Dia menjawab, "Ya." Kami berkata,
"Siapa yang mengatakan kepadamu, mdmerdekakannya tanpa
konpensasi yang diambilnya sebagai penggantinya?" Dia berkata,
"Tidak ada, akan tetapi sebagai konpensasinya." Kami berkata,
"Maka dia tidak punya apa-apa karenanya, apakah engkau sebagai

orang yang menjual budaknya kepada orang yang tidak punya

apa-apa?" Dia berkata, "Tidak." Kami berkata, "Lalu bagaimana

engkau menjualnya darinya sedangkan dia tidak punya apa-apa?"

Dia berkata, "L)nfuk kemerdekaan."

Kami berkata, "Dari pihak majikan atau dari pihak budak?

Bila engkau katakan dari pihak majikan, maka kami katakan,
budak itr merdeka tanpa pengupayaan." Dia berkata, "Aku tidak
memerdekakannya sehingga dia merdeka tanpa pengupayaan, dan
aku tidak memerdekakan sedikitpun darinya." Kami berkata,
"Maka dia merdeka dari dirinya sendiri, berarti budak bisa

memerdekakan dirinya sendiri." Dia berkata, "Dia merdeka karena

ke{slaman." Kami berkata, "Tapi budak lelaki yang masuk Islam
engkau tidak menyatakannya merdeka, aku tidak tahu dengan

alasan apa engkau menyatakannya merdeka, dan engkau juga

tidak tahu, kecuali engkau mengira-ngira untuknya, dan engkau

menodai hukum dengan perkiraan."

Bila seorang lelaki meminjam seorang budak perempuan

dari lelalii lainnya. lalu dia menggaulinya. Ini dan masalah

perampas yang menggauli, telah diulas di dalam pembahasan

tentang hudud dalam masalah pengguguran hudud dengan
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syubhat maka silakan ambil jawabannya dari sana, karena

hujjahnya sudah cukup di sana.

Bila seorang lelaki menikahkan lelaki lainnya dengan

seorang wanita dan dia menyatakan bahwa wanita ifu wanita

merdeka, lalu lelaki yang dinikahkan itu menggaulinya, lalu ada

lelaki lain yang mengklaim wanita itu sebagai budak perempuan-

nya dan dia mendatangkan bukti atau saksi untuk it1t, sementara

wanita itu telah melahirkan anak-anak, maka anak-anak ifu

merdeka, dan bagi si pengklaim dengan membawa saksi atau bukti

berhak atas nilai anak-anak itu dan nilai budak perempuannya

beserta mahamya, dia mengambilnya dari sang suami itu bila dia

mau, dan sang suami menuntut semua ifu dari lelaki yang telah

menipunya (yakni yang menikahkannya dengan perempuan ihr),

karena hal itu terjadi dari pihaknya. Dasar kami mengarahkan

tunfutan orang yang ditipu kepada yang menipunya ada beberapa

dasar, di antaranya:

2959. Umar bin Khaththab berkata, "Lelaki mana pun

yang menikahi seorang wanita gila, atau kusta, atau sopak, lalu dia

menggaulinya, maka wanita ifu berhak atas mahar karena apa

yang didapat dari kemaluanny u."293

Karena itu, suaminya berhak menunfut itu kepada walinya-

Jadi suami menunhrt kepada sang penipu, apa yang merupakan

hak si wanita karena persetubuhan itu. Dan ini ada di dalam

perkataannya, bahwa dia mengembalikannya kepadanya, karena

tanggungan mahar itu diwajibkan atasnya akibat tipuan ifu. Begifu

juga setiap penipu yang menyebabkan pihak tertipu menanggung

293 Telah dikemukakan pada nomor (z3}4\pembahasan' Syighar, bab: Aib pada

Wanita yang Dinikahi.
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tangE.rngan, maka dia berhak menuntut kepada si penipunya. Dan

baik wali mengenai kegilaan si wanita maupun tidak, karena

semua ini adalah penipuan.

Bila seseorang berkata, "Adakalanya hal itu tidak diketahui

oleh orang yang jauh (hubungan kekerabatannya)?" Maka

dikatakan, "Ya, dan juga bagi ayahnya. Bagaimana menumtmu

bila di bawah pakaian si wanita terdapat setitik kusta, apakah

mungkin ifu tersembunyi dari ayahnya? Sedangkan orang yang

memperdayai (yang menipu), baik dia tahu maupun tidak tahu,

maka dia menanggung kerugian orang yang ditipunya. Kemudian

antara yang menipu dan si wanita ada hukum tersendiri, dan ifu

telah difuliskan di dalam pembahasan tentang nikah."

Bila seorang lelaki mengizinkan budaknya untuk berdagang,

lalu dia membeli anak majikannya atau ayah majikannya, atau

orang yang bisa dimerdekakan atas nama majikannya bila dia

memilikinya, maka mengenai ini ada dua pendapat:

Pertama, dia tidak dapat memerdekakan atas nama

majikannya, demikian itu karena majikannya hanya mengizinkan-

nya pada apa yang dibolehkan bagi para budak trntuk memilikinya,

tidak pada apa yang Udak boleh dimilikinya. Sebagaimana

seseorang menyerahkan harta kepada oftmg lain lalu dia

mengembangkannya, lalu membeli anaknya, maka hal ifu tidak

menghamskannya memerdekakan atas namanya, dan si

pengernbang menjarnin harga yang diserahkannya untuk

pembelian anaknya, karena dia membeli dengan hartanya apa

yang tidak boleh dimilikinya. Ini adalah madzhab yang benar bagi

yang mengatakannya.
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Kedua, dia bisa memerdekakan atas namanya, karena

pembelian itu halal, dan bahwa apa yang dimiliki oleh budak

sebenamya dimiliki untuk majikannya, dan bila majikan memiliki

anaknya maka dia memerdekakan atas namanya.

Bila seseorang berkata, "Apa perbedaan antara budak yang

diizinkan dan pengembang?" Maka dikatakan kepadanya,

"Sesungguhnya di dalam pembelian terdapat hak-hak, di antaranya

adalah hak penjual terhadap pembeli yang tidak boleh dibatalkan

bila ifu berupa jual-beli yang halal. Dan karena ini merupakan jual-

beli yang halal, maka bagi si budak selama selalu sah baginya

kecuali sang majikan sebagai pemilik lalu dia memerdekakan.

Sedangkan pengembang adalah sah semua jual-beli sehingga tidak

menzhalimi pembeli, dan si pengembang sebagai pemilik budak

ini, namun kepemilikan pengembang terhadap dirinya tidak seperti

kepemilikan si pemilik harta, dan kepemilikan budak terhadap

dirinya seperti kepemilikan si pemilik harta. Ini pendapat yang

lebih shahih, dan ini yang aku ambil. Baik budak itu memiliki utang

yang diizinkan dalam berutangnya, ataupun tidak memiliki utang,

karena para pemberi utang tidak menguasakan si budak pada

hartanya kecuali hanya menjalankannya dan setelah si budak

memilikinya. lalu karena utuhnya kepemilikan budak terhenti pada

anak majikannya dan pemerdekaan bersamanya, maka dia tidak

boleh memperbudak saat itu, karena bila telah ufuh

kepemilikannya maka di bawah kemerdekaannya, dan sang ayah

tidak menanggung apa pun, baik sedikit maupun banyak, karena

para pemberi utang bila mengalami kekurangan dari
pemerdekaannya, maka yang masuk kepada sang ayah adalah

lebih banyak dari itu, dan tidak tertimpa musibah dengan hartanya

dan menanggung kerugian yang seperti itu. Dan apa yang
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dirusakkan maka dia menanggung apa yang dirusaknya. Dan tidak
memerintahkan pembeliannya dari harta si budak lalu menarik
sesuafu dari si budak yang kemudian harus dikembalikan, karena
itu kesalahan si budak, atau melampaui batas, sehingga tidak
ditunfunkan kepada sang majikan. Bagaimana menumknu bila si

budak menghabiskan semua yang ditangannya dengan hibah yang
tidak diketahui, atau membakamya, atau menenggelamkannya,
apakah difuntutkan sesuatu kepada sang majikan karena itu?
Dalam hal ini sang majikan tidak turut berbuat dan tidak pula
memerintahkan, dan orang-orang memberi utang dengan
perbuatan dan perintah mereka sendiri, adapun bila tanpa
perbuatan dan perintah mereka, maka mereka tidak memberikan
utang kecuali dalam kasus khusus, misalnya diyat dan lain-lain
yang ada khabamya.

Bila budak tidak diizinkan lalu dia membeli anak maulanya,
maka tidak terjadi pembelian, dan dia tidak memilikinya talu

memerdekakan dengan kepemilikan, dan dia tetap di dalam
kepemilikan majikannya yang pertama. "

Bila beberapa orang Ajam (non Arab) yang lahir dalam
kesyirikan mengklaim persaudaraan sebagian mereka dengan
sebagian lainnya, maka bila mereka datang kepada kami sebagai

orang-orang muslim yang tidak ada wala' milik seorang pun atas

mereka karena memerdekakan, maka kami terima klaim mereka,
sebagaimana kami menerima klaim selain mereka dari golongan
jahiliyah yang masuk Islam. Bila dulunya mereka tawanan atau
dijadikan budak atau dimerdekakan, lalu ditetapkan wala' atas
mereka, maka kami tidak menerima klaim mereka kecuali dengan
bukti atau saksi yang menetapkan kelahiran, atau klaim yang
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pemah diketahui sebelum penawanan. Demikian, baik sedikit

maupun banyak dari mereka, dan baik penduduk perkotaan

maupun lainnya.

Bila ada dua lelaki bersaudara, lalu ayah mereka meninggal,

lalu salah safunya mengakui adanya ahli waris lain bersamanya,

dan dia berkata, "lni saudaraku, anak ayahku-" Sementara yang

lainnya menyangkalnya, maka Muhamamd bin Al Hasan

mengabarkan kepadaku, bahwa pendapat orangorang Madinah

yang masih kami kenal dan masih mereka sampaikan, bahwa tidak

ditetapkan nasab baginya, dan dia tidak mengambil sedikit pun

dari tangannya.

Aku kira dalam hal ini mereka berpendapat, bahwa saudara

yang diakuinya itu tidak mengakui bagi saudaranya ini, bempa

utang ayahnya, wasiat, haknya yang di tangannya, maupun harta

ayahnya, kecuali dengan ditetapkannya nasabnya sehingga dia

memiliki hak mewarisinya, menebusnya, dan semua hak-hak

persaudaraan. [-alu karena asal pengakuan ini bathil sehingga tidak

ditetapkan nasab dengannya maka mereka tidak menetapkan apa

pun baginya, sebagaimana mereka tidak menetapkan apa pun

atasnya.

Muhammad bin Al Hasan berkata, "lni pendapat yang

benar. Kemudian mereka mengemukakan agar bahwa mereka

tidak mengaitkan nasab dengannya, dan mengambil sepertiga dari

apa yang di tangan saudaranya yang mengakuinya-"

Aku kira dalam hal ini mereka berpendapat, bahwa dia

mengakui bahwa orang ifu berhak terhadap sesuafu di tangannya

dan sesuatu di tangan saudaranya, maka mereka membolehkannya

atas dirinya, dan membatalkan pengakuannya atas saudaranya. Ini
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lebih shahih daripada pendapat Muhammad bin Al Hasan dan Abu

Hanifah, karena Muhammad bin Al Hasan dan Abu Hanifah
mengatakan, "Saudara yang mengakuinya berbagi setengah-

setengah apa yang di tangannya, dan tidak ada jalan terhadap
yang lainnya, serta tidak ditetapkan nasab." Hujjahnya adalah dia

mengatakan, "Dia telah mengakui, bahwa dirinya dan dia adalah

sama terhadap harta ayah mereka."

Bila masalahnya demikian, dan tidak ada peru,rarisan, maka

tidak ditetapkan nasab. Tidak boleh menetapkan nasab seseorang

yang dinasabkan oleh orang lain kepada yang lainnya. Demikian

ifu, karena sang saudara ifu hanya mengakui pada ayahnya, maka

bila ada bersamanya dari haknya dari harta ayahnya maka seperti

haknya. Maka penasaban itu ditolak dan tidak ditetapkan, dan

tidak ditetapkan nasab hingga para ahli waris sepakat

mengakuinya, atau ada bukti atau saksi yang menunjukkan klaim si

mayat yang mengaitkannya dengan dirinya, sehingga cukup

dengan perkataannya, dan ditetapkan nasabnya.

Bila seseorang berkata, "Bagaimana engkau membolehkan

anak seseorang yang ahli warisnya tidak ada yang lain selainnya,

mengakui orang lain sebagai saudara lalu engkau mengaitkannya

dengan sang ayah, padahal dia hanya mengakui pada orang lain

(bukan pada dirinya sendiri)?" Maka dikatakan kepadanya, "Dia

hanya mengakui perkara yang madharafurya tidak masuk kepada

mayat, tapi madharatnya masuk kepada dirinya sendiri karena

mengurangi porsi warisannya dari sang ayah. Aku mendapatinya

bila dia sendirian mewarisi ayahnya maka dia sendiri yang

melaksanakan segala hak ayahnya. Tidakkah engkau lihat bahwa

dia memaafkan penuntutan darahnya sehingga pemaafannya
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berlaku, sebagaimana bila ayahnya memaafkan orang yang

melukai dirinya maka pemaafannya berlaku? Tidakkah engkau

lihat bahwa dia menunfut had terhadap orang yang menuduhan

zina kepada ayahnya, sebagaimana ayahnya menunnttl<an had

terhadap orang yang menuduhkan zina kepadanya? Tidakkah

engkau lihat bahwa bila ayahnya memiliki saksi atau bukti atas

seseorang mengenai suatu had, atau harta, atau qishash, maka dia

boleh mengambilkannya, dan mengambilkan untuk si anak setelah

kematiannya, dan seandainya si anak mendustakannya setelah

kematian sang ayah, sementara sang ayah mengklaimnya, maka

kami membatalkannya, karena bila dia meninggal maka si anak

menggantikannya?"

Bila seseorang berkata, "Apakah dalam hal ini ada khabar

yang menunjukkannya?" Maka kami katakan, "l(habar yang

semua orang menyepakatinya, bahwa anak adalah milik si pemilik

tempat tidur." Bila dia berkata, "Apa ifu?" Maka dikatakan:

2960. Abd bin Zam'ah dan Sa'd bin Abi Waqqash

mengadukan persengketaan kepada Nabi S mengenai anaknya

budak perempuan Zam'ah. lalu Sa'd berkata, "saudaraku, Utbah,

telah berpesan kepadaku, bahwa itu adalah anaknya, dan dia

menyuruhku agar menyerahkannya kepadanya-" Sementara AM
bin Zam'ah berkata, "Dia saudaraku dan anaknya budak

perempuan ayahku, dia lahir di tempat tidumya." L-alu

Rasulullah,gS bersabda, "Dia milikmu, wahai Abd lbnu hm'ah.

Anak itu milik si pentilik tempat tidur, sdangkan bagi pezina

adatah batu (tidak mendapatkan apa-apa)." Rasulullah S pun

menasabkannya dengan panggilan saudara, dan beliau
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memerintahkan Saudah (binti Zam'ah) agar berhilab darinya,

karena beliau melihat keserupaannya dengan g16u1l.294

Ini menunjukkan bahwa beliau tidak menyangkalnya, dan

bahwa Saudah juga mengakui apa yang diakui saudaranya itu.

Maka semua yang termasuk bab ini dan qiyasannya adalah

berdasarkan ini.

294 Tehh dikemukakan pada nomor (1758) pernbahasan: Famidh, bab: Warisan.
Hadits ini muttafaq alaih.
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