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35. Sumpah Disertai Saksi
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2961. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

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

Al Harits Al Makhzumi mengabarkan kepada kami, dari saif bin

Sulaiman, dari Qais bin Sa'd, dari Amr bin Dinar, dari hnu

Abbas @, bahwa Rasulullah # memutuskan dengan sumpah

disertai saksi. Amr berkata, "Berkenaan dengan harta'"l

1 HR. Muslim (3/1337, pernbahasan, Pengadilan, bab: Keputusan dengan

Sumpah dan Saksi), dari jalur zaid bin Hubab, dari saif bin sulaiman, dari Qais bin

sa'd, dari Amr bin Dinar, dari hnu Abbas, bahwa Rasulullah $ memutuskan dengan

sumpah dan saksi. (no- 3/1712)-
Ahmad (7/3231, dari zaid bin Al Hubab, dengan redaksi yang sama. Setelahnya

zaid bin Al Hubab berkata, "Aku tanyakan kepada Malk bin Anas mengenai sumpah

dan saksi, apakah dibolehkan dalarn talak dan mernerdekakan budak? Dia menjawab,

"Ildak, ini hanya dalam jual-beli dan serupanyn'"

Dari AMullah bin Al Harits, dengan redaksi ltang sma, disertai perkataan Amr

bin Dinar. (no.2969-2970, Darul Fikr).
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2962. hmhim bin Muhammad mengabarkan kepada kami,
dari Rabi'ah bin Utsman, dari Mu'a& bin Abdunahman, dari Ibnu
Abbas dan lelaki lain yang dia sebutkan namanya namun aku tidak
mengingatnya, dia dari kalangan shahabat Nabi $, bahwa
Rasulullah $ memutuskan dengan sumpah disertai saksi.2

toz+6., to
LJ- tFl 6?il^>!,

a -Y11r
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AqrSlrafi'i akan menyebutkan pada bab perbedaan pendapat mengenai zumpah
dis€rtai saksi, dahrn mengomentari hadits ini, yaitu dengan mengatakan, "Hadits Ibnu
Abbas adalah valid dari Rasulullah &, yutrg tidak seorang ahli ilrnu pun menolak hadits
yrang seperti itu bila tidak ada yang lainn5ra dalam masalah itu, di samping bahwa
bersamanya ada hadits lain 5rang menguatkannya."

Al Baihaqi berkata, "Hadits ini cukup jelas, diriwayatkan oleh jama'ah dari pam
Imam, dari AMullah bin Al Harits, termasuk diantamnya Ahmad lbnu Hanbal dan
Ishaq bin Rahau,aih.

2 tbid.
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2963. AMul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi

mengabarkan kepada kami, dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman,

dari Sa'id bin Umar bin Syurahbil bin Sa'id bin Sa'd bin Ubadah,

dari ayahnya, dari kakeknSa, dia berkata, "Kami mendapati di

dalam beberapa kitab Sa'd bin Ubadah, bahwa Rasulullah S
memutuskan dengan sumpah disertai saksi-'3

3 HR. At-Trrnidd(3/2O, teftitan Bastsydr, p€rnbahasan: hukum, bab: Riwagrat

tentang Sumpah Disertai Sal$il, dari Ya'qub bin hrahim Ad-Dauraqi, dad AMul Aziz

bin Muhammad, dia berkata: Seorang anak Sa'd bin Ubadah mengabarkan kepadalm,

dia berkata, "Kami dapati di dahm htab Sa'd, bahwa Nabi $ memutuskan dengan

sumpah disertai saksi." (no- 1343).
Dia berkab, "Mengenai ini ada iuga riwayat dad Ali, Jair, Ibnu Abbas dan

Surraq."
Ahmad (5/2851, dari Abu Maslamah Al l(huza'i, dari Sulaiman bin Bilal, dari

Rabi'ah bin Abu Auurrahman, dari Isma'il bin Amr bin Qais bin Sa'd bin Ubadah, dari

ayahnya, bahwa mereka mendapati di dalam kitab Sa'd Ibnu Ubadah, bahwa

Rasulullah $ memutuskan dengan sumpah disertai saksi.

As-Sunan Al Kubm kar!,a Al Baihaqi (70/171, pernbahasan: Kesaksian, bab'

Kepuhrsan dengan sumpah Disertai saksi), dari jalu Mu'alla bin Manshur, dari

Sulaiman bin Bilal, dengan ini.
Dari jalur Umarah bin Ghad!,ah, dari Sa'd bin Amr bin Syuahbil bin Sa'd bin

Ubadah, bahwa dia menemukan salah satu kitab dari kitab-kitab nenek moyangnya,
"lni adalah apa !,ang dikernukakan atau disebutkan oleh Amr bin Hazm dan AI

Mughimh bin Slru'bah, keduanya berkata, 'K€fika kami sedang di hadapan

Rasutullah $, masuklah dua orang yang bersengketa, salah satunya membawa saksi

3
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2964. Dan Abdul Azizbin Al Muththalib menyebutkan, dari
Sa'id bin Amr, dari ayahnya, dia berkata: Kami dapati dalam

beberapa kitab Sa'd bin Ubadah, Sa'd bin Ubadah bersaksi bahwa
Rasulullah S memerintahkan Amr bin Hazm agar memutuskan

dengan sumpah disertai saksi.4

c

, LJ j,-iJt

Snng mernberi kesaksian atas haknya, lalu Rasulullah S menetapkan sumpah atas
pernilik hak disertai saksinyra itu, lalu dengan itu beliau mernberi kepuhrsan haknya'."

Para periwayatrya bqah, narnun sanadnya terputus, sebagaimana png
dikatakan oleh Syaikh Al Albani. 18/306, Al Inn ).

4 tbid.
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2965. Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi

mengabarkan kepada kami, dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman,

dari Suhail bin Abu Shalih, dari ayahnya, dad Abu Hurairah,

bahwa Rasulullah $ memutuskan dengan sumpah disertai saksi.

Abdul Aziz berkata: Lalu aku ceritakan itu kepada Suhail,

dia pun berkata, "Rabi'ah mengabarkan kepadaku dariku, dan dia

tsiqahmenurutku, bahwa aku menceritakan ifu kepadanya, namun

aku tidak hapal."

Abdul Azizberkata: Suhail pemah menderita suatu penyakit

hingga menghilangkan sebagian akalnya (ingatannya), dan dia lupa

sebagian haditsnya. Kemudian Suhail menceritakannya dari

Rabi'ah, dari dirinya, dari ayahnya-s

s HR. Abu Da:d (4/224, tqbitan Ar,vr,vamah, rr€rnbahasn Pengadilan, bab:

Keputusan dengan Sumpah Dsertai Saksi), dari;rhrr A&Darawardi, dengan redaksi
yang sama.

Kernudian dia menukil dad fu-Rabi', perkataan Aqr$afi'i dari Ad-Damwardi,
"[alu aku ceritakan hal itu kepada Suhail...."

Kemudian Abu Daud meriwayatkann5ra dari ialur Sulaiman bin Bilal, dari Rabi'ah,

dengan redaksi yang sama.
Sulaiman berkata: Aku berjumpa dengan Sfiail, lalu aku tanyakan hadits ini

kepadanya, dia pun berkata, "Aku tdak mengehhuiryTa." Aku katakan kepadanya,
"sesungguhnya Rabi'ah mengabarkan itu kepadaku." Dia berkata, "Bila Rabi'ah yang

mengabarkannya kepadamu dariku, maka ceritakanhh ihr dari Rabi'ah dariku."
At-Tirmidzi (3/2O, di tempa:t lang sama dengan yang seMumnya), dari jalur

Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi, dengan redaksi yang sama.

Di dalamnya disebutkan, "disertai saksi satu omng."

Dia berkata: Hadits Abu Hurairah, "Nabi $ mernutuskan dengan sumpah

disertai saksi satu orang" adalah hadits hasanghadb.

5
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Ini dikatakan juga oleh Ibnu Abi Hatim di dalalll. Al llal (L/4591, "Aku taqnkan
kepada aphku dan Abu Zur'ah mengenai hadits }rang diriuayatkan oleh Rabi'ah dari
Suhail bin Abu Shalih, dari ayahnya, dari Abu Huraimh, bahr,ua Nabi $ mernutuskan
dmgan satu saksi dan sumpah." Keduanya mengatakan, "|tu shahih." Aku berkata,
"Sebagian mereka mengatakan, dari Suhail, dari ayahnya, dari Zaid bin Tsabit?"
Keduanya mengatakan, "lni juga shahih." Jadi Sernuanla slnhih.

Disebutkan juga di &lalr. Al llal (l/46,31, bahwa Abu Hatim menilai
hadits ini karena Rabi'ah bin Abu Abdurrahman meriunyratkan selcara gharib dali
suhail, dia berkata, "Tapi kami tidak melihat bahwa iru dr-mubb'ah oldt seorzrng
mutabi'pada riwayatr5re., dan banyak yang meriwa5ratkannya dari Suhail namtn tidak
seorang pun dari mereka yang meriumyatkan hadits ini... Aku tidak tahu apakah hadits
ini ada asalnya dari Abu Humirah yang dapat diiadikan sandaran. Karena ini
merupakan salah sahr pokok sementara Rabi'ah {flakdrmubba'ah-"

Tapi hadits ini ada asalnya dari jalur lainnp dari Abu Hurairah.
Al Kamillarya hnu Adi (2355, pada biographi AI Mughimh bin Abdurmhman),

dari ialur Al Mughirah bin Abdurrahman, dari Abu Az-7jrned., dari Al A'raj, dari Abu
Hurairah, bahwa Rasulullah $ mernuhrskan dengan sumpah dis€rtai saksi.

Imam Ahmad berkata, "Dalam masalah ini lakni mernutr-rskan dengan sumpah
disertai satu saksi- tidak ada hadits ynng lebrh shahih hnpada ini."

Al Baihaqi bqkata, "Dan saradnya shahih." (Al Ma rifah, T /4051.
Al Albani b€rkata, "sanadnp shahih menurut qrarat Al Bukhari dan Muslim-

Mengenai Al Mughirah bin AMurrahman, 5raitu Al Hizami, ada sedikit perbincangan
narnun tidak rrasalah." lfil hn ', 8,/303).

Diriwayratkan juga oleh Ibnu Ajlan dan grang lainnya dari Abu Az-?M, dari Abu
Shafi!4/ah, dari qruraih, dari perkataannyra - Wan Al I'bdat pada biograhpi Al
Mughirah).

Namun tidak menolak kernungkinan bahrrn hadits dari Abu Az-znad dari dua
ialur.

6
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2966- Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami,

dari Amr bin Abu Amr maula Al Muththalib, dari Sa'id bin Al

MusaSyib, bahwa Rasulullah {$ memufuskan dengan sumpah

disertai saksi.5

J^rc, ; *,* f U)1 tl?i -Y1lv

..r.a*^Jt

t/o

,
ott,

4r,;, *r;ohtJr"U frLi *i O/

r
2967. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ja'far bin

Muhammad, dari ayahnya, bahwa Nabi $ memufuskan dengan

zumpah disertai saksi.T

6lru mutul, di dalam sanadnla terdapat lbrahirn bin Abu Yahya.
7 Hadits ini terdapat dahm Al Murnththa'12/21, pa'nbahasan: Pengadilan, bab:

Keputusan dengan Sumpah Bersama Satu Salsi, no. 5).

Fladits'ni mutsl.
Al Baihaqi meriwayntkan dari ialur Aslrqnfi'i, bahwa dia berkata kepada salah

seorang png berdialog dengarur3ra, 'Ats-Tsaqafi -dan dia bhaF meriwayatkan dari

Ja'far bin Muhammad, dari apturya, dari Jabir, bahwa Nabi $ mernutuskan dengan

sumpah disertai saksi."
Al Baihaqi b€rkata, "Hadits ini tidak dfadikan hujiah oleh Asy-Syafi'i dalam

masalah ini, karena pandangan sebagian hafizh bahwa ini keliru. Sementam sejunrlah

hafizh meriunyatkannya dari Abdul Wahhab, termasuk di antaranya AIi bin Al Madini

dan lthaq bin hrahim Al Hanztnli."
Hadits yang maushLl dirtua5ratkan oleh At-Tirmidd, (3/2L, pernbahasan:

Hukum, bab: Riwayat-riwayat tmtang $mpah Disertai Saksi), dari Muhammad bin

BasysSnr dan Muhammad bin Aban, dari Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi, dengan ini. (no-

1344, tabitan Basyryar).
Dari Ali bin Hujr, dari lsma'il bin Ja'far, dari Ja'far bin Muhammad, dari aynhnya,

bahwa Nabi $ memutuskan dengan sumpah disertai satu orang saksi. Dia berkata,

"Dan Ali juga memuhrskan dengan itr.r di antara kalian."

7



Al llmm

o 3.
. 4v\->(>

.l o ,,o ! -zzzo I

tJ P urnl -Y1IA

iU^#';'&1 ry:Jb#UiL
;bi ?A dt ): J; ;:i. c,) ri)";)-z

*At C 4r.*:r ry hr J:" ar J";:,
.loz

{;Li;?fri 411 

"*Ar,;r, 
n:Jts

J6
l/

:Jb

i$Wit,od ..

i/Jl .J
tl'.o z

-P*
2968. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami, dia

berkata: Ja'far bin Muhammad menceritakan kepadaku, dia
berkata: Aku mendengar Al Hakam bin utaibah bertanya kepada
ayahku -ketika dia menempatkan tangannya di dinding kuburan
untuk berdiri-, "Pemahkah Rasulullah $ memutuskan dengan
sumpah disertai saksi?" Dia menjawab, "Yd, dan dengannya AIi
memutuskan di tengah-tengah kalian." Muslim berkata: Ja,far
berkata, "Dalam perkara utang."8

At--llrmidzi ber{<ata, "lni lebih shahih. Dernikian Sufun Ats-Tsauri meriwayntkan
dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnSra, dari Nabi $, secara mwsaL

Yang paling tqat unhrk dikatakan dalam hal ini adalah apa yang dikatakan oleh
Ad-Daraquthni di dalam Al 'Ilal, "Ja'far bin Muhammad tampaknya meriwayatkan
hadits ini swra mursal, dan tampaknya dia juga meriwayatkannya sqra maushuldari
Jabir, karena sejumlah orang tsiqah hafal itu dari ayahnya, dari Jabir, dan perkataan
5rang diterima adalah perkataan mereka, karena mereka ada kelebihan, dan mereka
tsiqah, sdarrykan tambahan orang tsiqah diterima. "

(lih. Nashb Ar-Raph, 4/lOO, dan Al hwa',8/3041.
8 Hadits ini terdapat dahm Mushamaf lbni Abi qnibah (4/sM, pembahasan:

Jual-Beli dan Keputusan, bab: Kesaksian Satu Saksi Diserta Sumpah penuntut), dari
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2g6g.Muslim bin Khalid rn."guUurf.u, kepada Uu-,, O*

hnu Juraij, dari Amr hnu S1ru'aib, bahwa Nabi S bersabda

mengenai kesaksian, 'Bila dia membaqm safu onng saksi, maka

aku meminb dia disertai aksinla ifu."9

Waki', dari Sufuan, dari JaTar bin Muhammad, dari ayahnyra, bahwa Nabi $
memutuskan dengan kesal$bn satu sakti dan sr.unpah. Dia berkata, "Dan Ali RA juga

mernuttrskan dengan itu di antara l{alian."
Lihat hadits yang lalu, nomor 2967.
9 lri musal, tapi Abtr Auranah meriwalptkanngra *rara muttasil (sanadnya

Ibnu Haiar mengatakan di dalam lffilnf Al Mahamh, di dalam Musnad

Abdullah bin Arnr bin q1r'aib dari aphnya dari kakeknSra, dia berkata, Hadits, bahwa

Nabi $ perrnh mernuhrskan dengan srrnpah dis€rtai sahr saksi diriwayatkan oleh:

Abu Awanah di dalarn srmpah dan rndzar: Abu Muhammad bin
Abdul Wahhab, lraitu Ibnu Abi Hatim Al As{,a'i, menceritakan kepada kami,
Muhammad bin Abu As-Sari menceritakan kepada kami, AMurrazz-aq menceritakan
kepada karni, hnu Juraii mernberibhukan kepada kami, Amr bin Syr'aib
merrcerihkan kepadalm, derrgan redalsi yarg sarna- lltfrhaf Al Mahamh,9/4981.

Ad-Daraquthni (4/213, p€rnbhasan: Hulsm-hukum), dari jalur Ya'qub bin
Muharnmad Az-Aldrrr5, dad Ishaq bin Ja'far bin Muhamrad, dari Muhammad bin
Abdullah Al Kinani, dari Amr bin qru'aib, dad ayahn5ra, dari kakeknya, dia berkata,
"Allah dan Rasul-Nya mernutuskan dahm masalah hak dengan dua saksi. Bila dia
mernbawakan dua saksi rnaka dia dapat mengambil haknya, dan bila hanya

mernbawakan satu saksi maka dia b€msumpah dis€rtai safu saksi ifu."
Mushamaf Abdunaas (8/L946, pernbahasan: Kesaksian, bab: Kesaksian

Wanita Mengerni Penyustran dan Nifas), dari Ibnu Juraij, dengan ini, di dalam hadits
png panjang. Dan ini murcalsebagaimarn di sini, di dalam N Umm.
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2970. Malik mengabarkan kepada kami, dari Abu Az-
Zinad, bahwa Umar bin AMul Aziz mengirim surat kepada Abdul
Hamid bin Abdurrahman bin Zaid bin Al Khaththab, dia adalah
gubemumya di Kufah, "Hendaklah engkau memufuskan dengan
sumpah disertai saksi. "1o
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10 Atsar ini terdapat dalan At Muunththa' (2nzz, pernbahasan dan bab yang
sama dengan yang sebelumnya, nomor 5).
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297L. Seorang tsiqah dari kalangan para sahabat kami

mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Ajlan, dari Abu

Az-Zinad, bahwa Umar bin Abdul Aziz mengirim surat kepada

Abdul Hamid bin Abdunahman bin Zaid bin Al Khaththab, dia

adalah gubemumya di Kufah, "Hendaklah engkau memufuskan

dengan sumpah disertai saksi, karena sesungguhnya itu adalah

Sunnah." Abu Az-Zinad berkata, "Lalu seorang lelaki dari kalangan

pembesar mereka berdiri lalu berkata, 'Aku bersaksi bahwa

Syuraih memutuskan dengan ifu di masjid ini'."11
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2972. Sufuan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari

Khalid bin Abu Karimah, dari Abu Ja'far, bahwa Nabi $
memuhrskan dengan sumpah disertai saksi.l2

11 Hadits ini terdapat dalam Mushannaf lbni Abi Syaibah (4/5M-545,
pembahasan dan bab yang sama dengan yang sebelumnya), dari Yahya bin Sa'id Al

Qaththan, dari Muhammad bin Ajlan, dengan sanad ini, menyerupainya-
12 Atsar ini terdapat dalam Mushannaf lbn Abi $nibah (4/5M, pembahasan

dan bab yang sama dengan yang sebelumnya), dari Waki', dari Khalid bin Abu
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2973. Marwan bin Mu'awiyah Al Fazan mengabarkan

kepada kami, dia berkata: Ja'far bin Maimun Ats-Tsaqafi

menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mengadukan perkara

kepada Asy-Sya'bi mengenar mudhihah fluka yang mengangkat

daging dari tulang dan menampakkan tulangnya), lalu Al Qais

bersaksi bahwa itu adalah mudhihah, maka orang yang melukai

kepala berkata, "Apakah engkau menerima kesaksian safu orang?"

Asy-Sya'bi berkata, "Al Qais telah bersaksi bahwa ifu adalah

mudhihah, dan orang yang dilukai kepalanya juga bersumpah

seperti demikian." L-alu AqrSya'bi memufuskannya.l3

Karimah, dari Abu Ja'far, bahr,ra Nabi $ mernuhrskan dengan kesaksian satu orang
saksi dan sumpah dalam masalah hak.

lihat no. (2967-29@1.
13 Atsar ini terdapat dalam Mushannaf tbni Abi qnibah (5,/4, pernbahasan: Jual-

beli dan pengadilan, bab: Orang Snng Tidak Berpendapat Bolehnp Satu Saksi dan
Sr*pah), dari Su,aid bin funr, dari Abu Awanah, dari Mughirah, dari Ibrahim dan
AsyrSya'bi, mmgenai seseotang yang merniliki safu saksi disertai sumpahngra.

12
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2974. Husyaim menyebutkan dari Mughirah, dari Asy-

Sya'bi, dia berkata, "sesungguhnya orang-orang Madinah

memutuskan dengan sumpah disertai saksi."14
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2975. Dan Malik mengabarkan kepada kami, bahwa

Sulaiman bin Yasar dan Abu Salamah bin Abdunahman ditanya,

"Apakah boleh diputuskan dengan sumpah disertai saksi?"

Keduanya menjawab, "Ya. " 15

Keduanya mengatakan, 'Tidak boleh, kecuali dengan kesaksian dua lelaki, atau

seorang lelaki dan dua wanita."
Amir berkata, "Sesungguhnya orang-orang Madinah menerima kesaksian safu

orang saksi disertai sumpah pentrntut."

Pengarang Al Jauhar An-Naqi menukil dari pengarang Al Istidzl<ar -lbnu 'AMil
Barr-, bahwa dia berkata, "Husyaim meriwayatkan dari Al Mughirah, dari Asy-Sya'bi,

dia berkata, 'Orang-orang Madinah berpendapat bolehnya kesaksian satu saksi dan

sumpah penunfut, sedangkan karni Udak berpendapat dernikian'."
74 lbid.
15 Atsar ini terdapat dalan Al Muwaththa' (2/722, pembahasan, Pengadilan,

bab: Keputusan dengan Sumpah Diserta Saksi, no. 7).
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2976. Hammad bin Zaid menyebutkan, dari Ayy,rb bin Abu
Tamimah, dari Muhammad bin Sirin, bahwa Syuraih memuhrskan

dengan sumpah disertai saksi-16

16 Atsar ini terdapat dalam As-Sunan Al Kubra karya Al Baihaqi (lO/174,
pernbahasan: Kesaksian, bab: Keputusan dengan Sumpah Disertai Sahr Sal<si), dari
jalur Sa'id bin Manshur, dari Husyaim, dari Yunus, dari hnu Sirin, dia berkata,
"Syutaih membolehkan kesaksian satu orang saksi bila dikenalnya disertai sumpah
penuntut dalam masalah yang ringan."

17 Atsar ini terdapat dalam Mushannaf lbni Abi Stnibah (4/545, pembahasan:
Jual-beli dan Pengadilan), dari Yahya bin Sa'id, dari Syu'bah, dari Hushain, dia
berkata, "'Abdullah bin Utbah memuh.rskan dengan kesaksian satu orangsaksi disertai
sumpah sang pemilik hak."

;f: * ^XL U k*t?t3 -Ylvv
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.++tiJt i dL../ (_ / /
2977. Isma'il bin Ulayyah menyebutkan, dari Ayyub, dari

Ibnu Sirin, bahwa AMullah bin Utbah bin Mas'ud memutuskan

dengan sumpah disertai saksi.l7
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2978. Dan Husyaim menyebutkan, dari Hushain, dia

berkata, "Aku mengadukan perkara kepada Abdullah bin Utabah,

lalu dia memutuskan dengan sumpah disertai saksi."l8
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2979. Abdul Azizbin Al Majisyun menyebutkan, dari Zuraiq

bin Hakim, dia berkata: Aku mengirimi surat kepada Umar bin

Abdul Aziz, aku memberitahunya, bahwa aku tidak menemukan

sumpah disertai saksi kecuali di Madinah. Maka dia mengirim surat

kepadaku, "Hendaklah engkau memuhtskan dengan ifu, karena

sesungguhnya ihr adalah Sunnah."19

rB tbid.
le Uhat nomor 2969-2970.
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2gSl.Disebutkar O"rilb-him bin eU, HuliUah, dari O"ra

bin Al Hushain, dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali, bahwa LIbai

bin Ka'b memufuskan dengan sumpah disertai saksi.2o
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298L. Dan dari Imran bin Hudair, dari Abu Mijlaz, dia

berkata, "Zurarah bin Aufa memufuskan dengan kesaksianku

seorang diri."21

20 Atsar ini terdapat dalam As-Sunan Al Kubm karya Al Baihaqi (lO/L73,
pembahasan: Kesaksian, bab: Sumpah Diserta Saksi), dad jalur hrahim Ibnu Abi
Yahya, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya. Di dalamnya ada tambahan, "pada
masa Umar iS[."

21 Atsar ini terdapat dalam Mushannaf Abdmazaq (8/337, pembahasan:
Kesaksian, bab: Kesaksian Wanita dalam Masalah Penymsuan dan Nifas), dari Waki',
dari Imran bin Hudair, dengan redaksi yang sama. (no. 15442).

L6



Al tlmm

of
(5rl

o

G_.

I
I

/zoJ o / /

t4, yt),lr
fsd f

lt t!
rl6 !u

A**;'

3ci

,fS _Y 1AY
Oz

ri JAL

O // o-

,
4z

0 ) lO oz l,
\rr.J r.,t,

/o /
. oJ>g

2982. Dan dari Sgr'bah, dari Abu Qais dan dari Abu Ishaq,

bahwa Syuraih membolehkan kesaksian masing-masing dari

keduanya sendirian.22

36. Perkara yang Boleh Diputuskan dengan
Sumpah Disertai Saksi

Karena Rasulullah $ memufuskan dengan sumpah disertai

saksi dalam masalah harta, yang mana dalam hal itu terjadi

pengalihan kepemilikan seorang pemilik kepada pemilik lainnya

sehingga orang yang diberi keputusan untuknya memiliki apa yang

tadinya di tangan orang yang diberi keputusan atasnya dengan

suafu cara yang dengannya harta bisa dimiliki, maka semua yang

tercakup oleh makna ini diputuskan dengan ini sebagaimana

makna apa yang Rasulullah $ memutuskan dengannya. Yaifu

22 Astar ini terdapat dalam As-Sunan Al Kubm (10/L74, pembahasan:

Kesaksian, bab: Keputusan dengan Sumpah Disertai Saksi), dari jalur Muhammad hnu
Abdullah bin Numair, dari ayatrrya, dari Al A'masy, dari Abu Ishaq, dia berkata,
"Syuraih mernbolehkan kesaksianku seomng diri. "

Dari dari jalur Abu Al Walid, dari Syu'bah, dari Qais, dia berkata, "Aku besaksi di
hadapan Syumih di atas Mushaf, lalu dia memboletrkan kesaksiannya seorang diri."
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seseorang mendatangkan seorang saksi yang menyatakan bahwa

rumah yang di tangan si fulan adalah rumahnya, yang mana si

fulan telah merampasnya sehingga kini rumah itu berada di
tangannya, atau dia menjualnya dan mengambil hasil

penjualannya, atau dengan cara kepemilikan lainnya. L^alu dia

bersumpah disertai saksinya, dan rumah ifu pun dikeluarkan dari

kepemilikan orang yang sekarang mmah ifu berada di tangannya,

lalu beralih kepada kepemilikan orang yang diberi kesaksian

unfuknya, yang telah bersumpah ifu, sehingga dia memilikinya,

sebagaimana rumah itu berada di tangan orang yang dia berada di

tangannya sebagai pemiliknya.

Begitu juga hal-hal lainnya yang bisa dimiliki. Begitu juga

bila dia mendatangkan seorang saksi yang bersaksi mengenai

seorang budak, atau barang, atau uang tertenfu atau nilainya, yang

mana dia bersumpah disertai saksinya, maka dipufuskan unfuknya

haknya itu. Begitu juga bila dia menghadirkan seorang saksi yang

memberi kesaksian bahwa dia memiliki seribu dirham, atau kurang

atau lebih atas si fulan, yang mana dia bersaksi bersama saksinya,

Ialu diambilkan darinya (dari si fulan terlapor) seribu dirham, lalu

dimilikkan kepadanya. Sebagaimana orang yang dipersaksikan

atasnya telah menjadi pemiliknya sebelum kesaksian dan sumpah

tersebut.

Begifu juga bila dia menunjukkan saksi atasnya, bahwa si

fulan telah membakar barang miliknya yang nilainya sekian dan

sekian, atau membunuh seorang budak yang harganya sekian, atau

melukainya pada tubuhnya dengan tindak ketidak sengajaan, yang

mana dia bersumpah dalam semua ini disertai saksinya, lalu

ditetapkan unfuknya harga barang tersebut, atau nilai budak
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tersebut, atau tebusan tindak kejahatan tersebut, baik sedikit

maupun banyak, yang dibebankan atas si pelaku pada hartanya

atau 'aqilabnya: karena setiap yang diberi kepufusan atasnya

pernah memiliki apa yang dia pemah menjadi pemiliknya, baik

secara lahir dan bathin, maupun secara lahir saja. Begitu juga bila

dia menghadirkan seorang saksi yang menyatakan bahwa dia telah

meminjamkan kepada si fulan sebanyak seratus dinar dalam

bentuk bahan makanan tertenfu, atau gandum tertenfu, atau

lainnya, yang mana aku memintanya bersumpah disertai saksi, dan

aku menghamskan orang yang diberi kesaksian atasnya unfuk

menanggung apa yang dipersaksikan oleh saksinya (saksi si

pendalaua), dan aku menetapkan ifu sebagai tanggungan atasnya

hingga waktu tertenhr.

Begihr juga bila dia menghadirkan saksi atas seorang lelaki,

bahwa dia telah membeli seorang budak perempuan atau budak

Iaki-laki darinya seharga seratus dinar, yang mana dia bersumpah -

bersama saksinya,maka ditetapkan atas orang yang dipersaksikan

atasnya penjualan budak laki-laki atau budak perempuan seharga

serahrs dinar. Begifu juga bila dia menghadirkan seorang saksi,

bahwa dia telah menjual kepada si fulan budak perempuan ini

dengan budak perempuan lainnya, atau dengan sebuah rumah,

yang mana dia bersumpah disertai saksinya, maka ditetapkan

penjualan atas masing-masing dari keduanya. Semua ini adalah

pengalihan dari seorang pemilik kepada pemilik lainnya- Begitu

juga bila dia menunjukkan bukti (saksi) atas seorang lelaki bahwa

dia telah mencuri sesuatu darinya dari selain tempat terjaga yang

sama dengan harta, atau mencuri sesuafu darinya dari tempat

terjadi yang tidak mencapai seperempat dinar, yang mana dia

bersumpah disertai saksinya, maka dibebankan atas si pencuri nilai
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apa yang dicurinya bila telah habis, namun si pencuri tidak
dipotong tangan.

Bila seseorang memiliki suafu hak yang berupa piutang,
atau hasil penjualan, atau tebusan suafu tindak kejahatan, ataupun
hak-hak lainnya, lalu orang yang menanggung hak itu
menghadirkan seorang saksi bahwa dia telah menerimakan hak ifu
kepada pemiliknya, atau telah terbebas dari ifu, atau telah
berdamai dengannya dengan sesuafu yang diterimanya, yang mana
dia bersumpah disertai saksinya, maka dia terbebas dari semua ifu-

Ini benfuk pengalihan apa yang dibebankan atas orang yang

dipersaksikan atasnya yang berupa terbebasnya kepemilikan
atasnya kepada kepemilikan orang yang dipersaksikan untuknya
dengan pemyataan telah terbebas.

Bila memutuskan atas 'aqilah seseorang tebusan suahl
tindak kejahatan, lalu dia menghadirkan dua saksi yang
menyatakan bahwa orang yang dicelakainya telah
membebaskannya dari tebusan tindak kejahatan ifu, maka kami
mengklarifikasi saksi. Bila dia berkata, 'Dia telah membebaskannya
dari tebusan tindak kejahatan ifu, dan membebaskan teman-
temannya yang difunfut karenanya.' Maka kami meminta sumpah
mereka lalu membebaskan mereka.

Bila sebagian mereka bersumpah dan sebagiannya tidak,
maka terbebaslah yang bersumpah, sedangkan yang tidak
bersumpah tidak terbebas. Demikian itu seperti misalnya seorang

lelaki memiliki hak seribu dirham atas dua lelaki lainnya, lalu kedua
lelaki ini menghadirkan saksi, lalu dia bersaksi untuk keduanya
bahwa keduanya telah terbebas dari itu. Lalu salah satunya
bersumpah sedangkan yang lainnya tidak, maka yang bersumpah
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terbebas, sedangkan yang tidak bersumpah tidak terbebas- Aqilab

nya bersumpah namun dia tidak bersumpah bersama mereka,

karena tindak kejahatannya ditanggung oleh aqilabnya, sedangkan

dia tidak furut menanggung sedikit pun bersama mereka atas

tindakannya. Bila saksi ifu berkata, "Dia telah membebaskannya

dari tindak kejahatan itu", maka aku juga mengklarifikasinya, lalu

aku katakan, "[Jcapanmu, 'Dia telah membebaskannya dari tindak

kejahatan ifu', mengandung kemungkinan membebaskannya dari

tebusannya. Bila ini yang engkau maksud, maka dia terbebas dari

ifu. Dan bila engkau menetapkan kesaksian tentang terbebaskan

aqilah, maka mereka harus bersrmpah, lalu mereka terbebas. Tapi

bila engkau tidak menetapkan atas mereka, maka tebusan itu

berlaku pada mereka." Karena dia tidak bersaksi unfuk mereka

tentang terbebasnya mereka.

Bila dia menjual kepadanya seoftrng budak yang memiliki

aib, lalu dia menghadirkan saksi png merr5ratakan bahwa dia telah

menyatakan kepadanya bebas aib, atau saksi yang menyatakan

bahwa dia menyatakan bebas aib setelah mengetahui adanya aib,

maka dia bersumpah bersama saksinp, lalu dia bebas. Dan dalam

hal ini aku tidak perlu memberdirikannya sebagaimana akr

memerlukan unfuk memberdirikannla dalam kasus tindak

kejahatan. Karena bila dia menyatakan bebas aib, maka ini

kebanyakan yang ada padanya. Dan bila dia menyatakannya bebas

dari apa biasa dianggap aib yang bisa tertolak karena aib, atau

diambil apa yang mengLlrangi aib, maka dia terbebas. Dan ini tidak

berlaku kecuai khusus yang dipersaksikan unfuknya, maka dia

bersumpah dalam hal ini, lalu dia bebas.
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Bila seseorang mendatangkan bukti atau saksi atas

seseorang mengenai suafu hak, lalu orang yang dipersaksikan

atasnya ifu mendatangkan saksi yang bersaksi bahwa orang yang

dipersaksikan atasnya ihr mengaku, bahwa apayang dipersaksikan
oleh para saksinya atas si fulan adalah bathil, maka dia diminta
bersumpah bersama saksinya, dan dia terbebas dari apa yang

dipersaksikan atasnya. Ini seperti dia mendatangkan saksi atasnya

mengenai harta, lalu orang yang dipersaksikan atasnya

mendatangkan saksi yang bersaksi bahwa dia terbebas dari itu, lalu

dia bersaksi bersama saksinya, dan dia pun terbebas dari apa yang

dipersaksikan atasnya.

Bila seorang lelaki mendatangkan saksi di masa hidupnya
bahw dia memiliki hak atas si fulan karena suafu cara, kemudian

dia meninggal sebelum bersumpah, atau meninggal sebelum

memberdirikan saksi, lalu para ahli warisnya menghadirkan saksi

bahwa dia memiliki hak atas si fulan, maka para ahli warisnya
menggantikan posisinya pada setiap apa yang mereka miliki
darinya. Demikian itu, karena Allah @ mengalihkan hak milik

orang meninggal kepada orang yang masih hidup melalui waris,
maka Allah menjadikan mereka memiliki apa yang orang-orang
hidup miliki sesuai dengan kadar porsi bagian mereka, jadi mereka
menggantikan posisi orang yang telah mereka warisi sesuai dengan
kadar apa yang mereka warisi.

Bila seseorang berpendapat dengan mengatakan,
'Bagaimana ahli waris bersumpah padahal dia tidak mengetahui
apakah saksinya bersaksi dengan benar sehingga dia bersumpah
berdasarkan pengetahuannya?' Demikian ifu karena pengetahuan
ifu terkadang dengan menyaksikan, pendengaran dan penglihatan.
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Maka bila dia mendengar orang yang jujur bahwa ayahnya

memiliki hak atas si fulan, atau mengetahui dengan suafu cara

mengetahui yang telah ada padanya, maka dia bersumpah

bersama saksinya, dan dia menjadi seperti ayahnya bila saksi

bersaksi unfuknya atas hak yang hilang darinya, atau atas

seseorang bahwa dia telah membunuh temaknya, atau budaknya,

maka dia bersumpah bersama saksinya, dan mengambil haknya.

Bila tidak bersumpah kecuali atas apa yang disaksikan atau

didengar dari orang lnng menanggung hak itu secara langsung,

maka ini menjadi sempit baginya.

Para ahli ilmu masih tetap meminta sumpah bersama saksi

atas hak 5nng udak tampak bila memungkinkan orang yang

bersumpah ifu mengetahui bahwa haknya adalah karena suatu

cara mengetahui, llaifu dengan melihat, mendengar, atau

pemberitaan.

Bila ini demikian, maka begifu juga setiap orang yang

dipersalsikan unhrlmya bahwa fulan mengaku unfuknya, atau

berwasiat unfuknya, atau bershadaqah kepadanya, maka dia

bersumpah bersama saksinya. Bila terbatasi baginya bersumpah

kecuali atas apa yang disaksikan, maka akan sempiflah baginya

untuk mengambil dengan adanya dua saksi kecuali pada apa yang

dia saksikan, hingga bila ayahnya meninggal ketika dia masih kecil,

lalu dipersaksikan unfuknya bahwa dia mewarisi sesuafu darinya,

maka akan sempit baginya untuk mengambilnya karena dia udak

menyaksikan ayahnya dan apa yang ditinggalkannya, tidak pula

jumlah para ahli warisnya, tidak pula utang yang jatuh tempo atau

wasiat-wasiat unfuknya.
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Begitu juga bila dia telah baligh lalu ayahnya meninggal di
tempat lain (tanpa dia saksikan), lalu dipersaksikan untuknya

mengenai peninggalan unfuknya yang tidak disaksikannya. Karena

dia tidak pemah melihat ayahnya memiliki itu, dan tidak
mengetahui bahwa boleh ladi dia tidak meninggalkannya. Bila
seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak

yang telah baligh, seorang anak yang masih kecil, dan seorang

istri, maka anak yang telah baligh disumpah dan dia mengambil

bagiannya dari warisan ihr, yaifu setengah harta setelah dikurangi

seperdelapan bagian istri.

Dan bila si istri bersumpah maka dia mengambil

seperdelapan, sementara anak yang masih kecil haknya ditahan,

yaitu setengah setelah dikurangi seperdelapan, hingga dia baligh,

lalu dia bersumpah, atau bila menolak bersumpah maka haknya

dibatalkan, atau dia meninggal sebelum baligh, maka ahli warisnya

mewarisinya pada apa yang mereka mer,varisinya pada posisinya,

lalu mereka bersumpah kemudian mereka berhak.

Begifu juga bila para ahli warisnya baligh namun ada yang

tidak hadir, maka yang hadir dan bersumpah mengambil haknya,

sedangkan hak-hak yang tidak hadir ditahan hingga mereka hadir,

lalu bersumpah, kemudian berhak, atau menolak bersumpah,

kemudian hak-hak mereka dibatalkan, atau mereka meninggal

sebelum ifu, kemudian para ahli waris mereka menggantikan posisi

mereka pada hak-hak mereka.

Bila di antara para ahi waris ada yang bisu namun dia

memahami isyarat sumpah, maka dia berisyarat dengannya hingga

di fahami darinya bahwa dia bersumpah, kemudian diberikan

haknya. Bila tidak memahami isyarat, dan tidak difahami darinya,
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atau dia idiot, atau hilang akal, maka haknya dihentikan hingga dia

berakal lalu bersumpah, atau meninggal lalu para ahli warisnya

menggantikan posisinya, lalu mereka bersumpah kemudian

berhak. Dan menurutku, bila ada dua hali waris, maka tidak boleh

dibiarkan hanya bersumpah salah safunya dan yang lainnya tidak,

lalu yang lainnya furut berhak dengan sumpah saudaranya, karena

masing-masing dari keduanya menggantikan posisi si mayat dalam

hal apa yang diwarisi darinYa.

Yang benar, bila ada warisan dari si mayat, maka tidak ada

yang berhak kecuali bagi yang hidup dengan sebab hubungan

dengan si mayat sesuai dengan kadar perwarisan mereka.

Tidakkah engkau lihat bahwa sumpah hunyu dari orang-orang

yang hidup, sehingga tidak boleh seseoftrng menggantikan posisi

orang lain yang memiliki asal hak pada setengah hartanya, lalu

dengan sumpah orang lain dia berhak atas setengah lainnya.

sebagaimana bila ada dua orang yang memiliki hak seribu dirham

atas seseorang, lalu salah sahrnya mendatangkan saksi atas ifu, lalu

salah sahrnya bersumpah, maka dia tidak berhak kecuali seribu,

yaitu yang dia miliki, dan tidak perlu bersumpah atas apa yang

dimiliki oleh yang lainnya. Walaupun dia bersumpah maka yang

lainnya tidak berhak atas apa pun dengan sumpahnya itu. Karena

Rasulullah $ memutuskan dengan sumpah disertai saksi unfuk si

pemilik hak, dan si pemilik hak adalah yang memilikinya

seluruhnya, bukan yang memiliki sebagiannya sementara sebagian

lainnya dimiliki orang lain.

Bila para ahli waris mempunyai penerima wasiat, Ialu dia

mendatangkan saksi mengenai hak bagi si ma5nt, maka penerima

wasiat tidak bersumpah, karena dia bukan pemilik, dan hak-hak
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mereka dihentikan. lalu setiap kali ada yang baligh dari mereka

maka dia bersumpah lalu mengambil haknya sesuai dengan kadar

perwarisannya.

Bila seseorang meninggal dunia, dan di masa hidupnya dia

telah mendatangkan saksi untuknya bahwa dia memiliki hak atas

seseorang, atau menghadirkan penerima wasiatrya setelah dia

meninggal, atau salah seorang ahli warisnya, dan dia juga

mempunyai para kreditur, maka dikatakan kepada para ahli

warisnya, "Bersumpahlah kalian, dan kalian mendapatkan hak."

Bila mereka menolak bersumpah, maka batallah hak

mereka, sementara para kreditor tidak harus bersumpah, karena
Rasulullah S bila memuhrskan bagi yang menghadirkan saksi

dengan haknya atas orang lain adalah dengan sumpahnya dan dia

mengambil haknya. Jadi beliau hanya memberikan dengan

sumpah kepada orang yang dipersaksikan unfuknya dengan asal

hak. Sumpah disertai saksi han5nlah dikatakan, "Sang saksi telah

bersaksi mengenai hak, dan sesungguhnya hak ini adalah milikmu
atas fulan, dan dia tidak terbebas darinya."

Ditetapkannya sumpah bag, palaris karena Allah &
mengalihkan kepemilikan mayat kepada ahli waris, sehingga

menjadikannya menggantikan posisin5ra dalam hal itu, dan tidak
menyelisihinya dengan apa yang telah ditetapkan baginya, dan

menjadikannya sebagai pemilik apa yang telah dimiliki oleh si

mayat, baik dia suka maupun tidak. Bila dia mer,r.rarisi budak yang

sakit kronis maka kami tetapkan kepemilikannya, walaupun dia

tidak ingin memilikinya, hingga dia mengeluarkannya dari

kepemilikannya.
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Kreditor dan yang diberi waris tidak termasuk makna

pewaris, mereka bukan orang-orang !,ang memiliki asal hak

sehingga dipufuskan bagi mereka dengan sumpah disertai saksi,

bukan pula orang-orang yang Allah tetapkan bagi mereka dengan

perwarisan, sehingga mereka termasuk ke dalam makna pemilik

hak, kreditor dan yang di beri wasiat. Bila mereka mengklaim

harta pemilik utang, maka bukan dengan alasan bahwa mereka

menggantikan posisinya, dan tidak diharuskan bagi mereka apa

yang diharuskan bagi ahli waris, yaifu bempa menafkahi pada

budaknya yang sakit kronis.

Bila pemilik hak meninggal lalu ahli warisnya datang

dengan membawa saksi, lalu ia berkata, "Aku bersumpah-"

Sementara kreditor si mayat berkata, "Harta itu milikku tanpa

keterlibatan ahli waris, dan aku bersumpah." Maka ahli waris

bersumpah, sementara kreditor (si pemilik utang) mengambil harta

tanpanya, sebagaimana dia mengambilnln tanpa ayahnya. Bila

kreditor menggantikan posisi ahli uraris, maka dia lebih berhak

terhadap harta bila ahli waris memilikin5ra dari yang diwarisi. Jadi

kreditor (pemilik utang) lebih berhak terhadapnya sebagaimana

lebih berhak terhadap selnua hartanya yang berada di tangannya,

dan orang png berhak terhadapnSn dan merniliki hak terhadapnya

yang berupa diyat dan sebagain5ra.

Di dalam apa yang alm paparkan, terdapat penjelasan yang

membedakan antara kreditor (pemberi utang; pemilik utang), yang

diberi wasiat, ahli waris, dan pemilik asal hak.

Dan dari apa yang ditetapkan, inry:a Allah, bahwa kreditor

(pemberi utang) keberhakannya terhadap harta si mayat adalah

bersifat global, tidak pada harta yang dia bersumpah atasnya-
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Demikian itu, karena bila temyata dia memiliki harta selain harta
yang dikatakan kepada kredifur, "Bersumpahlah atas ifu." Maka
ahli waris tetap hams memberikan kepadanya dari harta yang
tampak png dia tidak bersumpah atas harta itu.

Bila dia tidak memilik harta kecuali yang disumpahkan
atasnlra oleh sang kredifur (pemberi utang), lalu salah safunya
menolak bersumpah, maka bila yang lainnSa bersumpah dan
mengambil semua utang, maka dia telah diberi hak dengan
sumpahnya, dan dia hanSra berhak atas setengahnya. Namun tidak
demikian dua orang dimana hak ifu milik salah safunya, bila dia
menolak bersumpah maka gusurlah haknya, dan yang bersumpah
mengamil haLnyn.

Bila para ahli uraris seseorcrng mendatangkan saksi atas
haknya, dan dia juga mempunlrai para kreditor (pemberi utang)
dan para penerima wasiat, maka dikatakan kepada para ahli waris
ifu, "Bersumpahlah kalian, dan kalian mendapatkan hak itu." Bila
mereka melakukannya, maka para kreditor lebih berhak terhadap
hartanp daripada mereka, sedang para penerima wasiat berserikat
dengan mereka (ahli ularis) pada hartanya yang sepertiga. Bila
mereka menolak bersumpah, maka kami batalkan bagian para
penerima urasiat.
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37- Menolak Bersumpah dan Bagaimana
Sumpahnya

Orang yang berhak sumpah atas suafu hak disertai saksi,

dikatakan kepadanya, "Bila engkau bersumpah maka engkau

berhak, dan bila engkau menolak bersumpah, maka kami tanyakan

kepadamu, mengapa engkau menolak bersumpah? Bila engkau

berkata, 'Agar aku bisa mendatangkan saksi lain.' Maka kami

membiarkanmu hingga engkau mendatangkannya, lalu engkau

mengambil hakmu tanpa bersumpah; atau bila engkau tidak dapat

mendatangkannya, maka kami katakan, 'Bersumpahlah, dan

ambillah hakmu.' Bila engkau menolak tanpa mendatangkan saksi,

atau engkau melihat asal surat milikmu, atau unfuk mencari

kepastian, maka kami membatalkan hakmu untuk bersumpah. Bila

setelah itu engkau meminta hak sumpah, maka kami tdak
memberikannya kepadamu. Karena hukum telah ditetapkan

dengan membatalkannya. Bila engkau mendatangkan saksi

lainnya, maka kami memberikannp kepadamu dengan itu. Karena

kami hanya membatalkan hakmu dalam bersumpah, bukan

mengenai saksi lainnya, dan bukan pula saksi yang pertama'."

Bila dia berkata, "Aku ada mu'amalah dengan orang itu,"

atau "Telah datang kepadaku dan kepadanya orang yang aku

memperca5ninya, aku akan bertanp kepadanya." Maka aku

memberinya w-dktu hingga dia bertanSra kepadanya, dan aku tidak

memutuskan apa pun unfukn5ra berdasarkan apa yang telah

dipersaksikan untuknya. Bila dia bersumpah maka dia mengambil

haknya, dan bila dia menolak bersumpah maka alm batalkan

haknya unfuk bersumpah. Maka manakala dia meminta
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bersumpah setelah itu, maka aku tidak memberikan ifu kepadanya,
karena aku telah membatalkannya. Dan manakala dia
mendatangkan saksi lainnya, maka aku memberikannya dengan
kedua saksi ifu, karena aku tidak membatalkan saksi ifu, tapi aku
hanya membatalkan hak unfuk bersumpah-

Bila hak itu berupa dua puluh dinar atau senilai ifu, atau
berupa darah, atau luka disengaja yang mengandung gisiasi, atau
hal atau talak, maka yang bersumpah mengucapkan sumpahnya

di Makkah di antara Ka'bah dan Maqam, dan bila di Madinah,
maka dia bersumpah di atas mimbar Rasululalh #, dun bila di
Baitul Maqdis maka dia bersumpah di masjidnya, dan bila negeri
lainnya di dalam masjidnya, dan aku suka bila dia bersumpah
setelah Ashar. Di antara para hakim bertagai negeri ada yang

meminta sumpah di atas mushaf (Vakni tangannya menyenfuh
mushaf), dan menurutku itu baik.

Bila hak itu kurang dari dua puluh dinar atau kurang dari
nilai ifu, atau berupa luka karena ketidak sengajaan yang

tebusannya kurang dari dua puluh dinar, maka dia diminta
bersumpah di dalam masjid, atau di majlis para hakim.

Batasan dua puluh dinar adalah pendapat para ahli fikih
dan para hakim Mel,kah. Maka bila seseorang bersumpah atas hak
dirinya, dia bersumpah, "Demi Allah yang tidak ada sesembahan

selain Dia, Dialah yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata,
Yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, Ya.,g mengetahui apa
yang tersembunyi sebagaimana mengetahui apa yang tampak,
bahwa apa yang dipersaksikan oleh saksiku, ftrlan bin fulan,
atasmu, yaifu demikian dan demikian -ia merincikannya- adalah

benar sebagaimana yang dia persaksikan. Dan sesungguhnya ifu
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adalah hakku atasmu yang aku menunfutnya darimu, dan bukan

hanya sesuatu dari ifu- Tidak ada seorang penuntut pun yang

menunfutkannya unhrkku dengan perintahku, tidak pula sesuahr

dari itu, dan tidak pula tanpa perintahku lalu sampai kepadaku-

Dan aku tidak membebaskanmu dari itu dan tidak sedikit pun dari

ifu. Engkau tidak pemah menyerahkannya kepadaku, dan tidak

pula sesuafu dari ifu kepada seseoramg, dan aku juga tidak

menyerahkannya . Aku juga tidak membebaskan dari itu

dan tidak pula sesuafu dari ifu kepada seseorang dengan cara apa

pun. Dan engkau tidak menjadi berstatus yang membebaskanmu

dari itu dan tidak pula sesuafu dari ifu dengan cara apa pun, dan

engkau juga tidak menjadi berstatus itu hingga hari aku

menyatakan sumpahku ini-"

Bila dia menunfut sesuafu darinya atau membebaskannya

dari sesuafu, maka dia bersumpah sebagaimana yang aku

sebutkan, lalu ketika perkataannSa sampai kepadanya: 'yang aku

menunfuhya dan tidak pula sesuafu dari ifu, dan tidak ada seorang

penuntutpun yang merl-rnfutkannya unfukku dengan perintahku",

maka dia berkata, 'akr tidak mernrnfut darinya kecuali demikian

dan demikian. Bila mmih ada sisa hakku atasmu maka aku tidak

menunfutnya dan Udak sedikit ptrn dari ifu, dan tidak seorang

penunhrt pun yang menunfutkannya untukku dengan perintahku,

dan tidak pula sesuatu dari itu, dan tidak pula sampai kepadaku

dan tidak pula kepada selainlm dengan perintahku dan

sepengetahuanku, dan tidak pula dariku dalam hal ini dan tidak

pula dalam sesuafu darin3ra, apa lrang dengann5n engkau menjadi

terbebas darinla." Kemudian dicatatlah sumpahnya.
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Bila dia bersumpah mengenai rumahnya yang di tangannya,
atau budak, atau lainnya, maka dia bersumpah sebagaimana yang
aku rincikan, dan dia mengucapkan, "sesungguhnya mmah yang
demikian -ia merincikannya- adalah benar-benar rumahku. Aku
tidak menjualnya kepadamu, fidak pula sedikit dari itu, dan tidak
pula menghibahkannya kepadamu, dan tidak pula sedikit dari itu.
Tidak pula aku sedekahkan kepadamu dan tidak pula sedikit dari
itu, dan tidak pula kepada selainmu yang bisa mengalihkannya
kepadamu dariku, dan tidak pula dengan cara-cara lainnya. Dan
sesungguhnya rumah ifu benar-benar di dalam kepemilikanku,
tidak pemah keluar dariku dan tidak sedikit pun dari itu, tidak
pemah aku meng kepada seorang manusia pun dan
tidak sedikit pun darinya kepadamu."

Aku memintangra belsumpah atas yang lainnya dengan
sebab yang dipersumpahkan unfuknya, karena bisa jadi dia telah
mengeluarkannya kepada yang lainnya, lalu orang itu
mengalihkannln kepada oftrng ynng sekarang rumah ifu berada di
tangannya.

Bila yang bersumpah ifu ahli &immah, maka sumpahnya:
"Demi Dzat yang telah menurunkan Taurat kepada Musa", dan
ungkapan lainnya yang mengagungkan sumpah dengannya, yang
dikenal bahwa itu adalah kebenaran dan bukan kebathilan. Dan dia
tidak boleh bersumpah dengan sesuafu yang mengagungkan bila
kita tidak mengetahuinya. Ini dihadiri juga oleh orang dari
kalangan para pemeluk agamanya, yang mampu membuatnya
segan karena kehadirannya bila dia berbohong, agar dia lebih
menjaganya, insJra Allah.
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Bila hak ifu milik si mayat, lalu orang yang bersumpah ifu

mewarisinya, maka dia bersumpah sebagaimana yang aku

sebutkan, bahwa ini adalah hak milik si fulan atasmu, aku

menunfutnya darimu. Kemudian dia mengemukakan sumpah ifu

sebagaimana yang aku sebutkan. Dan aku tidak mengetahui fulan

sang mayat pemah menunfutnya, dan tidak sedikit dari ifu dia

pemah menunfutnya darimu, dan dia tidak pemah membebaskan-

mu darimu, dan tidak sedikit pun dari ihr dengan cara apa pun-

Kini dia telah meninggal, dan ifu sungguh mempakan tanggungan-

mu hingga hari aku menyatakan sumpahku ini.

Bila itu sumpah untuk seseorang yang dengannya dia

berhak mengambil, atau atas seseorang yang dengannya dia

terbebas, maka dia memulai bersumpah sebelum hakim meminta-

nya bersumpah, lalu hakim meminta pengulangan sumpahnya

hingga sumpahnya setelah keluamya keputr"rsan dengan itu.
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4Jffir$",'--4
PEMBAH,ASAN GUGATAN DAN

PEMBUKTI,AN

1- Bab: Kasus yang dapat Diputuskan dan tidak
dapat Diputuskan dengan Sumpah dan Salsi

Apabila seseorerng menggugat harta milik orang lain, lalu
menghadirkan dua orang wanita yang bersaksi atas kebenaran
gugatannya, maka dia tidak perlu bersumpah.

Jika seseorang bertanya, "Apa hujjah pendapat di atas?"

Hujjah masalah ini yaitu, ketika wanita hanya diperbolehkan
bersaksi di hadapan hakim bersama saksi laki-laki -kecuali dalam
kasus barang yang laki-laki dilarang melihatnya (kesaksian yang

hanya boleh dilakukan oleh wanita-pent)- maka kesaksian dua
orang wanita ini tidak perlu disertai saksi laki-laki.
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Apabila seseorang berkata, "Kesaksian dua orang wanita

harus didukung dengan sumpah seorang laki-laki." Tanggapannya

adalah, pihak yang bersumpah bukanlah saksi- Jika dia

menyanggah, "sumpah orang laki-laki diterima." Tanggapannya

adalah, sumpahnya diterima berdasarkan As-Sunnah, namun dia

bukan saksi. Orang tidak boleh bersaksi atas dirinya sendiri.

Seandainya dia bersaksi untuk dirinya, tentu dia tidak boleh

bersumpah.

Omng yang brpendapat bahwa (kesaksian) dua orang

wanita sepadan dengan (kesaksian) satu orang laki-laki, tanggapan-

nya sebagai berikut:

Jika mereka berdua bersama dengan seorang laki-laki,

menurutku orang yang berpendapat demikian harus menyatakan,

"Andaikata empat orang wanita bersaksi atas barang seseorang,

maka dia berhak mengambilnya. Demikian iuga iika kepemilikan

itu disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki atau seorang saksi laki-

laki dan dua orang saksi wanita." Sagla kira tidak seorang pun yang

berpendapat demikian.

Seandainya seorang ishi merrdatangkan saksi bahwa sang

suami telah menceraikannya, maka si isti tidak perlu bersumpah

bila telah mendatangkan salsi. Dikatakan, "Aiukanlah saksi yang

lain. Jika tidak demikian, kami akan bersumpah bahwa dia tidak

menceraikanmu."

Andaikan seoftmg laki-laki mengajukan saksi bahwa dia

telah menikahi seorang wanita melalui walinlp atas keridhaan si

wanita, berikut beberapa orang saksi dan telah menyerahkan

mahar, maka laki-laki ini fidak perlu bersumpah bersama saksinya.

Demikian ini karena seorang laki-laki tidak memiliki seluruh fisik
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wanita tersebut, layaknya memiliki barang leruat jual beli atau aset

lainnya melalui transaksi pengalihan kepemilikan yang lain.

Sesuatu yang dimubahkan bagi seorang laki-laki ler,vat

pemikahan hanyalah wanita yang sebelumnya diharamkan

baginya. Selain ifu, wanita tidak berhak atas dirinya selama

seorang suami memilikinya. Jadi, posisi seorang wanita atas

dirinya seperti posisi seomng suami atas isfuinya dalam seluruh

atau sebagian urusannya. Suami sendiri tidak boleh memiliki

istrinya layaknya memiliki bamng. Menurut hemat saya, dua wanita

ini keluar dari kasus orang yang dipufuskan perkaranya oleh

Rasulullah @ dengan sumpah berikut kesaksian seorang saksi.

Rasulullah S memufuskan perkara tersebut dengan

kesaksian seorang wanita (dan sumpah) hanln dihrjukan bagi pihak

yang memiliki objek yang diputuskan sebagai asetuiya melalui jual-

beli, hibah, penguasaan terhadap seorang budak, dan cara

pengalihan kepemilikan lainnya yang sebelumnp dimiliki pihak

lain atau yang dimiliki dari pihak lain. Ketentuan ini tentu tidak

berlaku pada suami-istri, karena kau.renangan suami atas istrinya

tidak lain adalah memperbolehkan sesuafu yang diharamkan

sebelum pemikahan.

Apabila seorang budak mengajukan saksi bahwa

majikannya telah memerdekakan dirinya atau telah menjalin akad

kitabah dengannya, maka dia fidak perlu bersumpah berikut

kesaksian seorang saksi. Demikian ini, karena seorang budak tidak

memiliki dirinya seperti halnya majikan memiliki dirinya. Seorang

majikan diperbolehkan menjual dan menghibahkan budaknya,

namun budak tidak bisa melakukan hal itu pada dirinya. Status

budak tidak bisa ditetapkan oleh seorang budak terhadap dirinya
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sendiri, sedangkan kepemilikan bisa ditetapkan bagi seseorang atas

orang lain. Sementara kepemilikan atas dirinya tidak bisa.

Jika fakta hukum menunjukkan bahwa objek'yang
disengketakan adalah milik pribadi pihak yang disaksikan, misalnya

budak yang dimerdekakan, istri yang diceraikan, hukum had yang

ditetapkan atau dibatalkan, maka dalam seluruh kasus ini tidak

diperkenankan adanya sumpah berikut kesaksian seorang saksi.

Hal ini karena sumpah dan kesaksian seorang saksi terhadap oblek

yang dimiliki oleh pihak yang bersumpah dan saksinya, adalah

sesuatu yang berada di tangan pihak lain, yang terkadarg dimiliki

dengan berbagai cara.

Sementara ifu, perkara yang diputuskan oleh Rasulullah $
merupakan bagian dari harta tersebut. Padahal, harta bukanlah

objek yang memutuskan bukan pula objek yang diputuskan. Harta
ini mempakan milik salah satu dari dua belah pihak (yang

berperkara) yang beralih ke pihak lain. Seorang hamba sahaya

yang menuntut pufusan atas kemerdekaannya letwat sumpah,

putusan tersebut tidak lain atas dirinya. Dia tidak dapat memiliki

dirinya; dan dirinla bukan seperti orang lain. Jadi, menunrt saya,

kasus ini keluar dari pesan di balik keputusan Rasulullah $
tersebut.

Apabila seseorang mengajukan seorcng saksi (pih*
pertama) yang bersaksi bahwa orang lain (pihak kedua) telah

bersaksi padanya, bahwa si fulan berhutang padanya, maka

kesaksian ini tidak dapat diterima kecuali didukung dengan

kesaksian pihak lain.

Apabila penggugat menyatakan, "Bensumpahlah, bahwa dia

telah bersaksi padamu", maka pihak pertama tidak boleh
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bersumpah, karena sumpah bahwa pihak kedua telah bersaksi

padanya bukan berarti dia bersumpah atas harta yang diambilnya,

melainkan sumpah untuk menetapkan kesaksian saksinya.

Sumpah dalam kasus ini bukanlah sumpah atas harta yang akan

dimiliki.

Jika sesecrang mengajukan seorang saksi bahwa fuian telah

berwasiat padanga atau fulan telah mewakilkan padanya, dia tidak
perlu bersumpifi beril<ut kesaksian saksinya. Hal itu karena dia
tidak berhak atas apa pun dengan wasiat dan perwakilan terrsebut.

Serupa dengan kazus ini, penggugat yang menunjukkan bukti
bahwa fulan telah menitipkan rumah atarr tanah padanyn, dia ticlak

perlu bersumpah berikut kesaksian saksinya"

Seandainya seseorang mengajukan seorang saksi yang

bersaksi bahwa fulan telah menuduhnya berzina, dia tidak perlu
bersumpah bersama kesaksian orang tersebr.rt. Demikian ini karena

dirinya tidak berhak apapun akibat hukum had. Had hanyalah

memberikan rasa jera pada terhukum, bukan sesuafu yang dimiliki
oleh pihak yang disaksikan terhadap objek yang dipersaksikan.

Apabila seseorang mengajukan bukti bahwa orang lain

telah rnelukainya secara sengaja, di mana kasus yang sama dikenai
hukum qishash, atau membunuh seorang anak, dia tidak perlu
bersumpah berikut saksinya. Hal ini karena kesaksian ini tidak
terkait dengan eksistensi harta; di samping ifu dia tdak
matajibkan pembayaran harta, selain olrsi diyat atau gishash.

Dengan demikian, qishash)ah hukuman lrang ditetapka'n oleh
bukti tersebut. Qishash bukanlah sesuatu 1lang dapt dimiliki oleh
seseoftrng atas orang lain.

38



Alllmm

Apabila seseorang bertanya, "Apakah harta tersebut

dimilikinya?" Jawabannya, benar, tetapi dia hanya dapat memiliki-

nya bersama dengan qishash. Bukan berarti jika bersumpah, dia

hanya berhak memiliki diyat, bukan qishash; atau sebaliknya,

hanya qishash tanpa memiliki diyat. Ketika hanya salah satu

eksistensi hukuman saja yang tidak ditetapkan, sedangkan diyat

tidak dapat dimiliki tanpa qishash, maka sumpah berikut kesaksian

seorang saksi pun tidak diperbolehkan dalam qishash. Dia tidak

dapat dimiliki.

Andaikan seseorang mengajukan seorang saksi yang

bersaksi bahwa hartanya telah dicuri dari tempat penyimpanan
yang nilainya lebih banyak dari pencurian aset yang dikenai hukum
potong tangan, dia berbeda dengan kasus orang yang mengajukan

seorang saksi atas tindakan yang mengharuskan qishash, lalu dia
bersumpah berikut saksinya- Dalam kasus ini, pencuri mengganti

barang yang telah dibawanya, dan tidak dikenai hukum potong.

Jika ditanyakan, ?po perbedaan kasus di atas dengan
qishaslfl Jawabannya, dalam kasus pencurian terdapat dua hal:

Pertama, sesuatu yang wajib dilakukan karena Allah &,,
yaitu hukum potong.

Kdua, sesuatu yang wajib dipenuhi pada pihak lain, yaifu

ganti rugi.

Kedua hal ini mempunyai hukum yang berbeda dengan

hukum pelakunya.

Jika seseorang bertanya, "Apa dalil kasus ini?"
Jawabannya, "Hukum potong tangan gugur atasnya, tidak halnya
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dengan ker,rnjiban ganti rugi; atau sebaliknya ganti ruginya telah
gugur namun hukum potongnya tidak gugur."

Jika dia bertanya, "Dalam kasus apa?" Jawabanya, "Orang

yang mencurt tidak dari tempat penyimpanannya, dia tidak
dipotr:ng tangari rlan wajib mengganti. Orang yang merampas dan
menjambret ticle* dinanrakan pencuri, sehingga dia tidak dikenai
hukuman pctong tangan uamun harus mengganti barang yang

dirampas. Tindakan ini mirip dengan pencurian di mana
konselruensi pelakunya tidak dikenai hukr.rm potong tangan, cukup

rnengganti barang Snang dirampas" Begifu pula kasus suami yang

mencuri barang rnilik istrinya, atau istri mencuri barang suaminya
dari rumah yang ditempati mereka, maka Cia tidak dikenai hul{um
potong tangan, dan hanya wajib mengganti barang yang dicuri."

Apabila seseorang bertanya, "Mana kasus pencurian yang
mencgugurkan ganti rugi dan pelakunya dihukurn potong?"
Jawabannya, "Orang yang mencuri barang lalu orang yang dicuri
menghibahkan barang ifu padanya, atau membebaskan dirinya dari
tanggungannya. Dalam kasus ini, si pencuri tidak wajib
rnenggantirrya dan dikenai hukum potong. Hukum potong tangan
tidak al<an qrg,rr, ketika ganti barang curian digugurkan darinya."

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum
ganti rugi bukanlah hukum potong; pencuri dikenai dua hukuman
yang kadang salah sahrnya disisihkan sedang yang lain ditetapkan.
Lain halnya dengan hukum jirah (melukai anggota fubuh selain
waiah dan kepala) yang selamanya tidak rnarrajibkan diyat, kcudi
disertai dengan hukuman qishash, ata.r pilihan antara gis6a*t dan
diyat. Jika pelaku telah memilih salah satunya maka yang lain
guEur.
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Jika pelaku telah memilih hukum qishash lalu korban

memaafkan tindakannya, maka dia Udak wajib membayar diyat.

Atau sebaliknya, pelaku memilih diyat, kemudian korban

membebaskannya dari keurajiban membayar, maka dia tidak wajib

di-qishash. Kedua hukum ini, satu salna lain saling menggantikan.

Ia tidak sarna dengan dua hukum yang satu sama lain tidak dapat

menggantikan; salah satunya tidak batal jika yang lain batal'

Kasus berikut mirip dengan kesaksian atas tindakan

pencurian. Seorang lelaki mendatangkan seorang saksi, yang

bersaksi bahwa dia pemah berkata "istriku tertalak kalau aku

mengghashab budak ini." saksi memberi kesaksian bahwa orang

itu telah meng-ghashabrrya. Pemilik budak pun bersumpah

didukung kesaksian seoEmg saksinya, dan mengambil budak

tersebut. Si istri tidak tertalak akibat kesaksian seseorang bahwa

suaminya telah melanggar sumpahnya, sebelum didukung oleh

saksi yang lain.

Dari kasus di atas dapat disimpulkan, kesaksian seorang

saksi dan sumpah hanya boleh diajukan dalam kasus ghashab,

bukan perceraian. Penceraian tentu saia bukan ghashab.

Kesaksian ini sebenamya sumpah yang diucapkan- Hukum

sumpah berbeda dengan hukum harta benda. Begitu pun hukum

talak tidak sama dengan hukum harta benda-

Andaikan seseoftmg melukai orang lain secara sengaja tidak

dikenai qishashsama sekali, seperti seorang muslim yang merdeka

membunuh budak muslim, l<afir dzimmi, musta'min (orang yang

akad unfuk meminta jaminan keamanan), atau membtrnuh

anaknya sendiri, atau luka tidak dikenai qishash, seperti ia'ifah
(luka perut), ma'mumah fluka otak), dan luka lainnya yang tidak
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dikenai qishash -seluruh kasus ini tidak dikenai maka di
sini sumpah penggugat diterima yang didukung oleh seorang saksi.

Jadi, dipufuskan bagi penggugat unfuk membalas segala tindakan
pidana secara sengaja. Mengenai harga diyat yang dibebankan
pada pihak yang melukai, dan tindakan pidana yang dilakukan
secara tidak sengaja, menjadi hak ahli waris kurban.

Apabila seseorang bersaksi bahwa seorang laki-laki
membidik orang lain dengan panah lalu mengenai bagian fubuhnSra

hingga tembus lalu anak panah melesat mengenai orang lain
hingga tewas atau terluka, maka tembakan pertama dilakukan
secara sengaja, dan lesatan yang kedua fidak sengaja. Jika
tembakan yang pertama ini tergolong pidana yang tidak dikenai
qishash, kesaksian dalam kasus ini diperbolehkan. Kedua belah
pihak (pemanah dan korban pertama) bersumpah yang didukung
seorgan saksi, dan dipufuskan masing-masing pihak wajib
membayar ganti rugi. Denda pertama diambilkan dari harta
pemanah, sedangkan denda kedua ditarik dari ahli warisnya. Jika
tembakan pertama menghamsl<an qishash berupa hukuman mati,
maka para pihak yang dikenai dam mendapat bagian sama rata.

Mereka berhak mendapatkan diyat. Mengenai tembakan kedua di
sini terdapat dua pendapat:

Pertama, dalam kasus ini sumpah tidak dapat didukung
dengan seorang saksi. Demikian ini karena pelaku pembunuhan

secara tidak sengaja fidak dikenai apapun, kecuali bila dia
ditetapkan bagi pelaku pembunuhan se@ra sengaja. Apabila
tindakan melukai yang pertama ditegorikan sengaja yang harus di-
qishash, maka qishash ini hanya boleh dilakukan atas kesalcsian
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dua orang, karena korban dalam hal ini belum berhak atas apa

pun.

Kedua, saksi membatalkan gugatan terhadap pelaku

pembunuhan secara sengaja kecuali dibagi rata kepada para

walinya, dan menetapkan gugatan terhadap pelaku pembunuhan

secara tidak disengaja berdasarkan sumpah dan kesaksian satu

orang. Inilah pendapat yang paling shahih, menurutku. Kami

mengacu pendapat tersebut. Kasus ini mirip dengan substansi

kasus sumpah talak jika salah satu pasangan melakvkan ghashab,

serta kesaksian atas sumpah dan tindakan ghashab tersebut.

Seandainya seorang laki-laki mengajukan seorang saksi

terhadap budak wanita dan anaknya, bahwa mereka berdua

miliknya, maka dia bersumpah didukung saksinya, lalu mengambil

budak wanita dan anak tersebut. Apabila dia mengajukan bukti

bahwa budak wanita itu miliknya dan bahwa anak laki-laki budak

tersebut merupakan anaknya, dia juga meski bersumpah, dan

diputuskan budak tersebut miliknya.

Jadi, budak wanita dan anak laki-lakinya sah menjadi milik

penggugat. Budak ini menjadi ummul walad bagi anak tersebut

berdasarkan pengakuan penggUgat, kesaksian seorang saksi, dan

sumpahnya.

Apabila seseorang mengajukan seorang saksi yang bersaksi

bahwa ayahnya telah menyedekahkan rumah ini kepadanya

sebagai sedekah yang diharamkan lagi diwakafkan, dia perlu

bersumpah disertai kesaksian saksi tersebut. Dengan demikian

rumah ini menjadi sedekah baginya, sebagaimana keterangan

saksi. Jika seseorang mengungkapkan bukti bahwa ayahnya telah

menyedekahkan rumah tersebut kepadanya sebagai sedekah yang
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diharamkan lagi diwakafkan; dan kepada dua orang saudaranya

hanya sebagai wakaf, maka apabila rnereka telah meninggal,
rumah tersebut diberikan kepada anak-anaknya atau kepada
orang-orang miskin yang telah bersumpah sehingga hak-haknya
ditetapkan. Siapa yang bersumpah maka haknya ditetapkan
baginya.

Apabila seseorang bertanya, "Bagaimana dengan orang
yang mengajukan seorang saksi yang bersaksi bahwa ayahnya
telah mevvakafkan sebuah rumah kepadanya dan kedua
saudaranya kemudian pada anak-anak mereka sepeninggalnya;

Anda menlumpahnya dan menetapkan sedekah yang diharamkan
itu padanya; jika kedua saudaranya bersumpah maka hak mereka
pun ditetapkan, dan jika mereka berdua tidak bersumpah, hak

mereka pun tidak ditetapkan karena ketetapan tersebut?"

Tanggapannya, kami mengeluarkan rumah ifu dari aset

milik orang yang dipersaksikan oleh saksi atas dasar sumpah pihak
yang disaksikan. Ketika seorang saksi bersaksi unfuk tiga orang

maka salah seorang dari mereka tidak boleh mengambil sedikitpun

aset atas dasar sumpah pemiliknya, karena haknya bukanlah hak
pemilik aset, sekalipun berasal dari aset yang sama. Jadi, hak

masing-masing pihak bukanlah hak pemilik aset.

Apabila ketiga orang ini bersumpah secara bersama-sama

maka rumah tersebut keluar dari aset pemiliknya menjadi milik
pihak yang bersumpah. Artinya, seluruh rumah tersebut

diperuntukkan bagi orang yang bersumpah. Telah dikemukakan di
depan, bahwa hukum terkait rumah ifu diberikan pada mereka dan
generasi setelahnya dari pihak yang menerima wakaf. Jika mereka
meninggal, generasi setelahnya menempati sebagai po;,raris

M



Al thnnt

mereka atas aset tersebut. B*ankah jika seorang mengaiukan

saksi yans memberikan kesaksian bahwa sebuah rumah milik

qrang lain, Ialu dia bersumpah, rnaka dipufuskan rumah itu ^milik
orang tersebut. Jika dia rneninggal, mmah ini diberikan pada ahli

warisnya, dan ahli waris tidak perlu bersumpah- Sebab, hukum

terkait rumah ini telah berlaku atas dasar sumpah pihak yang

mengaiukan saksi. Ia tidak lain aset yang dir*rakafkan dari pihak

berzumpah berikut saksi.

Jika kedua saudara png lain b€rsurnpah maka nrmah

tersehrt milik mereka ddulfl"flg dengan kesaksian seorang saksi,

kernudian (seperringgalnya) diberikan kepada generasi benkufrgra.

Apabila dua saudaranln enggan bermmpah maka

bagiannya atas rumah ini -lnitu sepertigr menjadi sedekah,

sebagaimana keterangan saksi. Kemudian, bagiann5a 4tas rumah

tersebut setelah itu diberikan kepada orang frang disedekahi oleh

alnhnya sepenllggal dirinya dan kedtn mudaranya-

Jika orang-orang yang menerima sedel€h sepeninggal dua

o6rlg kri berl6ta, *I(af,ri akan ber$npah atas perkara di rnana

mereka berdta €mggan bersurnph atasnSla", maka mereka harus

bersurnpah dari perspekul sang p€rnihk aset, kefika mereka

belsrrmpah setelah kernatian aphnya png telah mengali[rkan

kepernilikan aset'ihr pada merefta iika wafat Dia memiliki aset

yang telah disedeltatrlmn pada mereka melalui sumpah, karena As-

Srrnnah dan atsar mengindikasikan bahwa trdakan tersebut

ternrasrk kepemilikan yang sah.

Apabilu seseotang menyedekahkan sebagian asetrrya

benrpa tanah kepada beberapa kaurn tertentu kemudian pda
generasi setelah merelm, maka pihak grang menerima sdekah

45



Al Unmr

berhak menrilikiraga, yaitu aset yang dialihkan kepernilikanngn oleh
pihak yang bersedekah, sebagaimana mereka telah memberikan-

nya. Jadi, ini ternrasuk t<epemilikan Srang sah.

Ketika kita telah memutuskan bahwa kepemilikan barang
yang disedekaNrarr beralih pada milik pihak yang menerima

sedekah, sebagaimana rnereka memilikinya, maka inilah peralihan

kepemilikan aset kepada pemilik yang boleh memanfaatkannSra.

Dia boleh rneniual, menghibahkan, dan mewariskan keuntungan

dari roet yang ada di tangannya, uralaupun aset tersebut berupa

mrnah, baik orang yang men5nrkai maupun yang tidak men5nrkai

icoieh ruenempatirrya.

Apabila seorang bersaksi bahwa fulan telah menyedekah-

kan mmah ini kepada firlan, fulan, dan fulan unfuk mereka dan
anak-anaknya sebagai sedekah Snng diwakafr<an lagi dihararnkan,
lalu salah seorang dari mereka berkata, "Aku bersumpah", namun
dua orang lainnya enggan bersumpah, menurut kami solusinya

sebagai berikut:

Jika kamu bersumpah, kami berikan sepertiga sedekah ini
padamu. Kemudian setiap kali kamu dikaruniai seorang anak,

kami wakafkan unzuknya sepertiga yang iain png tidak berada di
tanganmu. Selanjutnya, jika lahir anak yang lain, kami wakafkan
unfuknya sepertiga yang lain yang tidak berada di tanganmu, dan
tidak dlwakafkan untuk anak yqng lahir sebelumnya. Jika lahir
anak yang lain, kami kurangi bagianmu, Setiap kali lahir anak lain
setelah kelahiran dua orang anak yahg telah dgatahkan bagian dua
pertiga hingga genaplah seluruh mnnh, kami akan mengurangi
hakmu. Hak setiap orang yang tinggal bersarnamu dikurangi.
Sebab hal yang sama diberlakukan pada. pihak yang menerima
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sedekah. Siapa saja dari kalangan dewasa yang bersumpah, dia

memperoleh haknya. Siapa yang telah baligh lalu bersumpah, dia

memperoleh haknya. Sebaliknya, siapa yang enggan bersumpah

maka halmf gugur.

Keuntungan aset milik anak yang belum baligh disimpan

sampai dia memasuki usia baligh lalu bersumpah, dan aset ifupun

menjadi miliknya. Atau, mereka enggan bersumpah, maka

bagiannya dari aset tersebut dikembalikan kepada pihak yang

menerima sedekah bersama mereka.

Jika seseorang bersedekah kepada tiga orang .dan unfuk

generasi sepeninggal rnereka, lalu salah satu pihak bersumpah,

maka dia berhak mendapat sepertiga dan dua pertiga lainnya

batal. Jadi, aset ini menjadi warisan bagi ahli warisnya-

Apabila ditanSnkan, "Bagaimana dengan rumah yang

menunrt keterangan saksi sehrruhnya telah diwakafkan lagi

Ciharamkan, setengahnya warisan dan setengah lainnya wakaf?"

jawabannya, jika rumah ini diwakafkan pada sepuluh orang, maka

setiap orang darinya memperoleh sepersepuluh- Siapa saja yang

bersumpah, dia berhak mengambil bagiannya, dan siapa yang

enggan bersumpah, dia tidak berhak atas bagian tersebut- Aset

yang belum diwakafkan bagi seseorang, menurut hukurn asal dia

menjadi warisan.

Jika ditanyakan, "Apa kasus yang mirip dengan masalah

ini?" Jawabannya, seoremg bersaksi bahun orang yang akan

meninggal berwasiat untgk memberikan rumahnya pada sepuluh

orang. Lalu salah seorang dari mereka belsumpah, maka dia

berhak mendapat bagian sepersepuluh mmah itu. Jika sembilan
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orang yang lain enggan bersumpah, maka sisa rumah tersebut

meniadi harta rtvarisan-

Apabila seseorang rnenyedekahkan rumah kepada tiga
orang. Ialu salah seorarlg bersumpah dan dua orang lainnya
enggan bersumpah, malca bagian dua orang ini menjadi harta
warisan, sedangkan sepertiganya menjadi sedekah bagi safu orang.

Jika seseorang berkata, 'Rumah ifu tetap berstatus sebagai

sedekah bagi tiga orang tersebut dan unfuk anak-anak mereka
sepeninggalnya-" Lalu seorang dari mereka bersumpah maka
sepertiganSra karni berikan kepaddnla; dan dua orang lainnya
enggan bersurnpah, kami jadikan bagian mereka dari rumah itu
sebagai warisan, yaifu dua pertiga bagian. Selanjutnya, mereka
berdua dikaruniai dua orang anak, setelatr itu meninggal dunia,
maka bagiannya ditangguhkan hingga kedua anaknSn baltgh
kemudian bersumpah atau meninggal dunia lalu ahli waris mereka
bersumpah. Jika ahli waris mereka enggan bersumpah, sisa bagian
rumah ini dikembalikan sebagai warisan bagi ahli warisnya.

Bagian tersebut ditangguhkan untuk anak orang yang
berhak terhitung dari hari kelahirannya ketika ayahnya meninggal,
atau pihak yang menerima sedekah sepeninggalnya. Apabila dia
dikaruniai anak sebelum kematian ayahnya atau pihak yang

menerima sedekah sepeninggalnya, maka haknya hanya
ditangguhkan setelah kematian mereka. sebab, sedekah tersebut
hanSra menjadi sedekah si anak setetah kematian
Sedangkan keuntungan (dari aset sedeliatrl sebelum kelahiran anak
atau sebelum generasi sebelurnnya meninggal, anak ifu tidak
mendapatkan apa ptn. Hal ini karena sgnrat penedmaan hak bagi
si anak jika dia dilahirkan setelah kematian pihak sebelurnnya.
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Apabila seorang saksi memberikan keterangan bahwa fulah

telah bersedekah kepada fulan, anaknya, dan cucunya aset yang

dapat dimiliki secara bersama, lalu seorang laki-laki bersumpah

berikut saksinSn, maka dia berhak atas sebagian aset itu sesuai

jumlah orang yang bersamanya. Dalam kasus ini, bersama orang

ini terdapat sepuluh orang, maka dia mendapat bagian

sepersepuluh. Setiap kali orang tersebut dikaruniai anak, si anak

masuk orang yang masuk mendapatkan jatah sedekah bersama-

hVd, dan mengurangi bagiannya. Hak anak ini ditangguhkan

hingga dia bisa bersumpah lalu mengambil haknya atau enggan

bersumpah hingga haknya batal. ;

Penyewaan aset yang ditangguhkan unfuk si anak yang

menjadi haknya dikembalikan kepada orang-orang yang haknya

dikurangi secara sama rata karena alasan kelahiran anggota baru.

Misalnya, seperenam rumah yang ditangguhkan unhrk dua anak

yang baru lahir, dan disewakan seharga 100 dirham sampai

mereka baligh. Jika mereka dua tidak bersumpah, kami

membatalkan hak mereka dan membagikan uang serafus dirham

ini kepada sepuruh orang sehingga setiap orang mendapatkan

sepuluh dirham.

Jika dari sepuluh orang ini ada safu orang yang meninggal

dunia sebelum balighnya dua orang yang menerima sedekah pada

sepanrh umur pihak yang ditangguhkan sampai masuk usia baligh,

lalu mereka berdua enggan bersumpah, maka bagiannya

diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya. Para ahli

waris diberi aset yang dikembalikan, ya!tu lima dirham. Uma

dirham lainnya diberikan kepada sembilan oftIng. Hitungan ini

menjadi acuan bagi setiap orang yang meninggal sebelum
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balighnya dua anak di mana aset yang ditangguhkan untuknya
batal.

Apabila seseorang saksi memberikan keterangan bahwa
orang tersebut telah menyedekahkan bagiannya kepadanya dan
kepada beberapa orang anak lelaki seayah yang dikenal dan dalam
jumlah terbatas, maka solusi masalah ini sebagaimana telah saya
jelaskan. Yaitu, dia berhak atas bagian sesuai jumlah mereka, baik
sedikit maupun banyak.

Apabila seseorang bersaksi bahwa orang lain telah
menyedekahkan bagiannya kepada anak-anak seayah yang tidak
terhitung jumlahnya unfuk selamanya, atau kepada kaum fakir dan
miskin, maka sebenamya mengenai wasiat dalam kasus ini
terdapat redaksi, dia mewasiatkan bagian itu kepada fulan dan
beberapa orang (kaum) yang tidak terbatas. Dia seperti salah
seorang dari mereka, dan dikatakan, "Jika dia mewasiatkan bagian
itu pada si fulan dan beberapa anak seayah yang tidak terbatas,
atau menyebut orang-orang miskin yang tidak terbatas, maka dia
mendapat setengah dan mereka pun setengah bagian.,,

Ini adalah masalah yang sederhana dan mudah ditanggapi.
seandainya qlyas atau khabar tersebut shahih, kami memberikan
bagian saparuh kepadanya dan separuh lagi kepada orang yang
menerima sedekah yang jumlahnya tidak terbatas. Akan tetapi,
saya tidak berpendapat bahwa qlyas dalam kasus sedekah
diperbolehkan, yaifu ketika seseorang menyedekahkan bagiannya
kepada orang lain dan kepada orang-orang fakir yang tdak
terbatas. Kecuali dikatakan padanya, "Jika engkau mau,
bersumpahlah, jadilah bagian orang-orang fakir". Maka, iika dia
besumpah, kami memberikan bagian tersebut kepadanya. Begifu
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juga dengan orang lain yang sama-sama berhak atas sedekah,

kemudian orang yang kami berikan bagian pun menjadi terbatas"

Jika jumlah orang-orang fakir setelah itu bertambah atau

berkurang, dia membatasi mereka seperti salah seorang dari

mereka.

Ada yang berpendapat, apabila dia mensyaratkan tempat

tinggal maka setiap orang fakir tinggal menurut standar minimal

yang mencukupinya. Jelasnya, jika orang yang bersedekah

berkata, "setiap orang dari mereka tinggal", tanpa memasukkan

orang yang dapat mempersempitnya.

Saya men-shahih*an pendapat ini. Berdasarkan asumsi ini

saya berpendapat, tempat tinggal salna seperti hasil' Artinya,

ketika rumah (yang diwakafkan) sempit, mereka (orang yang

berhak atas wakafl berdamai atau menyewanya- Seorang dari

mereka tidak boleh diprioritaskan untuk tinggal dari yang lain,

karena setiap orang punya hak yang sama.

Apabila hasil wakaf atau sesuatu di dalamnya berada di

antara orang-orang fakir, di sini terdapat rincian- Jika jumlahnya

sedikit, setiap orang tidak boleh diberi jumlah yang lebih kecil dari

yang diterima orang lain. Menurut satu pendapat, jika yang

berwasiat tidak menyebutkan orang-orang fakir kabilah tertentu,

maka aset tersebut diberikan pada orang-orang fakir kerabatnya.

Demikian ini diqiyaskan pada sedekah yang diberikan oleh

tetangga pemilik harta yang diambil sedekahnya.

Saya berpendapat berdasarkan qiyas di atas. Apabila

kerabat pihak yang bersedekah adalah tetangga orang yang berhak

menerima sedekah, di sini terdapat beberapa pertimbangan- Jika

dalam kasus ini diperbolehkan memprioritaskan sebagian tetangga
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dari yang lain, maka sedekah ini diberikan kepada kerabat orang
yang bersedekah. Jika tidak ditemukan maka ia diberikan kepada
tetangga.

Apabila seseorang mengajukan seorang saksi yang bersaksi
atas orang lain dan bersumpah bahwa dia telah menggashab
ummu walad berikut anaknya, lalu mereka berdua lepas dari
tangannya, maka ummu walad menjadi milik pihak yang disaksi-
kan, dan anak si ummu walad tenfu saja menjadi miliknya. Anak
tersebut telah keluar dari stafus budak yang berada dalam
kewenangan pihak yang disaksikan.

Demikian pula seandainya seseorang mengajukan sese-
orang yang bersaksi atas seorang lakilaki yang memiliki hamba
sahaya yang telah dijadikan budak, bahwa budak tersebut miliknya
yang telah dimerdekakan, kemudian seterah itu dighashab olehnya,
lalu orang ini bersumpah dan dia pun menjadi maulartya.

seluruh bab berikut qiyas hukum dia atas mengacu pada
kasus ini. Tidak termasuk dalam kasus ini, budak yang mengajukan
seseorang yang bersaksi bahwa sang fuan telah memerdekakan
dirinya. sebab, dalam kasus ini, budak tersebut sedang berperkara,
sebagaimana telah saya kemukakan pada bab pertama tentang
sumpah dan saksi dalam sengketa piutang antara pihak yang
disaksikan dan objek yang disaksikan, bukan dalam salah satunya.

Di samping ifu, keturunan dan wala merupakan dua
perkara di mana pemiliknya boleh memanfaatkan unfuk orang
lain. Jika manfaat ini tidak dimiliki, maka dia menjadi manfaat
karena sengketa dengan pihak lain. Budak tidak boleh dimanfaat-
kan untuk sesuafu di luar dirinya.
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2. Perbedaan Pendapat Seputar Sumpah
yang Disertai Saksi

&bagian orang menyanggah kami soal sumpah yang

dibarengi saksi, padahal praktik ini bersumber dari Rasulullah S.
Sanggahan ini sangat subjektif. Dia menyatakan, seandainya Anda

memutuskan dengan pendapat Anda yang menurut kami tidak

benar, kami tidak akan menolaknya. Tetapi, jika Anda

memutuskan hukum dengan sumpah berilart saksi, kami pasti

menolaknya

Saya menanggapi sebagian mereka, salra menolak motif di

balik pemyataan Anda. ndak seorang ahli ilmu pun dari kalangan

kami yang boleh menentang praktik ini, karena ia mempakan

Sunnah Rasulullah $. Anda memperbolehkan pendapat kami

yang seandainya Anda menolaknya itu lebih arnan dari kesalahan.

Dia menanggapi, praktik tersebut bertentangan dengan Al

Qur'an. Kami menolaknya dengan berbagai alasan.

Saya berusaha memaparkan alasan mengapa mereka

menolak sumpah yang dibarengi saksi. Di antara alasan sebagian

orang yang menyanggah praktik ini mengemukakan, "Anda hanr
mendasari pendapat ini dengan hadits murcal-

Tanggapan kami, karni tidak menetapkan praktik tersebut

dengan hadits murcal, melainkan dengan hadits hnu Abbas.

Menurut kami, hadits ni shahih bersumber dari Rasulullah fi$, di

mana riwayat seperti ini tidak boleh ditolak oleh ahli ilmu,
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seandainya tidak citemukan hadits yang lain, justn: ia diperkuat
oleh hadits lain.23

Seorang dari mereka menyatakan, .Mengapa Anda
berpendapat bahwa riwayat tersebut hanya digunakan unfuk
memutuskan perkara harta, bukan kasus yang lain. Anda
memosisikannya sempuma pada safu hal, narnun kurang pada hal
lain?" Saya menanggapi, "Pendapat tersebut mengacu pada
pemyataan Amr bin Dinar -dia yang meriwayatkan hadits
tersebut- Rasulullah,ffi memutuskan dengannya (sumpah berikut
kesaksian) dalam kasus sengketa harta benda. pemyataan ini
mengindikasikan bahwa hadits di atas berkualitas maushul da'i-
Nabi $."

Terkait hadits ini, Ja'far menyatakan, "Hadits ini berkaitan
dengan piutang, dan piutang termasuk harta."

Orang itu bertanya, "Siapa periwalnt hadits ini dan hakim
yang memufuskan perkara dengannya, yang pemah Anda temui?,,
Kami menjawab, "Ketika dikatakan bahwa Rasulullah $ mengadili
dengannya (sumpah dan saksi) dalam perkara harta, demikian ini
mengindikasikan bahwa beliau memufuskan perkara dengan
insbr"rmen tersebut sebagaimana mestinya. Alasanya, dua orang
saksi merupakan ketenfuan dasar dalam kasus hak. Keduanya sah.
sedangkan sumpah berikut kesaksian seorang saksi merupakan
ketenfuan dasar dalam kasus yang diputuskan oleh beliau dan
kasus yang semakna dengannya. Jika sesuafu keruar dari
maknanya maka dia harus merujuk pada ketenfuan dasar yang
pertama, yaitu dua orang saksi."
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Dia bertanya, "Bagairnana dengan budak?" Saya

menanggapinya, "Ketika seseorang mengajukan seorang saksi

yang memberikan keterangan bahwa budak tersebut miliknya,

maka dia bersumpah berikut saksinya, dan berhak atas budak ifu."

Dia bertanya, "Bagaimana jika budak ifu mengajukan

seorang saksi yang menerangkan bahwa si majikan telah

memerdekakannya?" Saya menjawab, "Budak itu tidak merdeka".

Dia kembali bertanya, "Lalu apa bedanya antara budak

yang diklaim oleh seseorang melalui kesaksian safu orang serta

bersumpah dan mengambilnya dengan budak yang mengajukan

seorang saksi yang menerangkan bahwa sang fuan telah

memerdekakannya?" Jawaban kami, "Perbedaannya sangat jelas".

Ditanyakan, "Apa perbedaan ifu?" Saya jelaskan, "Telah

Anda ketahui bahwa Rasulullah S memutuskan hukum

berdasarkan sumpah berikut seorang saksi dalam kasus harta,

sedangkan harta yang diputuskan bagi pihak yang mengajukan

saksi dan bersumpah bukan harta yang diperkarakan dan bukan

yang diputuskan, melainkan aset yang dikeluarkan dari tangan

pihak yang diputuskan ke tangan pihak yang diperkarakan dalam

kasus ini lalu dia memilikinya. Apakah pihak yang diperkarakan

menjadi pemiliknya?" Dia berkata, "Benar!" Saya rnelanjutkan,

"Begifu pula soal budak yang Anda tanyakan. Budak itu
dikeluarkan dari tangan pemiliknya yang diperkarakan ke pemilik

yang dipufuskan." Jawabnya, "Ya".

Saya berkata, 'Bukankah Anda menemukan makna budak

-ketika dia mengajukan seorang . saksi yang memberikan

keterangan bahwa sang tuan telah memerdekakannya- bukanlah

makna harta yang disengketakan oleh pihak yang menyaksikan
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dan pihak yang dipersaksikan, karena sebenamya dia merebut

dirinya?" Dia menanggapi, "sebenam5ra ketenfuannyia fidak
demikian dalam kasus ini".

,- Saya menanggapi, "Dia menyelisihi ketenfuann5ra bahwa
budak tersebut tidak dikeluarkan dari tangan perriihknya pada milik
pribadinya. Jadi, budak tersebut memiliki sebagian dirinya yang

sebenamya sedang dimilik hrannya. Hal ini sama dengan pihak
yang diperkarakan yang memiliki aset kemudian dia mengeluar-
kannya lalu dimiliki oleh pihak yang diputuskan". Dia menjawab,
"Benar!"

Saya bertanya, "Lalu mengapa Anda mengatakan, sumpah
berikut seorang saksi dapat memufuskan suafu perkara 5ang
maknanya berbeda dengan makna perkara yang diputuskan oleh
Rasulullah $?" Dia balik bertanya, "Apakah Anda memufuskan

unfuk memerdekakan budak tersebut berdasarkan keterangan dua
orang saksi? Saya menjawab, "Ya. Saya menerima keterangan dua
orang saksi karena mereka hukum yang mutlak, sementara
sumpah dan seorang saksi hukum khusus".

Saya berkata padanya, "Saya lihat Anda menganggap
lemah statemen bahwa kesaksian hanya mencukupi sebagian
kasus saja. Bukankah dua orang saksi ifu telah ctrkup dalam kasus
apapun, tetapi belum mencukupi dalam kasus zina?" Dia
menjawab, "Benar."

Saya berkata, "Anda tahu bukankah seorang saksi laki-laki
dan dua orang saksi perempuan mencukupi dalam kasus sengketa
harta benda, dan masih kurang dalam kasus had dan lainnya?" Dia
menjawab "Benar."

1
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Saya berkata, "Anda ketahui bukankah kesaksian beberapa

orang wanita dalam kasus keguguran, susuan, dan aib wanita telah

mencukupi sehingga dapat membuktikan adanya hubungan nasab.

Padahal, kasus ini lebih besar ketimbang kasus sengketa harta, dan

kasus seorang anak yang diklaim telah dilahirkan oleh fulanah

berdasarkan kesaksian istri Anda, namun anak yang dipersaksikari

menolak senasab dengannya. Karena ifu, dia memaafkan damnya,

mengakui anak-anak perempuannya, dan mewarisi hartanya?" Dia

menjawab, "Ya, benar!"

Saya berkata, "Bagaimana menurut Anda dengan ahli

dzimmah. Bukankah kesaksian mereka, menuntt Anda, dalam

segala perkara yang terjadi di antara mereka telah mencukupi.

Bukankah seandainya mereka memberikan kesaksian tentang

kepailitan seorang muslim, kesaksian ini tdak diterima?" Dia

menjawab, "Benar!" Saya menambahkan, "Seandainya seorang

wanita memberikan kesaksian kepada seseorang bahwa si fulan

pailit, bukankah kesaksiannya tidak diperbolehkan?" "Ya, betul!"

jawabnya.

Saya berkata, "Aku akan menginformasikan kepada Anda

pengecualian beberapa saksi muslim dalam kasus zina. Anda telah

menjadikan seluruh kesaksian tersebut sempuma dalam sesuatu

yang kurang pada kasus yang lain. Anda melemahkan pendapat

tersebut yang dinisbatkan kepada kami. Sebenamya kami

berpendapat sesuai Sunnah Rasulullah S. Jadi, kami telah

memberlakukan Sunah Rasulullah S dan hukum Allah &
sebagaimana mestinya. "

Apabila Anda men!rumpah seseorang berikut saksinya, lalu

bagaimana Anda yakin bahwa seandainya seseorang tidak berada
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di suatu negeri lalu orang lain bersaksi bahwa dia mempunyai hak
yang telah diwasiatkan padanya di mana si pewasiat telah
meninggal, atau seseorang bersaksi bahwa anaknya mempunyai
hak, sementara ketika kesaksian tersebut disampaikan dia masih
kecil dan tidak berada di tempat, atau walinya yang notabene
berstafus sebagai budak bersaksi atas suatu hak miliknya, atau
seorang wakil yang bersumpah, padahal dia tidak tahu apakah
saksi memberikan keterangan yang benar atau tidak benar? Jika
dia bersumpah, berarti telah bersumpah atas barang yang tidak
diketahui.

Saya berkata padanya, "seorang lelaki tidak seyogianya
bersumpah atas sesuahr yang tidak diketahuinya. Akan tetapi,
pengetahuan dapat bersumber dari berbagai perspektif." Dia
bertanya, "Apa saja perspektif tersebut?" Saya berkata, "Orang ifu
melihat dengan_ kedua belah matanya atau mendengar dengan
telinganya sendiri, yaifu orang yang berkewajiban menyerahkan
hak tersebut, atau dia menerima kabar atas objek yang tidak
diketahui keberadaannya dan membenarkannya. Sumpah dari
masing-masing pihak ini dapat diterima."

Dia berkata, "Mengenai penglihatan dan keterangan yang
didengar dari pihak yang menanggung keurajiban, aku telah
mengetahuinya. Adapun ketemngan yang bersumber dari kabar
yang dibenarkan, mungkin saja dia bohong. Bagaimana mungkin
kabar seperti ini di jadikan sumber informasi yang menjadi
landasan sumpah?"

Saya berkata padanya, "Kesaksian atas dasar pengetahuan
itu lebih utama. Bukankah atas dasar itu dia telah bersaksi
sehingga pihak yang disaksikan mendengarnya, melihatnya, atau
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bersumpah." Dia menanggapi, "Seluruh kasus ini memang

seharusnya demikian. Bagi salah safu pihak yang lebih utama,

kesaksian yang diberikan haruslah berdasarkan fakta yang dilihat

atau didengamya".

Saya berkata, "Allah @ mengisahkan suafu kaum yang

pemah menyatakan, W Q iy Uni C; 'Dan kami hanva

menyaksikan apa yang kami kebhui. '(Qs. Yusuf [12]: 81) Pada ayat

yang lain Alhh ra alaberfvm*,@ S;tX- fi AUxl ,; $y

'Kecuali orang yang mengakui yang hak (tauhid) dan mereka

meyakini.' (Qs. Az-Zukhruf [43]: 86)."

Dia berkata, "Benar." Aku berkata padanya, "Apakah

seseorang bisa bersaksi bahwa si fulan adalah putra si fulan,

padahal dia tidak berada di tempat dan tidak pemah melihat

ayahnya sama sekali?" "Ya!" jawabnya. Aku melanjutkan,

"sebenamya dia memberitahukan pada pihak lain bahwa orang ini

mempunyai ikatan nasab dengan seseorang- Dia trdak mendengar

orang yang menolak pemyataan tersebut, tidak pula pihak yang

bersaksi padanya bahwa apa yang dikemukakan pihak lain sama

dengan pemyataannya." Dia berkata, "Ya, benar".

Saya melanjutkan, "Dia bersaksi bahwa rumah ini adalah

rumah si fulan, dan pakaian ini adalah pakaian si fulan. Padahal,

mungkin saja dia telah mengghashab atau meminjam rumah

tersebut. Hal yang sama juga bisa terjadi pada pakaian."

DL menyatakan, "sekaliptrn it"r mu.rgkln terjadi. Apabila

dia tidak melihat pihak yang mengomentarinya terkait' klaim

tentang kepemilikan rumah dan pakaian, sementara umumnya apa

yang disaksikan itu sesuai fakta, maka kesaksian tersebut telah
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mencukupi. walaupun, mungkin saja dalam kasus ini fakta di
lapangan tidak sesuai dengan kesaksiannya. Tetapi, dia
memberikan kesaksian berdasarkan informasi yang paling
dominan."

Saya berkata, "Bagaimana menurut Anda seandainya
seseorang membeli dari orang lain seorang budak yang telah
dikaruniai anak di Masyrik atau Maghrib, padahar budak yang
dibeli berusia 100 tahun atau lebih, sedangkan orang yang
membeli berusia 15 tahun; kemudian dia menjualnya lalu si budak
kabur di tangan pembeli, bagaimana Anda menyumpah si
penjual?" Dia menjawab, "Aku menyumpahnya (penjual) yang
telah menjual budak yang bebas kabur."

Saya berkata, "Dia berkata pada Anda, ,lni budak Maghnb
atau Mas5trik. Mungkin saja budak tersebut telah melarikan diri
sebelum kakekku dikarunia anak'." Dia bertanya, ,,Jika 

dia
bertanya?" Saya menjawab, "Bagaimana Anda menetapkan
sebuah masalah?" Dia menjawab, ,,sebagaimana 

aku
rnemperbolehkan hal itu pada Anda."

saya balik bertanya, " Bagaimana mungkin ini bisa terjadi?"
Dia menjawab, "Karena kasus ini masuk dalam masalah sumpah."
Dia bertanya, "Bagaimana menumt Anda, seandainya seorang
budak dikaruniai seorang anak di sisinya, bukankah mungkin saja
dia melarikan diri dan tidak mengetahuinya?" Aku menjawab, "ya,
benar"-

Dia berkata, "Terkait masalah ini o*mg-oftmg tidak
berbeda pendapat bahwa mereka mengharuskan pihak yang
terkait untuk bersumpah. sungguh, dia telah menjual budak yang
terbebas dari sikap suka kabur. Tetapi, hal ini memungkinkan dia
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untuk bersumpah. Demikian irli dilakukan atas dasar

pengetahuannSra"

Saya berkata, "Apakah Anda mencela pihak yang

bersumpah atas hak yang menjadi miliknya melalui salah satu jalur

pengalihan milik, seperti wasiat, waris, atau sesuafu yang

diserahkan pada budaknya atau wakilnya yang tidak berada di

tempat lshai\ldengan sesuahr yang lain, melainkan Anda harus

mengemukaikan saksi dan sumpah lebih dari itu?" Dia

menanggapi, "Orang-orang tidak memp€rrnasalahkan hal ini.

Bahkan, mereka mempertolehkan praktik yang telah saya

kemukakan pada Anda."

Saya berkata, "Ketika mereka memperbolehkan sesuatu,

Ialu mengapa tidak memperbolehkan kasus semisalnya. Justru,

lebih utama jika hal tersebut berupa pengetahuan yang bisa

dijadikan kesaksian dan sumpah?" Dia menjawab, "lni sudah

menjadi konsekuensi pendapat kami"- Dia mengatakan:

2983. Diantam dalil yang kami gunakan untuk mengkonter

sumpah yang diperkraat saksi yaitu sikap Pg.-ZJrhn yang mengingkari

pmktik lri.'24

Saya berkata, "Az-Zuhti pernah mengadili dengan dalil ini di

saat beliau menjabat sebagai hakim. Seandainya dia mengingkari

24 ls.gq721t Al-Kubra, Al-Baihaqi (lO/L75, pernbahasa: Kesaksian, bab:

Putuskan Berdasarkan Saksi dan Sumpah), bersumber dari ialur riwalat Muhammad

bin Ishaq Ash-shaghani, dari Abdullatl bin Yusuf, dari Kultsum bin zi!,ad, dia

menuturkan: Aku mendapati Sulaiman bin Hubaib dan Az-Zului mengadili berdmarkan

ahrmn tersebut -saksi dan zumPah.

Ketera-ngan ini diriwayatkan oleh lbnu Abu qpibah (5/4, pernbalnsan: Jual Beli

dan Puttrsan H,*"* -pihak Sang tidak merniliki saksi dan surnpah-), dari Hammad

bin Khalid, dari hnu Abu Dzi'b, dari Alarhrl dia trerkata: Praldk ini tenrrasuk

bid'ah. Orang yang pertama mernutuskan hukum dengan arg.lmen ini adalah

Mu'awilnh.
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argumen tersebut kemudian mengetahuinya, sedangkan saya

mmgikutinga dalam kasus uri, seolah saya menetapkan kepada Anda
untuk mernuhrskan perkara dengan argumen ini setelah

meng',ngharinya. Anda tahu Az-At'fi mengingkari memuhrskan
perkam dengan saksi dan sumpah atas dasar ketidaktahuan, dan
be,rbalik menga.lli dengan dalil ini atas dasar pengetahuannya.

Andaikan Az-zuhrt konsisten menolak praktik terse-but seperti kasus

ini, tentu fldak akan menimt:ulkan kebingungan bagi orang alim." Dia
bertanrJa, "Mengapa?" Sayu berkata:

2984. 'flairukah Anda bahwa Ali bin Abu Thalib 16

ix€nyanggah &Ia'qil bin Yasar terkait hadits Biru,a' hinti Wmyiq, lrang
mengetengahkan kabar bahwa Nabi S memberikan mahar dan
r^rarisan l<epada Birwa' (sepeninggal 25 Ah menolak hadib
tersebut dan justu bependapat sebaliknya.

Dia berkata, "Ya, benar." SaSra berkata, "Dia mengemukakan
keterangan yang berlawanan dengan hadits Binr/a' hnti Wasyiq, dan
sikapnya didukung oleh Zaid bin Tsabit, hnu Abbas, dan Ibnu
{-lmar?" Dia berkata, 'Ya, benar." Saya berkata:
dq 6 o
.i rt / t, o /.1 o z t o lzdl r-;tJa>.Jl r/ -e g *>_111 - Y 1A o

*:, );tL h; J:" '"*;r ;:i ,sjt ,, 1! I
tl

z -6.

Jt^e
lt I

#L U;'SJ;:tt #?G?,

o

d
3

I
, tt:-r*u-jl -f

I

I-rp^

zs rhdts Binua' binti wasyh menikah tanpa menerirna mahar. suami Biru,a'
rneninggal, lalu Rmulullah $ memuhrskan untuk mernberikan mafiar madun5ra berikut
harta warisan kepada Birwa'. Hadib ini telah dsebudoor pada hadb rro. (227o).

ll..ilr. orang yang menyelisihing pada no.lfr7L,Z?J7gl-
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fgs|.Diriuayatkan kepadal$ &ri Llrnar bin Frl Khaththab

bahwa Ammar bin Yasir meritla5ntkan bahura Nabi S,merrrerintah-

kan.orang yang jgnub trnhfi bertayamum. Umar menolak keabsahan

keterangan tersebut, dan juskq belpendapat orang yang iunub urfuk

tidak bertaSamum. Ibnu Mas'ud sependapat dengan Umar. Mereka

menafsirkan firman Allah fu, 
*Jika 

l<amu finub maka mandilah." (Qs.

Al Maa'idah tSl' 6P6

z6 HR. Al Bukhari \l/127, pernbahasan: Taynmum, bab, Tayamum, APakah

BeJiau Menlup dalam Keduan3n -Pulnrlan Debu-), dari Adam, dari sy,r'bah, dari Al

Hakam, dari Dzar,: dari Sa;id bin Abdurrahman bin Abza, dari ayahnln, dia

menuhrkan: Seorang lelaki menernui Umar bin Al Khaththab lalu berkata, 'Aku

sedang junub, namuntidak menemukan air." Arnmar bin Yasir berkata pda umar bin

et Xfriif,tnaU, "Apakah mgkau masih ingat, (kejadian yang sama pemah menimpa

kita) ketika kita 
- 

dalam perialanan, aku dan engkau. Ketika itu engkau 6dak

melaksanakan shalat (karena iunub dan tidak menemukan air), senrentara aku

bergulingguling di atas tanah lalu mdaksanalan shaiat. Aku lalu menyampaikan hal itr
kepada Nabi S.

Nabi @ bersabda, "Denikian ini tetah cukup bgimu." Nabi # lalu mernukusori

kedua telapaktangannya ke hnah dan meniupnp, kemudian mengusapkan keduaryta

pada wajah dan kedua telapak tangannya'' 
JGa dalam (1/130, pembahasan lang sama, bab: Ketika Orang png Junub

Takut Terserang Sakit atau Meninggal, atau Khawatir Kehausan, Dia BertafmUm)

dari jalur riwayat sy.r:bah, dari sulaiman, dari Abu wa'il, dil berkata: Abu Musa:

berkata paaa AUaunan bin Mas'ud, "Apabila orang yang junub tidak mendapa6 air, dia

fidak shalat". AHullah berkata, "Andai saia engkau mernberikan disperrsasi k€eada

mereka dalam masalah ini? Dahulu jika seorang dari mereka mengalami kedinginan'

dia berlota deurikian -makzudnp bertayamum- dan shalat." Dia berkab, "[alu

dimana pemyataan Ammar terhadap Umar?" Dia menftlwab, "Aku tidak melihat Umar

menerima p€rriyataan Ammar".
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W{35. Anda da'n kami mengetahui bahura Nabi ffi pemah

m ut<i Ka'bah. Behau hanya diternani oleh Bilal, Usamah, dan
ubman. Pintr.r Ka'bah lalu ditutup. Mereka sexrrra mendengar,
melihat, dan bryusaha mengaurasi dan mengih*i pqtruatan beliau-
usamah keluar, iafu berkata, "Nabi # ingin melaksanakan shalat di
sana, namrn setiapkali beliau menghadap salah safu tiang Ka'bah,
beliau haru rneinbelahng{ tiang yang lain. Beliau fidak si€
membelakangt sesratu yarq Ha d dalam Baituillah. Akhim3n,
treftau b€rtakbfu d sekuh p€nitur.nrte Bdiar l&d"nr tanpa
mdaksarnkarr draht d sana"fr

Mushm glz$,281, gnbalrawr: Fbkl, hb: falpnurn, dani tsfrfr rh{qd
Yahya bin sa'id Al Qathtlun, dari qlr'bah- dari AI rlatrarn d.rg-l riurqptyang sama
Dalam jalur riwapt lain disebutkan, umar b€reat4 "Takuthh t-rp"da nianl,*rrui
Ammar." Dia bqkata, "Kahu alcu m2, ah ffik ahan menS,amparkan padarrya-"
Dalam riwagnt lain disebutkan, Umar lalu bedrat+ "l{arni telah melunrskan oqgl*" utru
1arg telah engkau simpardon."

Riwa!,at !,ang sama dengan hadb AI erffilari ber*rnber daritshrr Abu MuarBnh
dari Al A'masgr, tetapi hadits ini l€bih panang dari haditsrun. pda hadds ini terdapd
perr4,rataan Abu !r[usa, "Bagaimana d€ngdr surdt Al lr,laa'ilah berilcd, ',frka *arnu
tida* man ,,,,,,,,,,,,,o1eh air, ,raka fuajanwrfuh fugw, ddu 5ptg Mk (ed).,fies. /qF
!,ta'dah [5h 6].'

SqBbed@
27 

-FB- 
Ath-Thabrani, ll/sgg, bab: shaht di Rrrnah, Merryqg*ra stulat, dan

Meryesgakm Khfbah d Arafahl dati l{aft', dari Abdulhh-ut u-* b;tn.
Rasdullah S mernasuki tGtah Kcfil€ itu behu bersarna d€ruan usarrah bh zafid,
Blal bin Habah, dan utsrnar brn Trnhah Al Hapbt Beliau lalu rns,rsup pintu lhtoh
&n ber&rn d dahm sana.

Abdullah merns,'krr Alnr bertaqB kqada Bilal b€gitu da k€hrar, "Apa rsrs
tdah Bmrhdah$ lah*an?" pia mcnfiryva\ "Beberapo rirrrs t(abah b6ada d
s€bdah l€nan beraq drm tiang d s€b€hh hrtoE4 dan tlga oarE latrqp b€rada d
behftdrsrn tftffia ihr Baih.rfiah dtoparE de$gan ,,+*, ens" Bcfiar lte*uexr
raehksandar sha&t."

Al &*lrari ft/1?5, p€rnbat*an: Shaht, bab: Shaht 6 antara 1b{ftil,g
Ha'bah fi hEr shdat Jarna'ah), dai Abdjlalr hin ytrsuf, dari Ivtdih d€r,F *d.kd
lru1gsarna ho.5O5)

i,hsbm lzfW, pernbahasan: liali, bab: AnFnan Masuk l{ahh bad Jarnaah
Haii dan selain Jarnaah Haii, Melaksanatr<an sfrraht di dahrnrya, aan gs&a a
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Karena itu, hnu Abbas berfatwa, "Tidak boleh shalat di dalam

Baihrllah." Pendapat l6ng sama dikemukakan oleh para sahabat

lrang lain berdasarkan hadits Usamah. Bilal berkata, "Beliau

melaksanakan shalat". lantas apa pendapat Anda? Dia berkata,

"Beliau pemah melaksanakan shalat di dalam Ka'bah'"

Pemyataan orang yang menggunakan kata "p€rnah

melakukan" lebih tepat daripada pernyataan oftlng "belum pernah

melakukan". Sebab, orang yang b€rkata "pemah melaftukan" berarti

dia saksi, sdangkan otang 5ang berkata "belum pernah melakukan"

bukan saksi.

Sala menyatakan, "Ak"l menjadikan hadits Birwa' binti

Wasyrq sebagai Sunnah ynng tidak bisa dibatalkan oleh penolakan

AIi;g, dan keterangan yang befueda dari hnu Abbas, hnu Umar,

dan Zaid. Bukankah Anda men-shahih*an hadits Bin,a'?" Dia

menjawab, "Ya!"

Saya berkata, "Anda menjadikan tayamum orang yang

junub sebagai Sunnah, dan fidak membatalkannya dengan

penolakan Umar dan keterangan yang berteda dari hnu Mas'ud

serta penafsiran mereka terhadap firman Allah 'Jika kamu junub

maka mandilah.' (Qs. Al Maa'idah [5], 6) Bersuci adalah

menggunakan air. Begitu juga dengan firman Allah &, 'Dan

sekitamya), dari Yahya bin Yahya At-Tamimi, dari Malik dengan hadits yang sama.

(no.388/13291.
Dari jalur riwayat hnu Juraid, dia menuturkan: Aku bertanya kepada Atha',

"Apakah engkau p*"uh mendengar hnu Abbas berkata, 'sebenamya kamu

dip€rintah ,-,it,t ttuwaf, dan tidak diP€dntah untuk masuk Ka'bah'?" Attta'

rnenjawab, "Dia belum pemah melarang untuk niasuk Ka'bah. Tetapi, aku mendengar

dia berkata, 'usamah bin zaid mengabarkan kepadaku bahwa ketika Nabi $
mernasuki Ka'bah, beliau berdoa di seluruh penjunrnya; dan tidak melaksanakan shalat

di sana hingga keluar'." (no. 395,21330).
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jangan pula (kamu hampii masjid ketika kamu) dalam keadaan
junub kecuali sekedar melewati lalan saja, sebelum kamu mandi
(mandi junub). ' (Qs. An-Nisa' 141, 43)." Dia menjawab, "Ya,
benar!" Begifu juga pemyataan Anda, "Andaikan aku dan Anda
mengunjungi seorang ahli fikih atau qadhi, lalu aku keluar dan
berkata, 'Kami telah menyampaikan demikian atau memutuskan

demikian.' Sedangkan Anda berkata, 'Kami tidak menyampaikan

dan tidak memufuskan sesuafu'. Maka pemyataan yang

dimenangkan adalah perkataanku, karena aku saksi, sedangkan

Anda abai atau lupa?" Dia menjawab, "Ya, benar!"

Saya berkata, "Az-Zuhri tidak bertemu dengan
Rasulullah # da., mayoritas sahabat beliau. Seandainya seseorang

mengemukakan hujjah apa pun unfuk menyanggah sumpah yang

didukung dengan saksi -jika orang yang mengingkari hadits dari
Nabi ffi termasuk sahabat-, dia tidak akan membatalkan

pemyataan orang yang meriwayatkan hadits. Terlebih Az-Z,rhn

-jika tidak bertemu dengan Rasulullah ffi- tidak pantas

melemahkan haditsnya orang yang meriwayatkan hadits dari
Rasulullah ffi. Ketika sebagian Sunnah terkadang Udak dikenali
olehr mayoritas sahabat Rasulullah S, hingga diketernukan pada

Adh-Dhahhak bin Sufr7an dan Hamal bin Malik, padahal sedikit

orang yang berguru pada mereka dan tempat tinggal mereka yang

sangat jauh. Umar melacak Sunnah tersebut di antara sahabat

Anshar dan Muhajirin, namun tidak menemukannya.

Apabila hukum yang berlaku menurut kami dan Anda
adalah bahwa orang yang menyampaikan hadits lebih utama
daripada pihak yang mengingkari hadits, lalu mengapa Anda
berhujjah bahwa Az-Zuhn mengingkari sumpah berikut saksi?"
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Dia berkata padaku, "sebenamya aku tahu kasus ini tidak

mempunyai hujjah." Aku bertanya, "Lalu mengapa Anda berhujjah

dengannya?" Dia menjawab, "Para sahabat kami yang berhujjah

dengannya, dan Atha' mengingkarinya." Saya berkata:

f ?Ft-F J.7/ f t1?i Alu -y1^vO/

z)

oz) 0

4

0 I

o I
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2987 . Az-7-anii mengabarkan kepada kami dari hnu Juraij

dari Atha', bahwa dia berkata, "Tidak ada rujuk kecuali dengan

dua orang saksi, selain dalam kondisi berhalangan, lalu pelapor

mendatangkan seorang saksi dan bersumpah berikut saksinya"'28

Atha' sering berfatwa berdasarkan sumpah berikut seorang

saksi terhadap kasus yang tidak ditanggapi oleh seorang pun dari

kalangan ulama fikih Asy-Syafi'i. Seandainya Atha' menolaknya,

bukankah hujjah dalam kasus ini tidak lain seperti yang ada pada

Az'hhn dan lebih lemah darinya dalam kasus orang yang

menolak sesuatu yang tidak mendengar dari para sahabat

Rasulullah S? Dia menjawab, "Tidak!"

Saya berkata padanya, "Bagaimana menurut Anda,

seandainya shahih bahwa Nabi $ memufuskan dengan ketentuan

tersebut, apakah orang boleh berbeda pendapat dan

menyanggahnya dengan tak^ril?" Dia' menjawab, "Tidak boleh."

a Suyu hanya menernukan riwaSrat ini pada Aslrslrafi'i. Al Baihaqi meriwaSratkan

hadits ini dari Asy$,rafi'i dalam As-Sunan Al Kubnll0/L7s}.
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Saya lalu mengemukakan sebagian keterangan yang telah kami
riwayatkan dalam kasus ini. Saya bertanya padanya, "Apakah dalil
seperti ini shahilf" "Ya, tetapi aku belum pemah mendengamya,"
jawabnya.

Saya bertanya, "Apakah ada sedikit pengetahuan yang

hilang dari dirimu?" "Ya!" jawabnya. Saya berkata, "Mungkinkah

ini sebagian ilmu yang telah hilang darimu? Jika Anda telah

mendengamya, maka jadikanlah ia rujukan. Demikianlah yang

hams Anda lakukan". Dia berkata:

2988. Kami telah menerima kabar bahwa Nabi $
memufuskan perkara berdasarkan sumpah berikut keterangan

seorang saksi, bahwa Khr.rzaimah bin Tsabit bersal{si unfuk pemilik
hak.2e

D Diriwayratkan di adalam Swan Abi Daud (4/223, pernbahasan: Puhsan
Hukum, bab: Ketika Hakim Mengetahui Keberraran Seorang Saksi Boleh Mernutuskan
Perkaranya), dari Mutnmmad bin Yahya bin Faris, dari Al Hakam bin Nafi' Abu AI
Yarnan, dari Syu'aib, dari Az-Zuhri, dari Umarah bin lGuzaimah, bahwa pamann!,a
menyampaikan --dia termasuk sahabat Nabi fi bahwa Nabi rS membeli kuda dari
seomng Badui. Nabi ,$ mencari-carinya untuk membalar lunas kuda tersebut. Nabi $
bersegera, narnun si Badui lamban. Beberapa orang langsung mengajukan penawarn
pada si Badui. Mereka pun melepaskan kuda ifu unfuk merumput, tanpa menyadari
bahwa Nabi S telah mernbelinya.

Si Badui memanggil Rasulullah $, Iantas berkata, "&rgkau belum merrbeli kuda
ini. Jika udak, aku akan menjualnya." Nabi S sontak bangkit mendengar panggilan si
Badui, lalu bersabda, "Bukankah aku telah memfuliryta dadmu?'Si badui menjawab,
"Belum! Demi Allah, aku tdak akan menjualnya kerpada engkau." Nabi $ pun
bersaMa, " Tidak, aku telah membelinya darimu." Si Badui langsung berkata,
"Datangkanlah seorang saksi! "

Khuzairnah bin Tsabit berkata, "Aku bersaksi bahwa engkau telah membelinya."
Nabi $ menghampiri Khr,'zaimah lalu bersabda, "Atas daar ap angkau fursaksi?'
Dia menjawab, "Berdasarkan kejujuran engkau, wahai Rasulullah." Nabi $ lalu
menjadikan kesaksian Khuzaimah sebagai kesaksian dua orang lelaki. (no. 3607)
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Saya bertanya padanya, "Siapa yang mengabarkannya?"

Temyata dia menyampaikan khabar yarry dhai{ di mana hadits

seperti ifu, menurut kami dan menunrhya, tidak shahih. Karena

ihr. Saya berkata padanya, "Bagaimana menumt Anda seandainya

khabarmu ini kuat, sedang Khuzaimah bersaksi untuk pemilik hak,

lalu Nabi s menyrmparhnya. Bukankah khabar yang telah Anda

jadikan hujjah bertentangan dengannya?"

Dia bertanya, "Di mana letak kontradiksinya?" Saya

menanggapi, "Apakah Khuzaimah menyanggah untuk diposisikan

sebagai saksi? Jadi, dia seperti apa yang telah kami sampaikan."

Dia menanggapi, 'Tidak, tetapi posisinya di antara orang-orang

seperti dua orang saksi".

Saya menyatakan, "Jika seomng pemilik hak mengajukan

dua orang saksi, apakah Anda akan menyumpah dia berikut

keduanya?" Dia menjawab, "Tidak, tetapi saya akan memberikan

haknya tanpa sumpah." Saya berkata padanya, "Dengan begitu

praktik ini termasuk Sunnah Rasulullah $ lain yang Anda salahi.

Sebab, jika beliau memufuskan perkara berdasarkan kesaksian

Khuzaimah, dan dia menempati posisi dua orang saksi, sungguh

beliau telah bersumpah berikut keterangan dua saksi. Apabila

beliau memutuskan berdasarkan kesaksian Khuzaimah, dan dia

seperti dua orang saksi, sebagaimana keterangan yang kami

At Mustadmk (2,/18, pernbahasan: Jual Beli), dari jalur Zaid bin Al Hubbab, dari

Muhammad bin Zurarah bin Abdullah bin l(huzaimah bin Tsabit, dari Umarah bin

Khuzaimah, dari ayatrnya dengan redaksi lrcng sarna'

Bcrsumber dari Az-Zutui, dari Umamh bin Khu?airnah, dari pamannp...dan

seterusnlra. Dalam hadits ini tercantum redaksl "Rasulullah $ menpdikan k€saksian

Iftuzaimah sebagai k6al$ian dua orarlg lelald-"

Dia berkomenbr, "Sanad hadits ini shahih- Sedangkan para pcriwapttp -

bqdasarkan kesepakatan Al BuLharl dan Muslim- Iv!7aft, namtrn keduan5;a tidak

meriwayatkan hadits ini- " Adz-Dzahabi sependapat deogannp-
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riwayatkan darinya, berarti beliau telah memufuskan dua perkara
yang keduanya Anda selisihi.,,

'; '' Dia berkata, "Bisa jadi Nabi s memufuskan perkara
berdasarkan sumpah karena beliau tahu hak penagih ifulah yang
benar." saya menanggapinya, "Apakah daram seluruh kasus yang
diriwayatkan dari Nabi @, bahwa beliau memufuskan perkara
berdasarkan fakta hukum, baik atas dasar pengakuan tergugat atau
pembuktian penggugat. Dikatakan 'Bisa jadi beliau memutuskan
karena tahu apa yang diakui oleh pihak tergugat atau apa yang
difunjukkan bukti itu benar'. Artinya, bagi hakim sepeninggar
beliau udak boleh memutuskan hukum dengan bukti dan
pengakuan. sebab orang sepeninggal beliau tidak mengetahui
kevalidan bukti dan pengakuan, mengingat beliau mengetahui hal
itu tidak lain melalui wahyu. sementara seteleh kewafatan Nabi S
wahyu telah terpufus". Dia menjawab, "Tidak boleh!,,

saya melanjutkan, "Hukum yang dipufuskan berdasarkan
putusan Rasulullah apakah tidak dibatalkan dengan redaksi ,bisa

jadi'?" Dia menjawab, "ya!" Saya berkata, ,.Saya 
tidak

menginginkan pembatalan sumpah berikut saksi dengan kata ,bisa

jadi'-" Aku berkata padanya, "Saya sampaikan pada Anda soar
kata 'bisa jadi', bagaimana menurut Anda seanalainya seseorang
menemui Anda dan menggugat bahwa orang lain punya
tanggungan seribu padanya, laru Anda tahu gugatan tersebut
benar, apakah Anda lantas bersikap seperti orang yang
memufuskan perkara berdasarkan pengetahuannya, yaifu
rnengambil uang tersebut lalu menyerahkan padanya, tanpa harus
mengajukan saksi dan sumpah; atau seperti orang yang tidak
memufuskan perkara atas dasar pengetahuannya, yaifu Anda tidak
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menyerahkan uang itu padanlra kecuali didukung keterangan dua

orang saksi selain Anda?"

Dia menjawab, "saya tidak akan bersikap demikian." saya

bertanya padanya, "Jika Nabi $ memutuskan atas dasar sumpah

dan berikut saksi, sementara beliau tahu materi penggugat benar,

lalu mengapa Anda menyelisihinya?" Dia menyanggah, "Bisa jadi

pihak tergugat ridha atas sumpah penggugat". Saya berkata,

"[-agi-lagi Anda menggunakan kata 'bisa jadi''"

saya menambahkan, "Bagaimana menurut Anda seandai-

nya dua pihak yang berperkara mengadu pada Anda, lalu tergugat

rela dengan sumpah penggugat, apakah Anda memaksanya unfuk

rnengajukan saksi dan menyumpahnya?" Dia menjawab, "Tidak!"

Saya menyatakan, "seandainya dia bersumpah berikut saksinya,

sementara tergugat rela dengan sumpah tersebut, apakah Anda

tidak memberinya sesuatu?" Dia menjawab, "Saya tidak akan

memberikan apa pun atas dasar sumpah berikut kesaksian seorang

saksi. Tetapi, jika dia mengakui akan haknya, saya akan

memberikan ihi."

Saya bertanya, "Apakah Anda akan memberinya ketika dia

mengakui itu dan Anda tidak menyumpah penggugat?" Dia

menjawab, "Ya!" Saya berkata, "Jadi ini Sunnah yang lain, jika

seperti yang Anda sampaikan, berarti Anda telah menyelisihinya."

Dia berkata, "Bagaimana menurut Anda mengenai hukum-hukum

Rasulullah $?" Saya menanggapi, "Kaum muslimin wajib

mengaclili berdasarkan hukum beliau, begihr juga dengan hukum

yang diwaiibkan Allah kepada mereka''

Dia menanggapi, "Mungkin saia Nabi $ menghukumi

berdasarkan wahlnr-' saya menanggapi, 'Keputusan 5nng telah
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beliau ambil berdasarkan wahyr: pasti telah dijelaskan. Demikian
ini seperti perkara yang dihalalkan dan diharamkan bagi manusia.
Bukankah keputusan yang dijatuhkan oleh beliau kepada umat
manusia berdasarkan bukti, secara zhahir merupakah hukum
beliau?" Dia bertanya, "Apa dalil pemyataan tersebut?,, saya
menjawab:
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2989- Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin

urwah, dari ayahnya, dari zainab binti Abu salamah, dari ummu
salamah, istri Nabi 6s, bahwa Rasuluilah $ bersaMa,
"saunggwhn5ta aku manusia biasa, sementan kat; mengajukan
gugabn kepadaku- Mungkin saja sebagian katian tebih pandai
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dalam memberikan hujjah daripada sebagian yang lain, lalu aku

memufuskan unfuknya berdasarkan apa yang aku dengar dainya.

Siapa saja yang aku pufuskan untuknya sesuafu yang merupakan

hak saudaranya, maka ianganlah dia mengambiln5n. Karena aku

telah memberikan secuil api neraka unfuknya." 30

Saya berkata padanya, "Rasulullah S memberitahukan

kepada umat manusia bahwa beliau mengadili diantara mereka

berdasarkan fakta hukum yang tampak olehnya. Allah-lah

Penguasa atas segala yang ghaib darinya. Sudah selayaknya kaum

muslimin meneladani beliau, unfuk mengadili perkara berdasarkan

fakta hukum yang zhahir. Sebab sepeninggal beliau selamanya

tidak akan ada seorang penguasa muslim pun yang mengetahui

kebenaran seorang saksi. Dia mengadili berdasarkan fakta hukum.

Kesaksian tidak lepas dari kebohongan dan kesalahan. Seandainya

putusan hukum harus berdasarkan wahyu, sepeninggal Nabi $
tidak akan ada seorang pun yang dapat memutuskan perkara,

karena tidak ada orang yang mampu mengetahui batin seseorang,

selain Rasulullah,$"-

Dia berkata, "Apabila Anda menyumpah orang merdeka

berilmt saksinya, lalu bagaimana Anda menyumpah budak dan

orang kafir yang fidak punya hak unfuk bersaksi?" Saya

menanggapinya, "Bagaimana dengan orang merdeka yang adil

ketika bersaksi untuk dirinya, apakah kesaksianya diperbolehkan?"

Dia menjawab, "Tidak boleh!" Saya berkata, "Seandainya

kesaksiannya diperbolehkan, apakah dia bersumpah atas kesaksian

tersebut?" Dia menjawab, "Tidak!" Saya berkata, "Lalu mengapa

Anda keliru menganggap saya menjadikan orang merdeka itu

30 Takhtij hadit ini telah dimuat pada hadits no. (1897, pernbahasan: Wasiat,

bab: Wasiat pada Ahli Waris). Hadits ini muttafaq alaih.

73



Al llmm

sebagai saksi bagi dirinya?" Dia menjawab, "Karena Anda

memberikan haknya atas dasar sumpahnya. Jadi, sumpah tersebut

berkedudukan sebagai saksi".

Saya menanggapinya, "Kami memberikan haknya
berdasarkan keputusan hukum Rasulullah S, yaitu jika beliau

memberikannya ifu seperti pemberian hak berdasarkan seorang

saksi, bukan berarti kesaksian." Dia berkata, "Apakah pendapat

Anda itu berdasarkan dalil?" Saya menjawab, "Ya, insya Allah".
Saya berkata padanya, "Bagaimana menurut Anda jika

seseorang menggugat hak, lalu dia mengajukan dua orang saksi

yang memberikan keterangan bebas padanya atas gugatannya,

apakah dia terbebas?" Dia menjawab, "Ya!" Saya bertanya, "Jika

dia bersumpah dan tanpa memberikan bukti, apakah dia bebas?"

Dia menjawab, 'Ya!" Saya menyatakan, "Apakah Anda
mendudukkan sumpah atas kebebasannya dari gugatan seperti dua

orang saksi?" Dia menjawab, 'Ya! Dalam kasus ini."
Saya berkata, "Apakah sumpahnya sama dengan

keterangan dua orang saksi?" Dia menjawab, "Tidak sama!

Sekalipun keduanya punya pengertian yang sama, tetapi berbeda

dalam beberapa hal. Sebab seandainya penggugat bersumpah

sehingga dia terbebas dari gugatannya, kemudian pemilik hak
mengajukan dua orang saksi, maka sumpahnya batal dan pemilik

hak mengambil haknya berdasarkan kesaksiannya." Kami
menyatakan, "Demikian pula pendapat kami tentang sumpah. Jika
kami memberikan haknya berdasarkan sumpah, seperti pemberian

kami berdasarkan seorang saksi, bukan berarti sumpah seperti

kesaksian seorcng saksi dalam segalanya".

Saya berkata padanya, "Bagaimana menumt Anda
andaikan seseorang berkata pada Anda, 'Sabda Nabi S, 'sumpah
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bagi tergugat' berlaku pada masa beliau, ketika keadilan dan lslam

masih dijunjung tinggi. Sementara kondisi masyarakat saat ini tidak

demikian. Saya juga tidak menyumpah tergugat dari kalangan

musyrik dan muslim yang tidak adil'." Dia menanggapi, "Bukan

seperti ifu maksudnya. Ketika Nabi $ mengatakan sesuafu maka

ia berlaku umum".

Kami berkata, "Begifu halnya sumpah berikut keterangan

seorang saksi ketika digunakan sebagai dalil putusan hukum oleh

Rasulullah S terhadap pemilik hak, maka baik orang yang

merdeka yang adil maupun bukan, punya kedudukan yang sama

dalam kasus ini. Hamba sahaya dan orang kafir sebagaimana

diperlakukan sama dalam sumpah yang disampaikan, maka orang

terbaik pun -seandainya dikenal- ketika digugat lalu bersumpah

maka dia terbebas dari gugatan. Demikian pula dengan orang

kafir. Jadi, begitulah keduanya bersumpah dan mengambil

haknya".

Saya berkata padanya, "Bagaimana menurut Anda dengan

penduduk Mahlah ydng menemukan korban pembunuhan di

tengah mereka, lalu unlinya mengajukan dua orang saksi bahwa

mereka telah membunuhnya secara tidak sengaja?" Dia

menanggapi, "Mereka wajib membayar diyat." Saya bertilgd,
"seandainya wali tersebut tidak mengajukan dua orang saksi,

apakah Anda akan menyumpah mereka dan membebankan diyat

kepada mereka?" Dia menjawab, "Ya! Seperti Anda memberinya

ketika wali mendatangkan dua orang saksi."

Saya bertanya, "Apakah sumpah mereka bahwa mereka

terbebas dari darah korban, ketika wali tidak mengajukan dua

orang saksi sama seperti dua saksi, seandainya keduanya memberi

kesaksian bahwa mereka telah membunuhnya?" Dia menjawab,
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"Tidak terbebas!" Saya berkata padanya, "Mengapa Anda telah

memberinya diyat berdasarkan sumpah, seperti Anda memberinya

berdasarkan dua orang saksi?" Dia menjawab, "sebenamya saya

memberikan diaya berdasarkan atsar." Saya berkata, "Dalam

kasus ini Anda tidak harus mengemukakan hujah?" Dia menjawab,
"Tidak!" Kami mengatakan, kami memberinya diyat berdasarkan

Sunnah yang lebih utama dari atsar. Lantas mengapa Anda
menganggap hujjah tersebut mengalahkan kami?

Saya berkata padanya, "Apakah sumpah penduduk Mahlah

-padahal mereka musyrik- sama seperti sumpah mereka
seandainya mereka muslim?" Dia menjawab, "Ya." Saya bertanya,
"Seandainya seseorang menggugat orang lain atas suafu hak, lalu
tergugat menolak bersumpah, apakah Anda memberikan hak ifu
pada penggugat?" Dia menjawab, "Ya."

Saya berkata, "Apakah penolakannya seperti dua orang
saksi seandainya mereka memberikan kesaksian yang

merugikannya?" Dia berkata, "Tidak." Saya berkata, "sungguh
Anda telah memberi haknya berdasarkan penolakan tergugat
untuk bersumpah, seperti Anda memberikan hak ihr berdasarkan
keterangan dua orang saksi."

Dia berdalih:
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2990. Nabi S bersabda, "Bukti dibeikan oleh penggugat

dan sumpah diberikan oleh tergugat."

Kami berkata: Hadits ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari

Nabi S.

2991. Amr bin Syuaib meriwayatkannya dari Nabi S.
Anda dan kami menguatkan riwayat ini dengan riwayat Ibnu Abbas

secara khusus.31

2992.lbnu Abbas meriwayatkan dari Nabi S bahwa beliau

memutuskan perkara dengan sumpah berikut seorang saksi.32

2993. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Amr bin Syu'aib

dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi #.33

2994. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Hurairah,

Sa'd bin Ubadah, Ibnu Al Musayyib dan Umar bin Abdul Aziz dan

Nabi $.s
Anda menolaknya, padahal dalilnya lebih banyak dan lebih

kuat. Kami menetapkannya begitu juga periwayat di bawahnya.

Saya berkata padanya: Bagaimana menurut Anda ketika

31 Takhrii<tyatelah disebutkan pada hadits no- (29691-

Ljh. tal<hrijayapada pernbahasan: Putusan Hukum, bab: Saksi Berikut Sumpah.
s2 Takhriitya telah disebutkan pada hadits no. (2951) dan (29621, pembahasan:

Puhrsan Hukum, bab: Saksi Berikut Sumpah. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.
33 uh. takhnlnya no- (29691 pembahasan' Putusan Hukum, bab: Salsi Berikut

Sumpah.
34 Uh. hadits no. (2963-29661 dan l297ll, pernbahasan: Putusan Hukum, bab:

Saksi berilart Sumpah.
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Allah ffi memufuskan perkara zina dengan empat orang saksi, dan

sunnah menerangkan demikian. Allah @ berfirman,

,4 i-4
9u4$rj

'Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi lakiTaki
diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka
(boleh) seonng laktlaki dan dua orang perempuan " (Qs. Al
Baqarah 121:282)

Bukankah ahli ilmu merumuskan kesaksian empat orang

dalam kasus zina dan dua orang dalam selain kasus zina, namun

mereka tidak menyimpulkan "seorang dari mereka berdua (saksi)

menghapus kesaksian yang lain, dan tidak menyalahinya". Mereka
justru memberlakukan masing-masing dari mereka sebagaimana

mestinya? "Ya, benar!" jawabnya.

Saya mengatakan, ketika ahli ilmu memperbolehkan

kesaksian hanya para wanita saja terkait aib dan urusan wanita,
tanpa dasar dalil dari Al Qur'an dan Sunnah, apakah bisa

dikatakan, "Ketika Allah membatasi kesaksian dimana batas

minimalnya seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi wanita,
sehingga kesaksian wanita tidak diperbolehkan begitu pun
kesaksian laki-laki bersama mereka. Siapa yang memperboleh-
kannya berarti telah menyelisihi Al Qur'an dan Sunnah, karena
batas minimal kesaksian yang diriwayatkan dari Nabi S adalah

seorang saksi dan sumpah?
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Dia menanggapi, "Tidak boleh apabila Al Qur'an tidak

menyinggung dalam nash kesaksian kurang dari seorang saksi laki-

laki dan dua orang wanita tidak diperbolehkan. Sunnah juga tidak

menyinggung hal ihr. Kaum muslimin lebih mengetahui makna Al

Qur'an dan Sunnah."

Saya menanggapi, "Manakah yang mengikat Sunnah yang

bersumber dari Nabi S atau pendapat yang dikemukakan para

ahli fikih dari seorang sahabat Nabi?" Dia menjawab, "Sunnah."

Saya berkata, "l--alu mengapa Anda menolak Sunnah terkait

sumpah berikut saksi, dan menalslril ayat Al Qur'an- Tetapi, Anda

tidak menolak atsar dengan minimal saksi yang terdiri dari seorang

saksi dan sumpah, lalu Anda menal$/il ayat Al Qur'an?"

Dia berkata, "seandainya Sunnah telah menetapkan, saya

fidak akan menolaknya. Sunnah merupakan dalil penjelas Al

Qur'an." Saya berkata, "sekalipun seseorang menyanggah Anda

dengan sanggahan yang Anda gunakan."

2995. Dia lalu berkata, "Riwayat yang memperbolehkan

kesaksian kabilah trdak shahih bersumber dari Ali ;$r, juga tidak

shahih dari Umar bahwa beliau memufuskan perkara dengan

qasamali?"35

Dia berkata, "Apabila diriwayatkan oleh beberapa

periwayat yang tsiqah. maka riwayat ini tidak berasal darinya."

35 Hadits Ali l& telah disebutkan pada hadib no- (29571 berikut taHtijnya.
Sedangkan atsar Umar tidak bermakna demikian. Maksud sebenamya ndak shahih dari

Umar bahwa beliau pernah memufuskan dengan ara qasatnah, dimana perkara

dirnulai dengan sumpah pihak tergugat. Hal ini berbeda dengan keterangan yang

tercantum dalam hadits Satrl dalam masalah qaamah. Penjelasan lebih lanjut masalah

ini akan dishggung nanti.
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Saya berkata, "Orang yang meriwayatkan sumpah berikut seorang
saksi bersama Rasulullah S itu lebih tsiqah dan lebih dikenal

daripada orang yang meriwayatkan dari Umar dan Ali seperti yang

telah aku riwayatkan. Apakah Anda menolak dalil yang kuat dan

merujuk dalilyang lebih lemah?"

Saya berkata padanya, "Pufusan hukum berdasarkan

keterangan dua orang saksi tidak lantas diharamkan jika

memperbolehkan dengan kesaksian kurang dari ifu. Anda sendiri

memperbolehkan hal itu. Atau memperbolehkan kesaksian kurang

dari ifu diharamkan, berarti pemyataan Anda keliru,
'Memperbolehkan kesaksian dari dua orang haram.' Kami telah

menjelaskan sebagian masalah ini pada pembahasannya masing-

masing. Ada banyak masalah yang tidak kami singgung, bahkan

bisa jadi jumlahnya lebih banyak dari kasus yang kami jelaskan.

Paparan berbagai kasus ini kami anggap cukup untuk menjelaskan

berbagai kasus yang luput dari perhatian kami, karena hujjah telah

cukup kuat dengan uraian sedikit saja masalah di atas. Semoga

Allah Ta'ala memberi kita pertolongan."

3. Penggugat dan Tergugat

Dia berkata "Apa pendapat Anda mengenai stateman 'bukfi

bagi penggugat dan sumpah bagi tergugat' berlaku umum?"' Saya

menjawab, 'Tidak berlaku umum. Tetapi, dia berlaku khusus pada

sebagian kasus saja."
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Dia berkata, "sebenamya menumt saya, riwayat ini

umum." Saya berkata, "Dengan demikian seluruh kasus yang

menyalahinya dibatalkan?" Dia berkata, "Jika Anda menyatakan

demikian? Saya berkata, 'Kalau begifu Anda meninggalkan segala

pesan umum yang ada pada Anda'-" Dia bertanya, "Yang mana?"

Saya menanggapi, "Apakah maksud bukti yang diperintahkan

untuk tidak memberikan yang lebih kecil darinya?" Dia menjawab,

"Dengan dua orang saksi lakilaki, atau seorang saksi lakiiaki dan

dua orang salsi wanita."

Saya menuturkan, "Bagaimana pendapat Anda tentang

mantan budakku yang aku temukan tewas di Mahlah, namun aku

tidak menemukan bukti seorang pun dari mereka yang terbukti

telah membunuhnya?" Dia menanggapi, "Kami menyr'rmpah

mereka, lima puluh laki-laki dengan lima puluh sumpah, kemudian

kami putuskan trnfuk menjatuhkan diyat kepada mereka dan ahli

warisnya dalam jangka u/aktu tiga tahun."

Saya berkata, "Mereka berkata pada Anda, 'Anda

menganggap Kitabullah mengharamkan seseorang unhrk

mengajukan kesaksian yang lebih kecil dari dua orang lakilaki atau

seorang laki-lak dan dua orang wanita. Anda mengira Sunnah

Rasulullah d& mengharamkan untuk memberikan bukt hanya

kepada penggugat, yaitu dua orang saksi laki-laki yang adil, atau

seorang saksi laki-laki dan dua orang wanita. Anda iuga

beranggapan sunnah Rasulullah $ mengindikasikan bahwa

sumpah menjadi pembebas bagi pihak yang bersumpah. Lalu

mengapa Anda memberikan hak penggugat tanpa kesaksian

seorang laki-laki, dan Anda menyrmpah kami dan tidak
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membebaskan kami dari gugatan. Jadi, seluruh pemyataan Anda
secara umum kontradiksi dengan Al Qur'an dan sunah'."

Dia menanggapi, "Saya tidak menyelisihi keduanya."

2996. Riwayat ini dari Umar bin Al Khaththab.36

Saya berkata, "Bagaimana menurut Anda seandainya

riwayat tersebut shahih dari Umar, tentu hukum ini kontradiksi

dengan Al Qur'an dan Sunnah? Umar tidak pemah menyatakan,
'bukti bagi penggugat dan sumpah bagi tergugat?"' Dia menjawab,
"Tidak demikian karena Umar lebih tahu tentang Al Qur'an dan
Sunnah berikut maksud pemyataannya."

Saya berkata, "Apakah hukum ini menunjukkan kepada
Anda secara khusus soal klaim Anda bahwa Al Qur'an
mengharamkan seseorang (yarr beperkara) mengajukan kurang
dari dua orang saksi lakilaki, dan bahwa Sunnah mengharamkan

unfuk menghalangi hukum mengajukan kurang dari dua orzmg

saksi laki-laki, atau salah seorang bersumpah kemudian tidak
terbebas dari gugatan, semua dalil ini tidak berlaku umum seperti
pemyataan Anda?" Dia menanggapi, "Benar tidak berlaku umum-
Tetapi, saya mengeluarkan kasus ini dari dalil umum AI Qur'an
dan Sunnah dengan kabar dari Umar."

Saya menyatakan, "Apakah Anda melihat kami
berpendapat dengan sumpah berilnrt seorang saksi hanya
berdasarkan rasio atau mengaqr pada kabar dari Rasululluh #?

s Riwayat Asy-Syafi'i terkait atsar ini berikut sanadnya akan dikernukakan pada
hadits nomor berikuhrya.
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Dalil ini harus kita aplikasikan daripada kabar dari selain

Rasulullah @."

Saya menyatakan, "Bagaimana menurut Anda jika

penduduk Mahlah berkata pada Anda, 'Nabi S hanya bersabda,

'Bukti bagi penggugafl' mengapa beliau tidak mengharuskan bukti

ini." Dia berkata, "sumpah bagi tergugat. Demikian dikemukakan

oleh Umar. Apakah penggugat terhadap kami?" Dia berkata,

"sepertinya kalian (demikian)." Kami mengatakan, "kata

'sepertinya kalian' dugaan atau keyakinan? Orang ini wali korban

tidak beranggapan kami telah membunuhnya. Mungkin saja selain

kami telah membunuhnya dan membuang jenazahnya ke wilayah

kami. Bagaimana mtrngkin Anda menyumpah kami padahal kami

bukan tergugat?" Dia menanggapi, "Saya telah menjadikan kalian

seperti tergugat." Kami berkata, "Mereka mengatakan, Anda tidak

menjadikan kami dan wali sebagai pihak yang tidak tergugat. Jika

Anda menjadikan kami demikian, lalu apakah sebagian kami atau

seluruhnya menjadi tergugat?" Dia lalu berkata, "Justnt kalian

semua."

Kami menuhrrkan, "Mereka berkata, 'Kami semua pun

bersumpah. Mungkin saja di antara kami ada yang mengaku,

sehingga sanksi terhadap kami gugur dan dibebankan

kepadanya'." Dia berkata, "Saya tidak menyrmpah kalian semua,

jika jumlahnya melebihi lima puluh orang." Kami melanjutkan,

"Mereka berkata, 'seandainya seseorang menggugat safu dirham

kepada kami, apakah Anda menyumpah kami s?mua?''" Dia

menanggapi, "Ya!" Kami berkata, "Mereka lalu menyatakan,

'Anda menzhalimi wali korban jika tidak menyumpah kami semua

sebagai tergugat. Anda menzhalimi kami jika Anda menyrmpah
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kami, padahal kami bukan tergugat. Anda melakukan kezhaliman
secara khusus kepada orang-orang pilihan kami, dan tidak
membatasi safu sumpah pada seseorang. Seandainya kami
berjumlah dua orang, Anda pasti men5rumpah setiap orang dari
kami sebanyak 25 kali sumpah; atau safu orang, Anda pasti
men!rumpahnya 50 kali sumpah. Sebenamya sumpah bagi setiap
orang yang diminta unfuk bersumpah -orang yang terjebak dalam
selain kasus ini, menurut Anda, sekalipun berbuat zhalim- hanya
berlaku safu kali. Ketika kita bersumpah, kita pun menanggung
segala konsekuensinya. L-alu, bagaimana Anda memperbolehkan
hal ini?'."

Dia menanggapi, "Saya meriwayatkan keterangan ini dari
umar bin Al Khaththab." Saya menufurkan, "Mereka laru berkata
pada Anda, 'Apabila Anda meriwayatkan sesuatu dari Umar,
apakah Anda tidak memperhatikan para pewarta yang
meriwayatkan dari beliau, dan Anda meninggalkan kabar tersebut
karena pesan zhahir Al Qur'an dan sunnah serta keterangan dari
beliau bertentangan dengannya.' Akan tetapi, perlu saya katakan
bahwa Al Qur'an dan sunnah dalam hal ini berlaku khusus.
Bagitu pula pemyataan LJmar."

Saya berkata, "Jika dikatakan, 'Gugatlah kekeliruan orang
yang meriwayatkannya dari Umar, karena Umar tidak akan
menyelisihi bunyi zhahir Al Qur'an dan sunah'. pemyataan dia
sarna persis dengan sabda Nabi S, 'Bukti bagi penggwgat dan
sumpah baqt tergugaf ." Dia menanggapi, "Tidak boleh
memperrnasalahkan orang yang lebih tsiqah. Tetapi, menumt
saya, Al Qur'an, Sunnah, dan pemyataan Umar berlaku khusus.
Ketetapan ini sama dengan ulasan sebelumnya. Saya
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mengamalkan khabar ketika saya menemukan alasan unfuk ifu-

Saya tidak akan membatalkan sebagian kabar dengan kabar yang

lain."

Saya menanggapi, "L-alu mengapa ketika kami menyatakan

masalah sumpah berikut seorang saksi laki laki, Anda menganggap

pesan Al Qur'an dan Sunnah bersifat umum- Kemudian sekarang

Anda mengatakan, bersifat khusus. Anda tidak memperbolehkan

kami apa yang Anda perbolehkan untuk diri Anda?" Saya berkata

padanya, "Bagaimana menumt Anda seandainya seseorang

berkata kepada Anda, apakah hadits ini shahih dari Umar?" Dia

berkata, "Ya, ia shahih." Lalu, dia berkata padamu, "Anda telah

menyelisihi hadits dari Umar dalam kasus ini." Dia bertanya,

"Hadits yang mana?" Saya menjawab:
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2997. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari
Manshur, dari Asy-Sya'bi, bahwa Umar ;.{!g, mengirim surat tentang

korban pembunuhan yang ditemukan di antara Khaiwah dan
Wadi'ah agar hakim mengukur jarak antara dua daerah tersebut.
Dilihat posisi jenazah lebih cendemng ke daerah mana, maka dari
daerah tersebut dikeluarkan 50 orang menuju Makkah, lalu
dimasukkan ke Hijr dan disumpah. Selanjutnya mereka diputuskan
unfuk membayar diyat. Mereka lalu berkata, "Harta benda kami
tidak dapat melindungi sumpah kami, dan sumpah kami tidak
dapat melindungi harta benda kami." Umar menjawab, "Begifulah
semestinya." 3T

Selain Sufuan mengemukakan dari Ashim Al Ahwal, dari
Ary Sya'bi, dia berkata: Umar mengatakan, "Darah kalian
dilindungi oleh sumpah kalian. Darah orang muslim fidak halal
dialirkan." Dia berkata, "Demikian bunyi hadits ini setemsnya."

37 Mushannaf Abdurrazzaq (70/35, bab: Diyat dan Tindakan Melukai -bab:
Qasamah-) dari Ats-Tsauri, dari Mujahid bin Sa'id dan sulaiman Asy-syaibani, dari
Asy-Sya'bi bahr,va ditemukan seorang korban pembunuhan di antam kabilah wada'ah
dan Syakir. umar bin AI Khaththab pun memerintahkan mereka untuk mengukur
tempat kejadian perkara dari dua kabilah ini, temyata posisi korban lebih mendekati
daerah kabilah wada'ah. Umar pun menyumpah mereka sebanyak lima puluh kali.
setiap orang dari mereka mengucapkan, "Aku tidak mernbunuh, dan tidak tahu siapa
pernbunuhnya." Beliau kemudian membebankan diyat kepada mereka.

Ats-Tsauri mengatakan, Manshur mengabarkan kepadaku dari Al Hakam, dari Al
Harits AI Azma' bahwa dia menuturkan, "wahai Amirul Mukminin, sumpah kami tdak
melindungi harta benda kami. Begitu pun, harta benda kami tidak melindungi sumpah
kami." Umar berkata, "ltulah kebmaran." (no. 18265)

Dari Ibnu Jumii, dari Manshur, dari Asy-Sya'bi dengan redaksi l.ng sama.
Hanya saja dalam riwayat ini disebutkan, "Al Hathim memasukkan mereka kemudian
mengeluarkan mereka satu persatu, lalu menyumpahnya." (no. 18267l

Pemyataan Asysyaf i, "sebenamya hadits ini diriwaptkan oleh Al Hadts Al
A'war, dia tidak dikenal." Menurut saya, memuat kesalahan dari penulis. yang benar
adalah Al Harits yang lain, yaitu Al Harits Al Aana', dalam riwayat AMur Razzaq.
Sebab, menurutku, tidak mungkin AI Harits Al A'war udak dikenali oleh Imam Asy-
Syafi', sampai-sampai dia mengatakan, dia Udak dikenal."
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Kami bertanya, "Apakah bagi hakim saat ini boleh

melaporkan kaum yang tinggal di daerah yang jaraknya 22 mdam

perjalanan dari tempahya, padahal di tengah mereka terdapat

hakim lain yang berwenang mengadili?" Dia menjawab, "Tidak

boleh! Bahkan, sekalipun mereka berada di jarak tiga hari

perjalanan tetap tidak boleh-"

Kami menyanggah, Umar telah melaporkan mereka

padahal jaral<rrya 22 malam perjalanan darinya, sementara di

daerah tersebut terdapat para hakim yang berwenang unfuk

mengadilinya, dan lokasi mereka lebih dekat daripada Makkah."

Kami menambahkan, "Apakah seorang hakim boleh

men5rurati hakim lain untuk mengusir 50 orang, atau hal tersebut

ditujukan pada wali dan untuk memilih 50 orang dari penduduk

daerah tersebut?" Dia menjawab, 'lMelainkan kepada wali dam."

Kami menanggapi, "Sebenamya, menumt dugaanku, Umar

mengirim surat yang isinya mengadukan 50 orang (yang diduga

. telah melakukan tindakan pidana) kepada hakim. Dia tidak
*"-""melaporkan perkara itu pada wali dam. Umar tidak memerintah-

kan untuk memberikan pilihan kepada terduga. Hakim lalu

melaporkan mereka atas permintaan wali korban-"

Kami menuturkan, "Ataukah hakim menyumpah mereka di

Hijr?" Dia menjawab, "Tidak perlu meny-rmpah." Kami berkata,

"L)mar mengabarkan bahwa darah mereka mendapat jaminan

selamat berkat sumpahnya. Pemyataan ini mengindikasikan bahwa

beliau menjatuhkan hukum mati kepada mereka sekaliptrn telah

bersumpah. Keempat hukum ini berbeda dengan pendapat Umar.

Sepengetahuanku tidak ada seorang sahabat Rasulullah +B p*
yang menyelisihi pendapat Umar. Bahkan, dalam kasus qaamah
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ada sahr hukum Umar yang menyelisihi se.bagian hukum Nabi S.
Sebab, Rasultillah S tidak rnembebankan diyat kepada orang

Yahudi, padahal Abdullah bin Sahal ada di tengah mereka.
Apakah Anda mengambil sebagian hukurn yang Anda riwayatkan
dari umar, sernentara ada riwayat dari Nabi # yung kontradiktif
dengannya" Ancla meninggalkan hukum yang saya riwayatkan dari
Umar yang ti€lak menyelisihi riwayat dari Nabi S dan para
sahabat, yaitu ernpat hr.tkum. Kebodohan mana yang lebih
gamblang dari pernyataan Anda ini?"

Dia be.rtanya, "Apakah keterangan tersebut benar berasal

dari Anda?" Saya meniawab, "Tidak, sebenamya AsySya'bi
meriwayat kanngra dari Al Harits AI A'war, sementara Ai Harits Al
A'war tidak diketahui. Kami rneriwayatkan keterangan tersebut
dari Rasulullah S dengan sanad yang shahih, bahwa beliau

mernpersilakan para penggugat unfuk bersumpah lebih dahulu.
Ketika mereka tidak berkenan bersumpah, betiau bersabda,
'Apakah Yahudi telah membebaskan katian dengan S0 kati
sumpah'.

Ketika beliau bersaMa, 'Apakah yahudi telah
membebaskan kalian' tidak berarti mereka dikenai denda.
Manakala kaum Anshar tidak menerima sumpah mereka, maka
Nabi S pun menansgung di5rahrya. Beliau juga tidak membeban-

kan denda apa pun kepada Yahudi padahal korban berada di
wilayah mereka. sementara ifu, diriwayatkan dari umar baFrr,va

beliau memberikan kesempatan zumpah pertama kepada tergugat,
Iqemudian beliau mengembalikan strrnpah balasan pada pihak
penggugat. Dua riwayat ini semuanya tidak relevan dengan riwayat
Anda."
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Saya berkata padanya, "Ketika Anda yakin Al Qur'an
mengindikasikan bahwa kesaksian yang kurang dari seorang laki-

laki dan dua orang wanita tidak diterima, bahwa Sunnah

menunjukan gugatan yang diterima harus berdasarkan bukti, lalu

bagaimana kasus berikut menumt Anda, yaifu seorang laki{aki

berkata pada istrinya, 'Anak yang kau lahirkan ini bukan anakku.

Sebenamya kau meminjamnya unfuk mempertemukan nasabnya

denganku'." Dia menanggapi, "Jika si wanita mengajukan seorang

wanita yang memberikan kesaksian bahwa dia telah melahirkan

anak tersebut, maka nasab anak ini dipertemukan dengan nasab si

laki-laki itu. Jika tidak dapat mendatangkan saksi, si suami

menjafuhkart li'an." Saya berkata, "Begitu haln5n mengenai aib

perempuan dan proses kelahiran, dalam kasus ini boleh dibuktikan

dengan kesaksian seorang wanita?" Dia menjawab, "Ya boleh!"

Saya bertanya, "Dari siapa Anda meriwayatkan pendapat ini?" Dia

menjawab, "sebagian keterangan ini dari Ali &." Saya bertanya,

"Apakah keterangan ini mengindikasikan anggapan Anda bahwa

Al Qur'an menunjukkan penolakan terhadap kesaksian yang

disampaikan kurang dari seorang laki{aki dan dua orang wanita,

sementara Sunnah tidak seperti klaim Anda?" Dia mengatakan,

"Ya. Saya telah menyampaikan masalah ini sebelum kasus

tersebut di atas dalam pembahasan qasamah. Tetapi, dalam kasus

ini terdapat alasan lain." "Alasan apa?" tanyaku. Dia menjawab,

"Allah ffi telah menentukan batasan-batasan terhadap segala yang

dihalalkan. Jadi, seandainya ada dua orang secara sengaja melihat

kemaluan seorang wanita yang sedang bersalin agar menjadi

saksinya atas kejadian ini, mereka dikategorikan fasik atas tindakan

tersebut yang tidak dapat diterima kesaksiannya."

89



AlUmm

Sa!,a berta4a, "apakah datram Al Qur'an terdapat
pengecualian -sesuatu yang tidak boleh dillhat oleh laki{aki?" Dia
menjawab, "Tidak ada." Salra berkata, "sebenamya dasar
pendapat Anda menyelisihi AI Qur'an." Saya melanjut"kan,
"Bagaimana menurut Anda tentang para saksi tindakan zina ketika
mereka terus mernandang dan mengintip dua orang yang berbeda
jenis berhuburrgan zina sehingga dapat memastikan si laki-lal*i
telah menyefubtiiii si wanlta seperti masuknya pengoles celak rrpte
ke dalarn irctok celal<" Akibatnya. mereka melihat kemah&,
dulrur. penrt, dua paha, dan bagian fubuh wanita lainnya. Apakdl
batasarr m€ng'al$ikan ifu pada anggota tubuh yang halal d+lihat

atau. sampai anggota yang haram dilihat?" Dia menjawab,
"Bahkan sampai bagian tubuh yang haram bagi mereka-"

Saya bertanya, "Bagairnana Anda memperbolehlmn
kesaksian mereka?" Dia menjawab, "[.irnar bin Al iGththab
memperbolehkannya." Saya menyanggah, "Apabila Umar bin Al
Khaththab memperbolehkan kesaksian orang yang melihat sesuafu
yang diharamkan baginya, tidak lain karena dia memandang
sebagai saksi, bukan unfuk berbuat fasik. lantas mengapa Anda
yakin unhrk menolak kesaksian orang yang melihat sesuafu yang
diharamkan baginya sebagai saksi, dan Anda menggolongkannya
sebagai orang fasik?" Dia menjawab, "Saya tidak menolak
kesaksiannya." Saya berkata, "Awalnya Anda meyakini hal ifu.
Perhatikan kasus berikut ini, yaifu jika seorang u.anita shatihah
dinikahi oleh orang fasik, lalu si wanita berkata, 'Dia mqrolak
janinku, Ialu mengikat aku dan anakku dalam keadaan terqsng'.
Se-rnentara Anda yakin AI Qur'an dan Sunnah ffiek
memperbolehkan kesaksian kurang dari seorang laki-laki dan dua
orang wanita. Aku pun menempatkan dtra orang saksi laki-laki
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atau seorang salesi lalti=laki dan dua orang wanita di balik pinhr,

serta beberapa orang wanita bersamaku. Katika kepala bayilru

kehrar (dari liang kerrnaluan), meteka membuka selambuku agar

mereka dapat melihat keluamya si jabang bayr, lalu

mempertemukan nasabnya dengan ayahnya. Pandangan ini unfuk

menetapkan kesaksian terhadap diriku dan bayiku.

Praktik tersebut termasuk hak sesarna manusia. Anda

sangat ketat dengan hak-hak sesama manusia. Ia bukanlah

pandangan yang dilakukan dua orang saksi unhrk bersenang-

senang, melainkan pandangan unhrk menyingkap perbuatan kotor.

Pandangan para saksi zina menghimpun dua hal:

Pertama,lebih lama dari melihat proses kelahiran anak dan

meliputi seluruh anggota tubuh.

Kdua, termasuk pandangan nikmat yang menggugah dan

mengundang syahwat. Mereka memperbolehkan kesaksian

tersebut seperti saya mempertolehkan kesaksian zina.

Anda menolak kesaksian para sat<si perbuatan zrna,

padahal mereka lebih berhak menolak jika hal tersebut

diperbolehkan. Demikian ini sejalan dengan pemyataan Anda

'Orang yang melihat se:cuatu yang diharamkan dihukumi fasik yang

kesaksiannya ditolak.'

Jadi, hukuman zina merupakan 6ad Allah &. Anda

merrolak had Nlah dengan tindakan syubhat dan memerintahkan

untuk rnenufup aib kaum muslimin?" Dia menjawab, "Saya tidak

menolak itu seandainya mereka bersal<si, dan tidak menekankan

hal ini kepada Anda." Saya menanggapi, "Anda telah menyelisihi

pemyataan yang telah Anda nyatakan pertama kali bahwa Allah &
mengharamkan unfuk membolehkan kesaksian kurang dari dua

9l



AlUmm

orang laki-laki atau seorang laki{aki dan dua orang wanita. Begitu
juga apa yang Anda klaim dalam Sunnah serta dalil yang Anda
gunakan bahwa praktik ini diharamkan bagi orang-orang unfuk
bersaksi dalam kondisi demikian."

Saya menyatakan, "Bukankah menurut Anda kesaksian

seorang wanita dalam proses kelahiran anak tidak dapat terima,
sementara beberapa orang lakilaki melihat kejadian ihr?" Dia
menjawab, "Aku menerima kesaksiannya berdasarkan pemyataan-

ku pertama kali." Saya bertanya, "Apakah Anda tidak
meninggalkan pendapat tersebut berdasarkan dalil yang Anda
klaim dalam Al Qur'an dan sunah?" Dia menjawab, "Dia tidak
bertentangan dengan Al Qur'an."

Saya menyatakan, "Apakah dalil Al Qur'an dan Sunnah
terkait kasus ini dan korban pembunuhan yang ditemukan di
Mahlah bersifat khusus?" Dia menjawab, 'Ya." Saya berkata,
"Anda tidak bisa berhujjah bahwa dalam satu kasus dalil ini umum,
dan dalam kesempatan lain Anda mengatakan dia bersifat khusus."
Saya berkata padanya, "Bagaimana menurut Anda kasus lakilaki
dan wanita yang saling mengklaim atas kepemilikan perabotan

rumah. Mengapa dalam kasus ini Anda tidak memutuskan untuk
memberikan perabotan itu pada si pemilik rumah atau pada si

wanita, karena dia telah mendiami rumah tersebut; Anda
menjadikan suami atau si wanita sebagai penggugat. Anda
rnenghamskan para pihak yang menggugat unfuk menyampaikan
bukti. Atau Anda memutuskan untuk menjadikan perabotan ifu
sebagai milik berdua lalu membaginya secara rata.

Demikian ini pendapat kami. Menurut kami, perabotan
rumah ifu dibagi secara merata kepada dua belah pihak. Tetapi
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Anda menyelisihi pendapat ini, dan justru memberikannya tanpa

bukti dan tanpa pesan unfuk memisahkan sesuafu dari kepemilikan

mereka. Jadi, Anda memberikan perabotan para laki-laki kepada

para laki-laki, pembotan wanita kepada wanita, dan barang yang

pantas menjadi milik bersama. Tidak jarang laki-laki memiliki

perabotan wanita, dan wanita memiliki perabotan laki-laki.

Bagaimana pula menurut Anda dengan kasus dua orang

laki-laki yang saling mengklaim kepemilikan atas pagar bersama.

Mengapa Anda tidak memberikannya pada mereka berdua?

Demikianlah pendapat kami. Mengapa Anda memberikan pagar

itu pada yang berada di dekat tali pengikat saung dan pertengahan

bata? Anda menyatakan hal ini seperti dalil bahwa orang yang

berdekatan dengan tali pengikat saung dan pertengahan bata

menjadi pemilik pagar tersebut. Padahal, orang terkadang

membuat pagar dalam benhrk yang berteda; dan tidak jarang dua

orang membagi sebuah tempat dan pembaglan ini hanya akan adil

jika mereka memberikan pagar tersebut pada pihak yang tidak

berdekatan dengan tali pengikat saung dan pertengahan bata?

Kedua orang tersebut atau salah seorang dari mereka membelinya,

dan setenrsnya.

Bagaimana pula menurut Anda kasus orang yang menyewa

sebuah rumah dari orang lain, lalu mereka bersengketa soal atap

rumah tersebut. Atap merupakan bagian dari rumah. Lalu,

mengapa Anda tidak memufuskan bangunan itu unfuk pernilik

rurmah? Demikian pendapat kami. Anda menganggap iika atap itu

ditopang oleh pagar tersebut noaka dia menjadi hak p€milik

rumah. Tetapi jika atap itu han5ra menempel, ia menjadi milik

pihak yang menempatinSra.
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.:*,i Terkadang pemilik mmah membangun atap menempel

pada pagar, dan penghuni rumah membangun atap yang lain

dengan cara menggali tanah di sekitar pagar tersebut hingga dapat

berdiri kokoh. Dalam seluruh kasus ini Anda memberikan atap itu
pada pihak terkait tanpa bukti. Anda menggunakan dalil yang

sangat lemah, tidak berpedoman pada atsar yang shahih dan ijma
para ulama kepada Anda. Selanjutnya, Anda tidak mengakui diri
telah menyelisihi Kitabullah, Sunnah, dan qiyas. Sekalipun firman

Allah Ta'ala,

;'(,6k { rgp;,4e ii=,;, a ,.x
c

I
,
l.J-1

e\4w',39;
'Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi lakiJaki di

antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka

holeh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan' (Qs. Al
Baqarah [2]: 282) mengharamkan seseorang mengajukan saksi

kurang dari itu.

Anda mengajukan saksi yang kurang dari semestinya, dan

menyelisihi afuran tesebut tanpa alasan. Anda juga menyalahi

klaim Anda sendiri bahwa Sunnah mengindikasikan bahwa

sesorang dimenangkan dalam sebuah perkara bila mengajukan

bukU. Dalil ini sudah cularp bagi Anda sekaligus menjelaskan

kelemahan meninggalkan pendapat Anda." Dia berkata:

2998. Dikabarkan kepadaku bahwa Rasulullah $
bersaMa, "Apapun yang kalian teima dariku, rujuHah pada Al
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Qur'an. Jika ia sejalan denganya, aku Jah yang mengatakannya-

Jika ia men5nlahinya, aku tidak mengatakannya."3S

Aku berkata padanya, "Menurut kami, hadits ini tidak

dikenal dari Rasulullah #. Riwayat yang diketahui berasal dari

Rasulullah S menurut kami menyelisihi hadits ini. Suatu dalil tidak

dikategorikan sebagai dalil khusus, umum, fardhu, adab, nasikh,

dan mansukh kecuali berdasarkan Sunnah Rasulullah S,
sebagaimana perintah Allah &. Jadi, Al Qur'an menetapkan

hukum fardhu, dan Sunnah menjelaskannya." Dia bertanya, "Apa

dalil pemyataan tersebut?" Saya menjawab, "Firman Allah Ta'ala,

\*f6,^7"{+6bLN\rfpv:cr

38 Hadits ini dikutip oleh Asy-Syafi'i dalam Muhawinrya. Berikuhrya Asy-Syafi'i

mengutipnya dari Abu Yusuf dalam S$nr Al-Aua'i.
Asy-Syafi'i menyatakan terkait hadits ini sebagaimana dikutip oleh Al Baihaqi,

'ndak seorcrng pun -yang menetapkan haditsnya dalam sesuafu yang kecil maupun

besar- yang meriwayatkan hadits ini. Dikatakan kepada kami, 'Kalian telah

menetapkan hadits orang yang meriwayatkan ini pada apa pun'."
Al Baihaqi berkomentar, "Hadits ini juga termasuk riwayat munqathi, dat'.

seomng yang tidak dikenal. Kami udak menerima riwayat ini pada apa pun."

Al Baihaqi kemudian meriwayatkan hadits ini berikut sanadnya dari Asy-Syafi'i,

dia berkata: Abu Yusuf berkata: Khalid bin Abu Karimah menceritakan kepadaku dari

Abu Ja'far, dari Rasulullah $ bahwa beliau memanggil kaum Yahudi lalu bertanya

pada mereka. Mereka mendustakan Isa $,. Nabi $ lalu naik ke mimbar, lalu berpidato

kepada orEmg-orcmg. Beliau bersaMa, "sungguh hadib dadku akan tersebar. Maka
apa Smng l<alian terima dariku gng sauai dengan Al Qw'an, ia bensal dariku. Apa
gng kalian teima dariku 5nng meninlahi N Qur'an, ia bukan dadku.'

l.jh. Siyar Al Aua'i ttm. 24-251.
AI Baihaqi berkomentar, "Riwapt nti mtnqathi, sebagaimana dikemukakan oleh

Asfrsyafi'i dalam Ar-Risalah. Al Hafizh hnu Hajar pernah ditanya tentang hadits ini.
Dia menjawab, 'Hadits ini diriwayatkan dari beberapa jalur yang tidak bebas dari

kdtkan'."
Ash-Shaghani berkomentar, "Hadits int maudhu."
Uh. IGsf Al l{hak (7 / 821,.
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'Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka teimalah. Dan
apa yang bagimu maka tinggalkanlah.'(Qs. Al Hasyr

l59l:7)

Allah Ta'ala menjelaskan bahwa Rasulullah menyampaikan

Sunnah yang tidak ditegaskan dalam Kitab-Nya, dan mewajibkan

umat manusia unfuk mematuhi beliau."
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2999. Sufuan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dia

menuturkan: Salim Abu An-Nadhar menceritakan kepadaku dari
Ubaidillah bin Abu Rafi', dari ayahnya, dia berkata: Rasulullah S
bersabda, " Sunggwh aku tidak akan mendapati seorang dari kalian
bersandar di atas tempat duduknya Wng kedatangan salah safu
untsanku yang aku larang atau aku perintahkan, lalu dia berkata,
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'Kami tidak tahu. Apa yang kami dapati dalam Kitabulhh, kami

mengikutinya'.'89

Saya berkata padanya, "Seandainya hadits yang Anda

jadikan hujjah tersebut shahih, Anda telah meninggalkannya pada

keterangan yang telah kami jelaskan dan sebagian masalah yang

akan kami jelaskan."

Dia berkata, "Sebagian orang yang menyelisihi kami dalam

kasus sumpah berikut kesaksian seorang lakilaki berkata padaku:

Ath-Thalaq 1651 2lFirman-Nya, HSe i:+F 'Densan dua

orang saksi lahlaki di antara kamu. '(Qs. Al Baqarah lzlt 282)

Lalu mengapa kalian memperbolehkan kesaksian kurang dari ini?"

Saya menanggapinya, "Manakala dalam Al Qur'an tidak

terdapat keterangan yang tidak memperbolehkan kesaksian kurang

dari dua orang laki-laki, dan pesan Al Qur'an bisa bermakna dua

saksi tersebut telah mencukupi dalam kasus selain zina.

Berdasarkan keterangan dua saksi, penggugat berhak mengambil

objek gugatan dan tidak dikenai sumpah.

Selanjutnya saya mendapati Rasulullah $ memperbolehkan

sumpah berikut keterangan seorang saksi bagi pemilik hak, dan dia

berwenang mengambil haknya. Saya juga mendapati kaum

s9 Sunan AbiDaud (5/192 cet. Awamah, pembahasan: Sunnah, bab: Mengikuti
Sunnah), dari Ahmad bin Hanbal dan AMullah bin Muhammad An-Nufaili. Mereka
berdua meriwa5ratkan dari Sufyan dengan redalcsi lnng sama. (no.4597)

Al Must:adnk(L/1O8,109) dad Ibnu Uyainah.
AI Hakim berkata: Ibnu Uyainah memuat sanad ini. Hadits tersebut shahih

menurut syarat Al Bukhari dan Muslim, narnun mereka tidak meriwayatkannya.
Menurut hemat saya, mereka meninggalkan riwayat ini karena pam ulama Bashrah
menyalahi sanad ini. Ad-Dzahabi sependapat dengan Al Hakim.
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muslimin memperbolehkan kesaksian kurang dari dua orang saksi,

dan mereka mendapatkan objek gugatan. Sunnah dan amalan

kaum muslimin mengindikasikan bahwa firman Allah & 'dengan

dua orang saksi laki-lah di antara kamu'tidak mengharamkan

bolehnya kesaksian kurang dari ifu.

Kami bertanya kepada Anda, 'Jika Anda sependapat

dengan kami, Anda tenfu harus merujuk pada sumpah berikut

kesaksian seorang laki-laki. Jika Anda menyalahinya, Anda harus

meninggalkan pesan umum pendapat Anda, dan kami perlu

jelaskan pada Anda bahwa pemyataan Anda bagian dari kaidah

ini. Anda mengakui pernyataan kami yang tidak sama dengan

pendapat Anda. Anda lebih layak atas apa yang Anda akui

ketimbang kesalahan kami dalam memahami Al Qur'an'." Dia

berkata, "Silakan bertanya." Aku pun berkata, "Sampaikan

dengan jelas padaku seluruh hukum yang terkandung dalam ayat
'dengan dua orang saksi lakiJaki di antara kamu'."

Dia menjawab, "Boleh memutuskan perkara dan

memberikan objek gugatan tanpa sumpah dari pihak penggugat."

Saya bertanya, "Mengapa?" Dia menjawab, "Di dalamnya berisi

pengharaman mengambil hak dengan kesaksian kurang dari ihr."

Saya bertanya, "Apa maksud dua orang saksi laki-laki di antara

kita?" Dia menjawab, "Dua orang laki-laki merdeka, muslim, dan

adil." Saya bertanya padanya, "Dua orang yang adil sebagaimana

Anda jelaskan boleh menjadi saksi, dan haram memperbolehkan
(kesaksian kurang dari itu) kecuali anggapan dan penjelasan Anda,

bahwa mereka disyaratkan dalam Al Qur'an?" Dia menjawab,
"Ya"-

98



AlUmm

Saya bertanya, "Mengapa Anda memperbolehkan

kesaksian ahli dzimmah dalam kasus yang tedadi antara mereka,

padahal dua ayat tersebut menjelaskan bahwa mereka dari

kalangan mukminin. Anda hanya menyatakan orang-orang

merdeka yang mukmin berdasarkan tal$.ril, sedangkan kami

berdasarkan dua ayat tersebut tidak memperbolehkan kesaksian

ahli dzimmahdalam kasus yang terjadi di tengah mereka?"

Sebagian mereka lalu merujuk pada pendapat kami. Dia

lalu berkata, "Kesaksian ahli dzimmah tidak diperbolehkan. Dia

pun menyatakan, Al Qur'an menunjukkan pendapat Anda-

Sebagian besar mereka memutuskan unfuk memperbolehkannya-"

Saya berkata padanya, "seandainya kalian tidak mempunyai hujjah

atas klaim Anda tentang dua ayat tersebut, selain bolehnya

kesaksian ahli dzimah, berarti dalil kalian lemah. Anda tidak dapat

menakwilkan sesuai dengan salah safu pendapat Anda, karena

Anda telah menyalahinya. Anda lebih baik menyelisihi pesan lahir

ayat yang Anda tak\ /il dibanding pihak lain-"

Dia berkata, "sebenamya kami memperbolehkan kesaksian

ahh dzimmah berdasarkan ayat yang lain. Kami bertanya, "Ayat

apa?" Dia menjawab, "Firman Allah &, Si i; $3 |i;;i$
F* b ,16:; J'34 'Maka hendaHah (wasiat itu) disal<sikan

oleh dua orcng yang adil di antara kamu, abu dua omng yang

berlainan ksana) dengan kamu. '(Qs. Al-Maa'idah [5]: 106)."

Saya bertanya padanya, "Apakah ayat ini menurut Anda

me-nasikh ayat, H-q e i:+f 'dua orang saksi taki-laki

dianbra l<amu. '(Qs. Al Baqarah l2l: 2821 atau justu di-naskah

oleh ayat tersebut?" Dia menjawab, "Bukan nasikh (ayat yang
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menghapus) bukan pula mansukh (ayat yang dihapus). Tetapi

masing-masing ayat ini berlaku sebagaimana saat diturunkan."

Saya menyatakan, "Kalau demikian kesaksian hanya

diperbolehkan oleh orang-orang merdeka yang muslim, tidak

seperti pemyataan Anda." Dia bertanya, "Apakah Anda

mengemukakan pemyataan ini? " Saya menjawab, "Bukan saya

yang mengemukakannya, tetapi saya mendengar dari orang yang

saya ridhai menyatakan dalam kasus ini tidak seperti pendapat

Anda." Dia berkata, "Sebenamya kami menyatakan, ayat tersebut

terkait orang-omng musyrik." Saya berkata, "Katakan, ayat ini
berkenaan dengan beberapa orang musyrik penyembah berhala

dan yang lain, karena mereka semua musyrik. Apakah Anda

memperbolehkan kesaksian safu dengan yang lain?" Dia

menjawab, "Tidak".

Saya bertanya, "Siapa yang berpendapat bahwa ayat ini
berbicara tentang Ahli Kitab secara khusus. Bagaimana menumt

Anda jika seseorang berkata, 'Saya memperbolehkan kesaksian

penyembah berhala selain Ahli Kitab, karena penyembah berhala

tidak mengganti Kitab suci. Tetapi, mereka mendapati bapak-

bapak mereka berada dalam kesesatan lalu mengikutinya.

Sedangkan Ahli Kitab telah mengganti Kitabullah. Mereka menulis

sendiri penggantian kitab tersebut. Ahli Kitab mengatakan, 'lni dari

sisi Allah'.'

Ketika terbukti Ahli Kitab telah mendustakan Allah maka
kesaksian mereka Udak diperbolehkan. Allah & telah

mengabarkan kepada kami bahwa mereka para pendusta. Ketika

kita membatalkan kesaksian karena perbuatan dusta kepada orang

lain maka Ahli Kitab tentu lebih berhak mendapat perlakuan itu.
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Apa yang Anda katakan padanya? Saya hanya mengetahui

madzhab yang lebih bagus dan hujjah yang lebih kuat dari Anda?"

Aku berkata padanya, "Apakah Anda memperbolehkan

kesaksian ahli dzimmah atas wasiat seorang muslim saat ini

sebagaimana anggapan Anda, bahwa keterangan ini ada dalam Al

Qur'an?" Dia menjawab, "Tidak". Saya bertanya, "Mengapa?"

Dia berkata, "la di'nasaklf" Saya berkata, "Dengan apa?" Dia

menjawab, dengan firman Allah yans adil di antara kamu'lQs.

Ath-Thalaq 165l: 21." Saya bertanya, "Ayat yang telah di-nasakh

tidak boleh diamalkan, dan mengamalkan ayat yang me-nasakli?"

Dia menanggapi, 'Ya'. Saya berkata, "Sungguh Anda meyakini

dengan lisan bahwa Anda sebenamya telah menyelisihi Al Qur'an.
Sebab Anda beranggapan bahwa Allah mensyaratkan saksi hanya

boleh dari kalangan muslim, sedangkan Anda memperbolehkan

orang kafir. Ketika Anda me-nasakh apa yang Anda anggap sesuai

pesn yang diturunkan, apakah dia bisa ditetapkan dengan makan

di luar pesan yang difurunkan?" Dia menjawab, "Tidak". Saya

bertanya:

3000. Apa hujjah bolehnya kesaksian alfi dzimmali? Dia
menjawab,'S5nrraih memperbolehkannya." Saya lalu bertanya

padanya, "Anda menganggap bahwa ayat tersebut di-naskah

dengan firman Allah & '5nng adit di antara kanu' (Qs. Ath-

Thalaaq 1651 2) atau ayat 'dua orangsal<si laki-lah di antara kamu'
(Qs. Al Baqarah l2l: 2821Maksudnya, kaum mukminin, kemudian

Anda menyelisihi ini?" Dia berkata, "S5ruraih lebih tahu dariku".
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Saya berkata, "Jangan Anda berkata, 'Kalau begifu dia telah di-

nasakh' ."N Dia berkata,

3001. Apakah ada orang lain yang menyalahi Syuraih.

Saya menjawab, "Sebaik-baik pendapat adalah Sa'id bin AI-

Musayyab, Ibnu Hazm, dan lain{ain. Di dalam Kitabullah terdapat

hujjah yang lebih kuat dari ini.'41

@ Mushannaf Abdurnzzaq (8,/358, pembahasan: Kesaksian, bab: Kesaksian
Pemeluk Agama Satu sama lain dan Kesaksian Seorang Muslim terhadap Perneluk
Agama [ain), dari Ats-Tsauri dari Abu Hushain, dari Yahya bin Watsab, dari Syuraih
bahwa dia memperbolehkan kesaksian Ahli Kitab: satu sama lain. (no. 15531)

Pada (8/359, 360, bab: Kesalsian Omng Kafir Satu Sama [ain), dari Ats-Tsauri
dari Al A'masy, dari hrahim, dari Syuraih, dia menyatakan, "Kesaksian orang Yahudi
dan orang Nashrani tidak diperbolehkan kecuali dalam perjalanan. Itu pun hanya
dalam kasus wasiat. (no. 15538).

Mushannaf lbni Abi Spibah (4/532, pernbahasan: Jual Beli dan Putusan
Hukum, Kesaksian Omng Mus5nik Satu sama [-ain), dari jalur Sufuan dengan sanad
riwayat pertiama dari Abdurrazzaq- Juga, terdapat pada (4/493, bab: Kondisi 5nng
Memperboletrkan Kesaksian Omng Yahudi dan Nasrani), dari jalur Waki' dari Al
A'masy dengan riwayat kedua dari Abdur Razzaq.

41 hnu Katsir dalam menafsirkan firman Altah Ta'ala tentang wasiat, pada ayat
"atau dua orang tnng berlainan kgatna) dengan l<amu" (Qs. Al-Maa'idarh [5]: 106)
mengutip dari hnu Abu Hatim, dari ayahnya, dari Sa'id bin Auf, dari Abdul Wahid bin
Ziyad, dari Hubaib bin Abu Umamh, dari Sa'id bin Jubair, dia berkata: Ibnu Abbas
ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala "atau dua orang tnng bqlainan (agama) dengan
l<amu", dia berkata, "Maksudnp Ahli Kitab".

hnu Katsir kernudian menuturkan: Diriwayatkan dari Ubaidah, Syruraih, Sa'id bin
Al Musayryib, Muhammad bin Sirin, Yahya bin Ya'mar, Ikrimah, Mujahid, Sa'id bin
Jibair, Asy-Sya'bi, hrahim An-Nakha'i, Qatadah, Abu Mijlaz, As-Sudi, Muqatil bin
Ha56lan, dan Abdurmhman bin Zaid bin Aslam, "abu dua omng tang bqlainan
(agana) dengan kantu"mal<gtdnya bukan dari pihak patasiat.

Ibnu Abu Hatim meriwayatkannya dari Al-Hasan Al-Bashd dan Az-Zuhri (Tafsir
Al Qw'an Al Azhim,2/1L1, Surah Al-Ma'idah 106).

l.jh. Mushannaf Abdurmzaq (8/360 bab: Kesaksian Orang Kafir terhadap Orang
Muslim), dari Ma'mar, dari Qatadah, dari hnu Al Musa5ryib, berkmaan dengan firman
Allah Ta'ala "atau dua orang Wng berlainan (agama) dengan kamu", dia berkata,
maksudnya Ahli Kitab.

Riwayat ini konhadiksi dengan pemyataan AsySyafi'i. hnu Al Musalyib
terkadang merir,uayatkannya demikian, tetapi dia berpendapat ayat ini telah di-nasakh.
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Saya berkata padanya, "Anda menyelisihi Syuraih dalam

kasus yang tidak tercantum dalam Al Kitab, dan tidak terdapat

kasus kontradiksi semisalnya." Dia berkata, "Sungguh aku pasti

melakukan." Saya berkata padanya, "Mengapa Anda berargumen

dengannya untuk melawan Al Qur'an dan dalilyang bertentangan,

sedangkan Anda meninggalkan pendapatnya berdasarkan

pendapat Anda pribadi?" Dia menjawab, "Sa5/a memperbolehkan

kesaksian mereka (alli dzimmahl atas dasar kebaikan hati. Di

samping itu agar Anda tidak membatalkan hak-hak mereka, jika

kita tidak memperbolehkan kesaksian di antara mereka."

Saya berkata padanya, "Kami tidak membatalkan hak-hak

ahli dzimmah atas kasus yang terjadi di tengah mereka. Mereka

mempunyai para hakim yang selalu saling meridhai. Kami tidak

akan mencampuri umsannya. Apabila mereka ingin kami terlibat

dalam menghukumi mereka, kami hanya akan ikut campur dengan

apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kami. Yaitu, bolehnya

kesaksian orang muslim yang kami perintahkan". Saya berkata

padanya, "Bagaimana menurut Anda ketika Anda beralasan untuk

berbaik hati kepada ahli dzimmah, agar Anda tidak membatalkan

hak-haknya. Apakah yang lebih wajib itu berbaik hati kepada kaum

muslimin atau kepada ahli dzimmalf" Dia menjawab, "Berbuat

baik kepada kaum muslimin".

Saya berkata padanya, "Bagaimana menurut Anda dengan

para budak yang adil dan tepercaya yang berada di suatu tempat

untuk bekerja atau menjaga aset, lalu sebagian menjadi saksi dari

yang lain dalam kasus dam atau harta benda?" Dia menjawab,

"Kesaksian mereka tidak diperbolehkan". Saya bertanya, "Apa

pendapat Anda tentang pelaut dan orang pedalaman yang
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merdeka dan muslim yang tidak bersosialisasi dengan orang lain,

ketika kita tidak menemukan orang adil yang menggantikan

mereka, lalu sebagian mereka menyaksikan sebagian yang lain

dalam kasus dam atau harta benda?" Dia menjawab, "Kasaksian

mereka tidak diperbolehkan".

Saya berkata, "Ketika Anda tidak memperbolehkan

kesaksiannya, maka hak-hak antara mereka batal." Dia

menanggapi, "Jika Anda membatalkannya, saya tidak membatal-

kannya. Sebenarnya saya diperintahkan unfuk mengambil hak

dengan kesaksian orang-orang yang adil dan merdeka. Apabila

mereka adil namun tidak merdeka, mereka tidak memenuhi safu

dari dua syarat. Apabila mereka merdeka yang tidak diketahui
keadilannya maka mereka tidak mencukupi salah safu syarat".

Saya bertanya, "Syarat ketiga mereka harus mukmin?" Dia
menjawab, "Ya".

Saya menyatakan, "Ahli Kitab sebenamya tidak memenuhi
syarat terbesar yaifu keimanan. Namun Anda memperbolehkan
kesaksian mereka. Sedangkan hamba sahaya dan orang merdeka
yang tidak adil tidak memenuhi syarat paling ringan, karena ifu
Anda menolak kesaksiannya, padahal mereka memenuhi dua

syarat. Mengapa Anda ketika beralasan berbaik hati kepada ahli

dzimah, Anda tidak berbaik hati pada kaum muslimin agar Anda
memperbolehkan kesaksian mereka, safu sama lain?"

Jadi, seandainya salah seorang hamba sahaya yang adil

dimerdekakan saat ini, maka kesaksiannya diperbolehkan.

Selanjutnya, seandainya ahli dzimmah memeluk Islam, kesaksian

mereka tidak diterima sebelum kita mengamati keislamannya

dalam jangka waktu yang lama. Kaum muslim lebih berhak
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diperlakukan dengan baik ketimbang ahli dzimmah. Kita harus

bersikap hati-hati terhadap mereka agar kita tidak membatalkan

hak-hak kaum

Dia tidak menambah pemyataaan "Demikian menurut

pendapat madzhab kami". Saya berkata padanya, "Bagaimana

menunrt Anda mengenai firman Allah Ta'ala -r9( iy-;i rit,

Jy ff{;' #;a l#ii rrI;i JY "& is'ts'Y' WG
i;{3 Apabila kamu hendak melaksanakan shalat, maka

basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah

kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kdua mata kaki.'
(Qs. Al-Maa'idah [5], 6) Bukankah telah jelas dalam Kitabullah,

Allah marajibkan membasuh dua telapak kaki atau

mengusapnya?"'Ya, " jawabnya.

Saya menyatakan, "Mengapa Anda mengusap dua khuf,
padahal sebagian sahabat Rasulullah # d* orang-orang sampai

saat ini meninggalkan hal ifu dan menentang keras orang yang

mengusap?" Dia menanggapi, "Menolak orang yang menyemggah-

nlla bukanlah suatu hujjah. Ketika sesuafu telah shahih dari

Nabi S maka dia tidak akan terpengaruh buruk oleh orang yang

menyalahinya". Saya berkata, "Anda mengamalkannya padahal ia

diperselisihkan, seperti halnya Anda mengamalkannya seandainya

ia disepakati. Anda tidak merujuknya pada Al Qur'an?" Dia

menjawab, "Tidak. Sururah Rasulullah $ menunjukkan makna

apa yang dikehendaki oleh Allah ffi".

Kami berkata, "Lalu mengapa Anda tidak menyatakan hal

ini dalam masalah sumpah berikut seorang saksi laki{aki dan kasus

lainnya yang bertentangan dengan hadits. Anda ingin membatal-
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kan hadits shahih dengan takwil. Misalnya Anda mengatakan,

hadits tersebut menyelisihi pesan zhahir Al Qur'an?" Saya berkata

padanya, "sungguh Allah ffi berfirman, 1-#6'i_r_tAfr il66
C5$ Adapun orang takiJaki maupun perempuan yang mencuri,

potonglah tangan keduanya. '(Qs. Al-Maa'idah [5]' 33) pada ayat

yanglainAllahberf irman,i-G'tUWp-,3fit;6egt'^;-$i'pezina
perempuan dan puina laki-laki, deralah masing-masing dart

keduan5m seratus kali.' (Qs. An-Nur l24l: 2) Sebagian kalangan

Khawarij mengemukakan pendapat yang hampir sama dengan

pendapat Anda tentang sumpah berikut kesaksian seorang laki-

laki, yaitu setiap orang yang disebut "mencuri" dikenai hukum

potong tangan, baik harta yang dicuri banyak maupun sedikit.

Begifu pun, orang yang disebut "berzina" dikenai hukuman dera,

baik dia budak maupun orang merdeka, muhshan atau bukan

muhshan. Anda meyakini Ali bin Abu Thalib ;g pemah mendera

dan merajam pelaku zina. [-alu mengapa Anda tidak menyukai

ketenhran tersebut?"

Dia menanggapi, "Terdapat keterangan dari Nabi # yu.rg

mengindikasikan bahwa hukum potong tangan hanya diberlakukan
bagi orang yang mencuri barang dari brangkasnya, dan orang yang

barang curiannya mencapai sesuafu yang telah ditenfukan, bukan
yang lain. Rasulullah $ pemah menjatuhkan hukum rajam kepada
Ma'iz, narmn beliau tidak merajamnya. Padahal Rasulullah S
paling mengetahui pesan apa yang dikehendaki Allah &."

Saya berkata padanya, "Tidaklah keterangan ini bersumber
dari Nabi $ selain berdasarkan hadits, seperti hadits sumpah

berikut kesaksian seorang laki-laki. Dia tidak mampu menolak hal
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itu". Saya menyampaikan padanya seluruh masalah waris dan

besaran waris anak, orang fua, saudara laki-laki atau saudara

perempuan, suami, dan istri yang telah ditetapkan Allah.

Saya bertanya padanya, "Lalu mengapa Anda berkata,

'Apabila seorang bapak kafir, 'budak, atau membunuh secara

sengaja atau tidak sengaja, salah seorang dari mereka Udak

mewarisi?'." Dia menjawab, "Ada hadits yang bersumber dari

Nabi $, beliau bersabda, 'seorang muslim tidak mewaisi orang

kafir, dan orang ka{ir tidak mewarisi seorang muslim'.'42

Saya bertanya, "Apakah diriwayatkan dari Mu'adz bin

Jabal, Mu'awiyah, Sa'id bin Al Musayyib dan Muhammad bin Ali

bin Husain bahwa mereka berkata, "Seorang muslim mewarisi

orang kafir."43 Sebagian mereka bahkan berkata, "Seperti halnya

kehalalan perempuan mereka (untuk dinikahi) kami. Orang kafir

tidak mewarisi orang muslim, seperti perempuan kami yang tidak

halal (dinikahi) mereka". l-antas mengapa Anda tidak berpendapat

demikian?" Dia menjawab, "Tidak seorang pun memiliki kekuatan

hujiah di hadapan Nabi S. Hadits Nabi S memastikan semua

ml

Kami berkata, "Apabila seseorang berkata kepada Anda,

'Mereka lebih mengetahui hadits Rasulullah $. Bisa jadi yang

beliau maksud adalah sebagian orang-orang kafir'." Dia

menanggapi, "sumber pendapat dari Nabi $ bersifat umum. Jadi,

pesan hadits tersebut umuln. Kami tidak menganggap kuat

pendapat orang lain yang menjelaskan pemyataan Nabi'S, begitu

42 TaWrij hadits ini telah dimuat pada hadits no. (L7471 pada permulaan

pembahasan Fara'idh.
43 TaMrij hadib ini telah disebutkan pada hadits no. (1753) pernbahasan:

Fara'idh, bab' Perbedaan Pendapat Seputar Waris Beda Agama-
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pun pemyataan orang yang tidak mengarah pada hadits yang

dijelaskan tersebut. Bahkan dia terkadang belum mendengamya".

Kami berkata, "Keterangan ini sebagaimana sekarang Anda
sampaikan. [-alu mengapa Anda menganggap orang murtad

meruuarisi harta kekayaan kaum muslimin?" Dia menjawab,
"Berdasarkan pemyataan Ali &".

Kami menyatakan, "Kami berkata pada Anda, "Jika Anda

disanggah dengan pendapat Mu'adz dan lainnya, Anda menjawab,
'la bukan hujjah'. Jika pendapat itu bukan hujjah, maka argumen
Anda dengan pendapat Ali & pun bukan hujjah. Jika pemyataan

dia memuat hujjah, berarti Anda telah menyalahinya, pahala

pendapat ini tidak shahih berasal dari Ali, seperti dikemukakan ahli

ilmu dari kalangan kalian". Saya berkata padanya, "Hadits tentang

sumpah berikut kesaksian seorang laki-laki lebih shahih dari
Rasulullah $ ketimbang hadits 'Seorang muslim fidak meowrisi

orang kafil dan Anda telah men -shahih*arnya. Tetapi Anda
menolak puhrsan Nabi S dengan sumpah, padahal bbldrr shahih

darinya.

3002. Saya berkata padanya terkait hadits dari Nabi S,
"Pembunuh tidak mewarisi orang Wng dibunuhnjn " Hadits ini

diriwayatkan oleh Amr bin Syuaib secara mursal. Amr bin Syu'aib
meriwayatkan secara musnad dari Nabi S, beliau bersabda,

'Pembunuh secara fidak sengaja mewarisi hark, namun tidak
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mewarisi dpt- Sdangkan pembunuh secara

meowisi harb tidak puta digt.'M

Anda menyampaikan hadits ini dan men4ha'f*annya,

kemudian berhujiah dengan hadits Amr bin Sytr'aib yang

kualitasnln lebih lernah dari argumen Anda. Salra berkata

padanya:

3003. Allah s berfirm *,,$33ii $$'eyiii't'(o$ ",tit*

dia fung meninggal) mernpunyai bebempa saudara, mal<a ibunya

mendapt seryrenam-" (Qs. An-Nsa' [4]' 11)- hnu Abbas tidak

menghalangi ibu dari bagian sepertiga frr'kah (harta peninggalan)

kecuali dengan adanya tiga orang saudara lald-laki . Pendapat ini

zhahir. Namun, Anda menghalangi ibu (dari bagian sepertiga) oleh

keberadaan dua orang saudara laki-laki. Anda menyelisihi

pendapat Ibnu Abbas, padahal beliau berargumen dengan zhahir

Al Qur'an-6

44 Hadu Arrr bin Sy,r"'ib bsstatus mursL fvlafik merlwryatkan hdits ini dalam

Al-tvfuwathfrp'. Takhrii hdts di atas telatr dtschrdran pada hadts no. t2665).
Diriurayatkan oleh Abdurrazzaq.

AI M-shanmf l9/4O2, tOS, pernabahasan: Qishash' bab: Penrbunuh lldak
Itlernperoleh Wads), dari Ats-Tsauri, dari Yahp bin Sa'id, dari Amr bin qru'aib batn^n

Umar berkata, "Aku mendengar Nabi $ b€rsabda, 'Pembunuh ddak men&pil<an
uarien'."(no. 17783)-

Hadits lrdng sama diriwaptkan dari Malik, sebagaimana tercantum ph Aldtrfi
hadits no. {266151.

sedarEkan hadits Yah}ra yang muttashildari ayahnya, dari kakeknp. Tamriiaya
tdah dimuat pada hadits no. (175I), sebagaimana dimuat di sini.

Ad-Danquthni meriun3ntkan hadits di atas berikut sanadnya dari Muhamrnad bin

Sa'id Ath-Tha'iff -dia p€riu,ayat yans tskrah- dari Amr bin S!r,r'aib.
E As-Sumn Al Kuba ltarlra Al-Bailqi 16n27, p€rnbahasan: Fara'idh,

Kompilasi, tl3b: Waris, Bagian lbu), dari jalur $nbabah, dari Ibnu Abu Dzi'b' dari

E/u'bah, dari lbnu Abbas, bahtrn dia p€rrnh menernui ttsntan bin Affan ft kernudftrn

sengaja frdak
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Dia berdalih, "Pendapat tersebut dikemukakan oleh Utsman

bin Affan". Dia menyatakan, "Orang sudah saling mer,ruarisi

berdasarkan ketentuan ini".

Kami berkata, "Jika dikatakan kepada Anda,
'Tinggalkanlah ketenfuan yang telah menjadi acuan saling manarisi

mereka pada pesan zhahir Al Qur'an'."

Dia berkata, "Utsman lebih memahami Al Qur'an
dibanding kita". Kami berkata, "hnu Abbas juga lebih memahami

Al Qur'an daripada kita".

Allah $ berfirman,

<,i1 &-iuy4sjxtr(:"aHs
G

*3.'q,"'o.1;3q€)i'PJi"lt'#'br4og\5
;K'j t, gli €,ill a; i A" <.*€r- U,

menyrampaikan bahwa dua orang saudara lah-laki frdak menghalangl ibu dari bagian
sepertiga. Allah Taala berfirman "Dan jila dia manpuryai fup orug su&n
hh-lalo'".

Utsman lalu menjawab, "Aku tidak mampu menohk apa !,ar\l tdah dt€taplon
sebelumku, sudah berlangsung di beberapa kota, dan orangltang telah saling
meurarisi."

hnu Katsir lTakir Al Qtr'an Al Azhim l/4sglmengernukakan, "Validitas atsar
ini masih dipertanyakan, karena q^l'bah yang dis€but dahrn sanadnSn
dipernrasalahkan oleh Malik bin Anas. Andai kata atsar ini shahk dari lbnu Abbas,
murklmuridnya yang sangat ban!,ak pasti berpendapat derniki,an. I{arrun p€ndapat
yangrdil$6, dari mereka iusbu bertentangah dengan keterangan atsar di atas.
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i;5-a"
"Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta

Wng dib'nggatkan olelt isti-istimu, jika mereka. tidak mempunyai
anak. Jika mereka (isti-istimu) ifu mempunyai anak, maka kamu

mendapat seperempat dai harta yang ditinggalkannya setelah
(dipenuhi) wasiat Wng mereka buat atau (dan setelah dibayar)

hutizngn5n. Para isti memperoleh seperempat hafta yang kamu
jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu

mempunyai anak, maka pan istri memperoleh seperdekpan dai
harta tlang l<amu tinggalkan (setelah dipenuhl wasiat yang kamu
buat atau (dan setelah dibapr) hutang-hutangmu."(Qs. An-Nisaa'

l4l Lzl

Saya menyampaikan kepada sebagian orang yang

menyanggah kami dalam kasus sumpah berikut kesaksian seorang
laki-laki, "Sebenamya Allah & menyebutkan warisan setelah

wasiat dan piutang. Para ulama tidak berselisih pendapat bahwa

warisan diberlakukan setelah seluruh hutang pewaris dilunasi,

sekalipun ifu menghabiskan seluruh hartanya? Bagaimana menurut
Anda jika seseorang berkata kepada kita, 'Wasiat disebutkan

bersamaan dengan piutang'. Lalu mengapa Anda menganggap

waris dibagikan sebelum seluruh wasiat ini dipenuhi, dan Anda
membatasi wasiat hanya sepertiga tirkalfl Bukankah hujjah
pemyataan tersebut tidak lain yaifu, jika wasiat disebutkan tanpa
batasan yang jelas, ia mencakup jumlah harta yang banyak
maupun sedikit. Namun ketika ayat tersebut mengarah pada

<-'#'t;-;v.tdiuitL
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maksud yang khusus, sekalipun sumbemya umum, maka kamipun

mengarnbil dalil tentang ruasiat ini dengan kabar dari

Rasulullah S. Kabar beliau menjelaskan pesan yang dikehendaki

oleh Allah @". Dia berkata, "Dia hanya memiliki iawaban ini".

Saya berkata, "Jika dia berkata kepada kami dan Anda, 'Apa

kabar yang mengindikasikan pesan tersebut?'." Dia menjawab:

3004. Sabda Rasulullah,$ kepada Sa'd, "Sepertiga, dan

segtiga ifu banyaft.'46

Kami berkata, "Jika dia berkata kepada Anda, 'Pemsrataan

beliau itu saran, bukan hukum bukan pula perintah agar Sa'd tid,ak

mewasiatkan hartanya lebih dari sepertiga'. Barynk yang

menyatakan, 'seperlima lebih aku sukai dalam beruuasiat', tidak

dengan redaksi 'Jangan melebihi seperlima!' Apa argumen

pendapat ini?" Dia, rneniaurab:

3005. Hadits Imran bin Hushain bahwa seorang laki-laki

memerdekakan enaln hamba sahap menielang dia meninggal.

Namun RasrJullah # mengundi mereka. Akhimya dia

memerdekakan dua orang, dan menetapkan stafus budak pada

empat orang.47

Saya men5atakan, "Dia berkata kepada Anda, 'Hadits ini

rnenunjukkan kepada Anda bahwa memerdekakan budak dalam

konteks ini termasuk wasiat, sementara wasiat meruiuk pada

sepertiga harta'." Dia menjawab, "Ya, ifu dalil grang sangat jelas."

Kami menyatakan, "Dia berkata pada Anda, 'Karni tidak akan

46 T|rkhrii hadits ini telah disebutkan pada hadits no. (1788) psnbalrman:
Wirsiat, bab: Wasiat dengan Sepertiga Harta Penirggalan. Hadts 'rn muthhq akih.

a7 Takhriirryatelah disebutkan pada hadits no. (1779) p,ernbahasan: Wasiat, bab:

Mernerdekakan Budak dan Wasiat Ket ka Sakit. lladits ini shahh, diriwayadan oleh

Mrslinr-
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melemahkannya, bahwa harta yang dikeluarkan dalam wasiat

sama dengan harta png dikefuarkan dalam piutang. Padahal Anda

menlahkan tentang pigtang bersifat umum'.' Dia berkata, "Tidak,

Smnah mengindilosikan makna Al Qur'an".

Sar b€rkata padan3n, "Hujjah mana yang lebih jelas dari

anglapan Anda bahua Sunnah Rasulullah $ menunjukkan pesan

Kitabullah, yaitu dia mengundi €nam budak yang akan

dimerdelokan oleh orang !,ang akan mer.ringgal. Dia lalu

mernerdel<akan dua hrdak, dan menetapkan kebudakan empat

orcng. Kenrudian, Anda menyelisihi anggapan Anda bahwa

Sunnah Rasulullah # adalah penjelas. Berdasarkan Sururah

tersebut, beliau memisahkan antara wasiat dan piutang. Padahal

latar belakang pemyataan dalam dua kasus ini sama. Jadi, Anda

beranggapan selunrh budak tersebut dimerdekakan, dan masing'

masing dari mereka berhak atas 5/6 harganya"- Dia berkata:

Sebenamya saya berpendapat dernikian berdasarkan dalil,

3006. Nabi $ memuhrskan kas,us budak yang dimerdeka

kan, bahun sepertiga dirinya merdeka dan memperkeialan 2/3
nilairyra.s

4s Lihat g,mn Sa'H bin lttan$w(l/12L, p€rnbatnsan: Fara'idh, bab: Orang

yang Mernerdekakan Bdak Menielang Kernatianngra, tetapi Tidak Mernpurryai Harta

Lrin.
E[r.iuga As-&xTaL Al Kuballl/z&3, Mernerdekakan Budak, bab: Orang !,ang

B€rkab pada Ordr8 yang K€sulitan Fng Mernpek€4tkan fudak. Kedua riunyat ini

bqasal dati iahr l{ayim, dari Kha&{ dari Abu qihbah, dari seorang pria dari Banu

Udrah. Dia mernerdeftaftan bebempa orang budak miliknya menjelang kenrati4nrrya,

padatnl tdak purgn harta lain. Ramlulhh # gr, mernerdekakan sepertiganlp, dan

mernerintahkan untuk mernpekerlakan dua pertiganya

Al BailEqi menyabkan: Riwayat tersebut pernah disamPaikan kepada A+r

bcrsrmrber dari seseorang yr6ng {idak dis€bu*an n€unan},a, Udak dik€nat, dan
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Saya berkata, "Hadits ini tidak shahih. Seandainya ia

shahih, Anda ticlak bisa berhujjah dengan hadits tersebut". Dia

bertanya, "Atas dasar apa Anda berpendapat demikian?" Saya

menanggapi, "Anda tahu budak lrang akan dimerdekakan

beriurnlah enam. Bukankah budak ]rang akan dimerdekakan

tersebut adalah asetnln dan aset ormg lain (yang punln piutang

dengannya). Jatli, hartanya tetap menjadi haknya, dan harta orang

lain dikembalikan pada pemiliknya?" Dia menjawab, "Ya". SaSIa

menyatakan, "Jadi, enam budak tersebtrt dibagi:bagi. Btrkankah

aturan lang benar tentang obj"k yang bisa dibagi, jika dia dimilik
beberapa pihak (sytrkafi maka harus dibagi sesuai bagiannya

masing-masing?" Dia menjawab,'Ya".

Saya melanjutkan: Sedangkan objek lrang tidak dapat

dibagi, dia tidak dapat dibagi rata seperti halnyra seorang budak

dan sebilah pedang. Dia menjawab: Ya.

AI Baihaqi nrenambahkan: AqrSrafi'i g menyataftan, 'Kami
mereka dengan sanggalnn hadits lain dalam lrasus memperkerj,akan budak". Namun
sebagian ulama fikih As5r'.S5nfi'i menilai hadis tersebut munqathi. Menunrtnp, orang
yang mengerti hadits tdak akan meriwayatkan hadits seperti ini karena ia dhail

Al Baihaqi menekankan: Saya tidak tahu hadits mana ],ang menyanggahqn, Bisa
jadi beliau menyanggah dengan hadits png kami kabarkan dari Abu Bakar bin Abu
Syaibah, dari Hafash bin Gh[nts, dari Al-Hajjaj, dari Al Ala' bin Badar, dari Abu
Yahya Al A'raj, dia berkata: Nabi s} pernah ditangra tentang budak yang akan

dimerdekakan oleh trarurp padahal ia tdak prrya harta yang lairr, sernentara dia

berhutang. Maka Nabi $ mernerintahkan mernperkerlrlan budah ihr unhrk mehrnmi

tiltangrEla.
Mannrut Al Baihaqi, hadits d aB munathi- Perlr,ra3ntrryp Al Haii{ b,tr Ar*rah,

dia perirrnpt 1nng tdak bisa diadiltan truiFh.
Menund hemat sa5ra, hadits ini m€rnperlent rnaksud stat€m€n A4rSlAS'i {h,

nHadits tentang menrperkerjakan budak b€rlsrralitas dEIf." lnihh hadis tersehrt.
Uh. Srnan Sa'id bin Manshw(wda halaman yang sama), darilalur lbfrn &ri

FIaiPi dengan hadits yang sama.
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Saya menyatakan, "Sedangkan beberapa orang budak

dapat dibagi. Karena itu, Rasululluh # membagi mereka. Apakah

Anda menolak kabar dari Rasulullah $ dan beralih pada kabar

yang tidak akan disalahi dalam kondisi apa pun? Atau Anda terus

memberlakukan setiap kabar ini sebagaimana mestinya?" Dia

menjawab, "Saya memberlakukan setiap kabar ini sebagaimana

mestinya".

Saya menyanggah, "Mengapa Anda tdak menjadikan

hadits Imran bin Hushain di saat menolak pendapat itu sebagai

keterangan yang menyalahinya? Sebab oblek yang dapat dibagi-

bagi mempunyai hukum yang berbeda dengan objek yang tidak

dapat dibagi-bagi. Seandainya dua objek ini bisa berlainan, kami

pasti membandingkan safu dengan yang lain, seperti

membandingkan dalil yang dha'if dengan dalil yang kuat. Hadits

tentang istis'a49 di atas dha'if. Andaikan hadits Imran bin Hushain

tentang undian bisa di-nasakh atau tidak shahih, tentu kami dan

Anda tidak memiliki hujjah mengenai pembatasan wasiat tidak

boleh lebih dari sepertiga. Atau wasiat kepada kaum yang

menyalahinya dan mengalihkan hadits ini pada makna yang lain".

Dia berkata, "Apa yang mereka nyatakan?' lKami

menjawab, "Mereka berkata: Allah @ berfirm *r,5 *4 {6GF, *
{jl1 JS-111; g r6't"ni Jika seseorang mafi dan dia tidak

mempun5ni anak tetapi lnempunyai saudara perempuan, maka

bagiannya (saudara perempuannya ifu) seperdua dari harta yang

ditinggalkannya.' (Qs., An=Nsaa' [4]r 176)." Dia menyatakan,

"Pengertian seperti ini berlaku dalam seluruh ahli waris. Allah

49 Istisb adalah merrb.erikan, kesernpatan ,pada budak untuk berkerja. agar
mendapatkan pmghasilan yang cukup untuk memerdekakan dirinya.
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hanya memberikan aset yang dimiliki seseorang kepada orang

yang rnasih hidup melalui proses waris sepeninggal mereka.

Selama pemilik aset hidup, dia tetap menjadi pemilik sah aset

tersebut. baik dia dalam kondisi sehat maupun sakit. Sebab setiap

barang pasti ada pemiliknya, dan dialah pemilikny,a, bukan orang

lain. Ketika seseorang memerdekakan selumh budak miliknya,

atau menghibahkan seltrruh aset miliknya secara tetap,

mernerdekakan dan hibah ini diperbolehkan sekalipun pemiliknya

telah meninggal. Alasannya, pada saat memerdekakan atau

menghibahkan asetnya dia berrstafus sebagai pemilik".

Dia berkata, "Dalam seluruh kasus ini pemilik harnya boleh

rnernerdekakan atau menghibahkan maksimal sepertiga asetnya".

Kami menyatakan, "Dia lalu berkata pada Anda, 'Apa yang

menunjukkan hal iiri kepada Anda?'." Dia menanggapi, "Hadits

Nabi S tentang seorang laki-laki yang men'ierdekakan enam orang

budak nriliknya padahal hanya itu. Nabi $ lalu mengundi mereka,

dan akhirnya dia memerdekakan dua budak dan menetapkan

statr-E empat budak sisanya". Kami berkata, "Jika seseorang

berkata kepada Anda, 'Jika terdapat hadits lain yang konbadiksi

dan menyelisihi hadits ini, maka menurut Anda, hukum hadits

tersebut pastilah dha if akibat hadits lain yang kontmdiksi. Padahal

menunrt Anda, hadits dhaTf pash ditinggalkan. Sebab ketika

seorang saksi lemah dalam memberiler* ksaksiaru kesaksian yang

Iemah ini tidak dapat dijadikan landasan hukum. Jadi, posisinya

sama seperti orang png tidak bersaksi. Hadits di atas, menunrt

Anda, mernpunyai pengertian tersehrut; atau ia telah di-rmsa&i,

se.langkan dalil 1lang telah di-nasarlsh, seperti tidak adal, Da
men]rcnggah, "Hadits ini tdak dha ifdantidak dizrasar&h-.
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Kami menyatakan, "Jika saseorang berkata kepada Anda,

'Mengapa Anda. memperbolehkan untuk meninggalkan hadits

tersebut dalam kasus yang disinggung di dalamnya, namun.Iidak

meninggalkan seluruhnya?'." Dia menjawab, "Saya ,,tiduk

meninggalkan seluruhnya". Kami berkata, "Dia lalu menyatakan,

'Redaksi hadits ini sama, begitu pun hukumnya'- Anda

meninggalkan sebagian, sama dengan meninggalkan seluruhnya,

sementara Anda mengabaikan seluruh zhahir maknanya. Anda

mengambil safu makna berdasarkan dalil. Atau bagaimana

menurut Anda seandainya Anda diperbolehkan unfuk

membaginya, lalu Anda mengambil sesuatu darinya dan meninggal

sesuafu yang lain. Seseorang memufuskan unfuk melakukan

pengundian yaitu, pesan hadits yang Anda tinggalkan, dan

meninggalkan aturan membatasi wasiat orang yang sakit sampai

dengan sepertiga asetnya, sebagaimana telah Anda jelaskan.

Bukankah apa yang dikemukakannya ini lebih menjums pada

kerancuan dalam memahami Al Qur'an dan qiyas pernyataan

Anda?" Dia menanggapi, "Qiyas yang mana?"

Saya menerangkan, "Anda pernah menyatakan, 'Aku tidak

menetapkan kasus ini karena ada unsur lain dalam asetnya.

Seandainya dia memenuhinya dengan asetnya, praktik tersebut

diperbolehkan. Sebagian aset yang rusak akibat memerdekakan

atau proses lain kemudian membaik, ia tidak dikembalikan. Sebab

dia memsak aset tersebut dalam stafus sebagai pemilik.

Seandainya dia merusaknya, sedang dia bukan pemilik, tindakan

ini tidak diperbolehkan". Saya berkata padanya, "Bagaimana

menurut Anda pada saat:
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3007. Nabi '$ melarang jual beli barang yang tidak berada

di dekatmu. Namun beliau memperbolehkan akad salaf (pe.sanan)

sampai tempo gang ditentukan.S0 Bukankah dia termasuk jual beli

barang yang tidak berada di dekat Anda?" Dia menjawab, "Ya".

Saya rnenyatakan, "Jika seseorang bertanya, 'Apakah menumt

Anda cua praktik jual beli ini berbeda?'." Dia menjawab, "Apabila

dua praktik irri kontradiksi secara umum, dan saya temukan

solusinya pada masing-rnasing praktik, maka saya menetapkan

selur,-ri:rrya. Demikian ihr menurut Anda lebih utama daripada saya

rnencampakkan salah satunya. Jadi, bagi selain aku boleh

mencampakkan apa yang telah aku tetapkan, dan rnenetapkan

apa yang telah. Anda campakkan".

Saya mengatakan, "Nabi S melarang iualbeli sesuatu yang

tidak acia pada Anda. maksudnya, jual beli barang yang belum

dlmilil.;,i dan jual beli barang tanpa jaminan". Dia menjawab, "Ya".

Saya menyatakan, "Dan salaf, sekalipun barangnya tidak ada pada

Anda. Bukankah dia jual beli dengan jaminan. Jadi, Anda

melangsrngkan setiap transaksi ini, dan tidak mencampakkannya

dengan yang lain?" Dia menjawab, "Ya". Dia berkata, "Hal ini

wajib bagi Anda dalam hadits Imran bin Hushain, atau dalil seperti

ini tidak dapat menjadi hujjah bagi Anda".

Saya berkata, 'lBagaimana menurut Anda jika seseorang

berkata kepada Anda, 'Allah @ berfirman, (4 .A?
Ls.i 8 ir;s #!iq'#iis,'&=iiit; ,#u; !e4A
,LQ*V -t:etli G rU#i:{aalt-alril#"4' #1

5o Takhnjhadits ini telah dikemukakan pada hadits no. (155O) pembahasan: Jual
Bel!, bab: Akad Pesanan dan Pengertian Salam. Hadits ters6ut diriwa!,ratkan oleh Abu
Daud.
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'"ouAL" 
G.Sf iSS o, r% ) # 4 4!:i'P :, {i;''*Z:;a

'Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang

perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, sat&ra-

saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu'Wng

perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang

laki-laki, anak-anak perempuan dai saudara-saudaramu yang

perempuan, ibu-ibumu yang menSrusui kamu, saudara-saudara

perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (merfua), anak-anak

perempuan dai istimu (anak fifl yang dalam pemeliharaanmu

dari istri yang telah kamu campuri.' (Qs. An-Nsaa' l4l 23\

Allah i& j.,su berfirman, ?)j it351 F'#SW ;1 Alt
'sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain

(perempuan yang demikian.rtu '(Qs. An-Nisaa' [4],

24],."

Dia menyatakan, "Allah & telah menyebutkan orang yarg

haram dinikahi (mahram), kemudian menghalalkan selain itu. Maka

saya tidak meyakini bahwa selain mereka haram (dinikahi). Karena

itu, tidak masalah seorang lakiiaki menikahi seorang wanita dan

bibi dari ayahnya, atau seorang wanita dan bibi dari ibunya;

mengingat setiap wanita ini halal dinikahi secara tersendiri. Saya

pun tidak menernukan haramnya mengumpulkan mereka dalam Al

Qur'an". Dia menambahkan, "Praktik tersebut bukan unfuknya-

Mengumpulkan seorang wanita dan bibinya dalarn ikatan

pemikahan hukumnya haratn, karena Nabi 6S melarangnya"-sl

sr Takhriihadits ini tercantum pada hadits no. (21841.

Hadits yang diriwayatkan oieh Asy-syafi'i dalam pembahasan, Nikah,

Mengumpulkan Wanita dan Bibinya, dari Malik, dari Abu Az-Znad,, dari Al A'raj, dari

Abu Huraimh, bahwa Nabi $ bersabda, lseorang laki-laki) ddak boleh
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Kami menuhrrkan, "Jika dia berkata kepada Anda, 'Apak-ah Anda

rnenetapkan larangan Nabi @ hanya berdasarkan kakrar Abu

Hurairah tentang mengumpulkan dua orang wanita (seorang

wanita dengan bibinya). Zhahir Al Qur'm, rnenurut Anda,

rnemperbolelikan rnengumpulkan dua wanita dalam pemikahan.

Anda tidak meiemahkan pendapat tersebut dengan zhahir AI

Qur'arr?'."

Dia menanggapi, "Para ulama telah bersepakat soal ini".

Kanri rnenyatakan, "Apabila para ulama bersepakat atas kabar

satti orang berdasarkan pembenaran sumber kabar, namun tidak

rneniadikannya sebagai hujjah seperti apa yang kalian jadikan

htrjjah, dalam hal ini mereka mengikr:ti perintah Rasulullah S,
kemudian datanglah kabar lain yang lebih kuat darinya. Lalu

mengapa Anda bisa menyalahinya? Mengapa Anda bisa

menetapkan apa yang mereka perselisihkan, sebagaimana

keterangan yang telah kami sampaikan sesuai hadits dari Nabi S,
dan Anda melemahkan kami yang telah menetapkan pendapat

yang lebih kuat darinya?"

Saya msnr/dmpaikan kepada sebagian orang yang

menyatakan pendapat ini' "Allah & telah berfirman,

W 3j oLL;Ji{rt irLriy"S{s +f

mengumpulkan seomng wanib dan bifi dan abu seomng umnila dan bibt
dari ibun7a."

'ry'ltsi$tj\'ut.-bi3,\,
-<J 

'
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'Diwaiibkan atas kamu, apabila ntaut hendak meniemput

seseorang diantara kamu, iika dia meninggalkan harta, berwasiat

unfuk kedua orang fua dan karib kerabat dengan cara yang fuik.'
(Qs. AlBaqarah [2]: 180) : 1'

Jika seseorang bertanya kepada Anda, 'Apakah boleh

berwasiat kepada ahli waris?'." Dia menjawab, "Diriwayatkan dari

Nabi S."52

Kami berkata, "Apakah hadits 'Tidak boleh berumsiat

kepada ahli waris'leblh shahih atau hadits tentang sumpah beserta

kesaksian seorang lakilaki?" Dia menjawab, "Lebih shahih hadits

tentang sumpah beserta seorang saksi laki-laki. Tetapi para ulama

tidak berbeda pendapat bahwa aturan mengenai wasiat kepada

ahli waris telah di-nasakh." Kami bertanya, "Apakah (di-nasakhl

dengan kabar?" Dia menjawab, "Ya"- Saya menyatakan, "Ketika

para ulama telah bersepakat untuk menerima kabar tersebut,

kemudian datang kabar lain yang lebih kuat dari Nabi 1S,

mengapa seorang dari mereka boleh menyalahinya?" Kami

menyatakan, "Bagaimana menurut Anda jika seseorang

menyampaikan kepada Anda:

3008. Wasiat hanya diperbolehkan kepada orang yang

mempunyai hubungan kerabat. Keterangan ini dikemukakan oleh

Thawus.53

s2 Takhrij hadits ini telah disebrrtkan pada hadits no. (1780) pembahasan:

Wasiat, bab' Ayat tentang Wasiat yang telah Di-nasakh'
53 Sunan Sa'id bin Manshur (7/L72, pernbahasan: Wasiat, bab: @kah

Seseorang Boleh Berwasiat Lebih dari Sepertiga Hartanya), dari Sufuan, dari hnu

Thawus, dari bapaknya, bahwa dia pemafi menya.takan. Sebenamya ayat tentang

wasiat turun sebelum ayat waris. Ketika ayat waris tunrn afuran tentang wasiat bagi

orang yang rnewarisi dynaskah, sedangkan ahuan wasiat bagi orang !,ang tidak

12,.
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Dia rnenyatakan, "Memerdekakan budak (setelah tua,nnya

meninggal) rnerupakan wasiat yang diperbolehkan oleh Nabi $
dalam hadits Imran bin Hushain, kepada para budak, dan mereka
tidak mempunyai hubungan kerabat. "

Karni rnenyatakan, "Apakah Anda berhujjah dengan hadits

Imran pada safu kesempatan, dan meninggalkannya pada

kesempatan yang lain?" Saya berkata padanya, "Kami akan

inenuntut Anda pada pendapat yang di daiamnya tidak terdapat

sunnah Rasuhrllah ,Es, sehingga kami rnendapati Anda keluar dari

s;elumh apa yang Anda trujjahkan. Di sana Anda telah menyelisihi

zhahir Al Qur'an." Dia bertanya, "Dimana?" Saya menjawab,
"Aliah *Eb berfirm 

"1, "# #j 16'#r:-,3 S S;' n';i :5L og
'F; (, .\;'* ii'j 'Dan jika kamu menceraikan mereka
sebelum kamu senfuh (ampun), padaha! kamu sudah menenfukan

mahamSn, maka (bayarlah) seperdua dari yang tetah kamu
tentukan. '(Qs. AI Baqarah l2l: 238') Pada ayat yang lain Allah

g'"!:.g,nirman, ilu, e* -# a <;* 3 & n "iH$.*
qd3i:i 'Kemudian kamu cenikan mereka sebelum kamu
mencampuinya rnaka tidak ada masa iddah atas mereka yang
perlu kamu perhiftngl<an '(Qs. Al-Ahzab I33]: 49)

Lalu mengapa Anda beranggapan ketika seorang suami

menufup pinfu atau menggeraikan lielarnbu, dan dua orang saksi
yang jujur menyatakan bahwa dia tidak menggauli ktrinya, maka
sang istri berhak mendapatkan maskawin secara penuh dan
rnenjalani masa iddalf"

meranrisi tetap berlaku. Keterangan mi shahih- Siapa yang berrrcsiat kepada selairi
kerabatnya rnaka wasiat tersebut tidak diperbolehkan. (no. 358).
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3009. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari

hnu Juraij, dari l-aits bin Abu Sulaim, dari Thawus, dari hnu

Abbas, dia berkata: Dia (istri yang ditalak sebelum dicampuri)

hanya mendapatkan separuh maskawin dan tidak menjalani iddah-

Syuraih berpendapat demikian, dan ini zhahir Al Qur'an-54

3010. Dia berkata: Umar bin Al Khaththab dan Ali bin Abu

Thalib @ menyatakan pendapat ini.55

il Takhnjhadits ini telah disebutkan pada hadits no. (2531-2532) pembahasan:

Iddah, bab' Wanita yang Belum Digauli Suaminya Tidak Menjalani Iddah.
55 Maksudnya Sy-rrah menyatakan, kefika suami menutup pintu atau

menggeraikan kelambu, strngguh dia wajib menyerahkan maskawin. Pemyataan Umar

telah di-bHrijpada hadits no. (1755) yang bersumber dat'I Al Muwaththa 
"Berikut ini tambahan takfuiiyangtelah disebutkan di atas'

Lihat sunan sa'd bin Manshur (1/233, pembahasan: Nikah, bab: Faktor yang

Mevtrajibkan Pembayamn Maskawin), dari Hasyim, dari Yahya bin sa'id, dari sa'id bin

Al Musayyab, dia berkata: Umar bin Al Khaththab menyatakan, "Ketika tirai telah

digeraikan maka sungguh maskawin dan iddah telah wajib". (no- 7571.

Bersumber dari Abu Awanah, dari Manshur, dari lbmhim, dari Umar, dia

menuturkan, "Ketka suami telah m€nutup pinfu dan menggeraikan selambu atau

menyingkap khimar, sungguh dia telah wajib menyerahkan maskawin." (no. 758).

Dari Mu'tamir bin Sulaiman, dan Manshur dengan riwayat yang sama. (no. 759).

Dari Ibnu Muawiyah, dari Al A'masy, dari Ibmhim dengan redaksi yang serupa.

(no. 760).
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Kami menanggapi, "Dalam kasus ini hnu Abbas dan

Syuraih menyelisihi keduanya (Umar dan Ali), padahal mereka, -

menumt Anda-, berpedoman pada zhahir Al Qur'an". Dia
berkata, "Mereka berdua lebih mengetahui AI Qur'an dibanding

kita". Kami menyatakan, "lbnu Abbas dan Syuraih adalah dua

orang yang alim tentang Al Qur'an. Dari tangan mereka lahir
sejumlah mufti. I alu mengapa Anda berpendapat yang menyelisihi

zhahir Al Qur'an di tempat yang kami dapati para mufti
menyepakati zhahir Al Qur'an. Dalam kasus ini Anda berhujjah
dengan dua orang sahabat Rasulullah S padahal sahabat yang lain

bertentangan dengan mereka? Anda mengira pendapat Anda tidak
menyalahi keterangan yang datang dari Rasulullah S. Anda
meninggalkan hujjah dengan Rasulullah $, padahal Allah

mewajibkan kita unfuk menaati beliau. Riwayat yang bersumber

dari beliau tentang sumpah beserta seorang saksi laki-laki tidak
bertentangan dengan hukum Al Qur'an". Dia bertanya, "Dari

mana?"

,. . Kami menyatakan, "Allah ffi berfirman, i:$i:at'r:i3
?)-64b, 'Dan persakikanlah dengan dua orang saksi lakiJaki

di antara kamu.'(Qs. Al Baqarah 121 282)tr4)f" iitgi;lj 'Oan

Dari Hasyim, dari hnu Abu laila, dari Al Minhal bin Amr, dafi Zatd dan Abbad
bin Abdullah Al Asadi, dari Ali rg,, bahwa dia berkata, "Siapa 5nng telah menutup
pintu dan m€nggaaikan selambu, sungguh dia telah wajib membayar kafarat dan istri
menjalani iddah."

Uh. juga Mushannaf Abdirczaq (5/287, bab: Karajiban Maskawin, dari
Ma'mar, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu
Humirah, dia berkata: Umar bin Al Khaththab menyatakan, "Ketka selambu telah
digeraikan dan pintu telah ditutup, sungguh suami telah urajib membayar maskawin",
(no. 1O858).

Bersumber dari Ibnu Juraij dari Yahyra bin Sa'id dengan redaksi yang sama pada
Sa'id bin Manshur. (no. 1O869 dan 10870).
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persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu.'

(Qs. Ath-Thalaq 1651: 2l Jadi, ayat ini diarahkan sebagai dalil dari

Allah & tentang faktor yang menentukan kesempumaan

kesaksian, sehingga penggugat tidak bersumpah. Ayat ini tidak

berisi pengharaman kesaksian kurang dari ifu. Di dalam Al Qur'an

tidak terdapat larangan atas bolehnya kesaksian kurang dari itu.

Ketika kita mendapati kaum muslimin memperbolehkan kesaksian

kurang dari dua orang laki-laki, bukan berarti Allah mengharamkan

pembolehan kesaksian kurang dari ihr, lalu kaum muslimin

memperbolehkannya."

Dia menyatakan, "Kami tidak mengingkari bahwa Sunnah

menjelaskan pesan Al Qur'an". Kami menyatakan, "Mengapa

Anda melemahkan kami terkait sunnah dalam kasus sumpah

berikut kesaksian seorang lakilaki. Anda berpendapat dengan dalil

yang lebih lemah dari ittr?" Dia menanggapi, "Atsar juga dapat

menafsirkan Al Qur'an". Kami menanggapi, "Apakah atsar juga

lebih lemah dari Sunnah?" Dia menjawab, "Ya". Saya berkata,

"Semua ini menjadi hujjah yang melemahkan pendapat Anda".

Diantara mereka berkata padaku, "Ketika Allah

menetapkan hukum dalam Kitab-Nya, maka tidak boleh hukum

tersebut diabaikan, padahal masih menyisakan sesuatu di

dalamnya. Seseorang tidak boleh berbicara sesuatu yang tidak

tercanhrm dalam Al Qur'an." Dia menyatakan, "Saya berkata

padanya, 'Allah {& telah rnenetapkan masalah wudhrr, lalu

muncullah praktik mengusap Htrtf yarry tidak tercantum di dalam

Al Qur'an. Allah menetapkan wanita yang haram dinikahi, dan

menghalalkan selainnya'." Saya berkata, "Anda fidak boleh

menikahi seorang wanita berikut bibi dari ayahnya, atau bersama
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bibi dari ibunya" Selanjr"rtunya, mengenai ahli waris telah ditentukan,

Anda menyatakan, 'Pembunuh, budak, dan orang kafir tidak
mewarisi sekalipun mereka anak dan orang fuanya. Bagian waris
sepertiga baiir ibu terhal;rng menjadi seperenam oleh keberadaan
dua orang saudara laki-laki'.

f)alan: ka-sus lain, Aliah menetapkan setengah rnaskawin
bagi perernpuan yang ditalak yang belum ciisefubuhi oleh
suaminya, dan tidak dikenai iddah. Selanjutnya Anda menyatakan,
'Jika suami berduaan dengannya sekalipun tidak menggaulinya,
rnaka istri berhak atas seluruh maskawin dan dikenai iddatf.
Seluruh penciapat ini, menunrt Anda, menyelisihi zhahir Al
Qur'an. Seciangkan praktik sump'rah berikut kesaksian seoranE

laki-lal.: sedikitpun tidak menyelisihi zhahir Al Qur'an, karena
l<ami rnemufuskarn hukurn berdasarkan dua orang saksi laki{aki,
tanpa sumpah. Tetapi jika terdapat seoranE laki-laki, kami
memuhskan dengan kesaksian seorang laki-laki dan sumpah.
Praktik ini fidak menyelisihi zhahir Al Qur'an."

Saya berkata padanya, "Lantas bagaimana hukum Allah
rnengenai dua pihak yang menjah_rhkan li'ai?' Dia menanggapi,
"Suarni rnenjafuhkan li'an kemudian disusul dengan istrinya." Saya

bedanya, "Tidakkah ada ketenfuan selain ifu di dalam Al Qur'an?"
Dia menjawab, 'Ya". Saya bertanya, "Atas dasar apa Anda
menafikan anak?" Dia menjawab, "As-Sunnah". Saya mengata-
kan, "Mengapa Anda berkata pasangan yang rnenjahrhkan
surnpah libn tidak boleh menikah selama masih dalam status

ii'dri?" Dia menanggapi, "Berdasarkan atsar". Saya bertanya,
"Atas dasar apa Anda mendera suami ketika dia mendustakan

126



AlUmm

dirinya, dan menemukan nasab anak ifu padanya?" Dia menjawab,

" lvlenurut pendapat sebagian tabi'in" .

Saya bertanya, "Mengapa Anda berkata, 'Jika seorang istri

enggan menjahrhkan li'an, dia rnasih dalam ikatan pemikahan?'-"

Dia nrenjawab, "Berdasarkan pendapat sebagian ahli fikih"' Saya

berkata, "Kami mendengar dari Anda beberapa hukum yang

dijelaskan dalam Al Qur'an, Anda merumuskan berbagai hal yang

tidak di-rasr5 dalam Al Qur'an".

Saya menyampaikan pada sebagian orang yang mengeryu.-

kakan pendapat ini, 'Allah & berfirman kepada-Nabi 1$, ';t< S
"",4 C'< J J yl^:llx- t'S & 4A Ay'ulu 6'Katakantah,
'Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu

yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya,

kecuali daging hewan yang mati (bangkaf...'.'(Qs. Al-An'aam [6]:

145). Pesan ini tercanfum dalam beberapa ayat yang sempa.

Mengapa Anda menganggap setiap hewan liar yang bergigi taring

haram dimakan, padahal ia tidak termasuk barang yang dikategori-

kan lrararn oleh Allah?" Dia menanggapi, "Rasulullah ti& yutg

berpendapat demikian". Saya berkata padanya, "hnu Syihab

meriwayatkan hadits ini". Dia men-dhaif*annya, dan

mengemukakan, "Saya belum pemah mendengar riwayat ini

sampai tiba di Syam".

Dia menufurkan, "Apabila dia belum mendengar riwayat ini

sampai tiba di Syam, berarti dia meriwayatkannya dari penduduk

Syam ryang tsiqali'. Kami berkata, "Anda tidak melemahkan Ibnu

Syihab berdasarkan kritik orang yang meriwayatkannya dan

menyelisihi pesan zhahir Al Qur'an, menuntt Anda?
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3011. Sementara Ibnti Abbas berbekal pengetahuannya

tentang Kitabullah, Aisyah Ummul Mukminin serta pengetahuan-

nya tentang Al Qur'an dan Rasulullah S, dan Ubaidi bin Umar

berbekal kesepuhan dan pengetahuannya, memperbolehkan

hewan buas yang bertaring."56

Dia menyatakan, "Penetapan hukum mubah oleh mereka

terhadap hewan buas yang bertaring dan pemubahan tethadap
hewan semisalnya bukanlah hujjah. Sebab Rasulullah $ dulu

mengharamkannya. Namun para sahabat tidak mengetahui

Sunnah yang justru diketahui oleh orang yang rumahnya jauh dan
jarang bertemu Nabi S. Pengetahuan diperboleh dari mereka.

Dan penolakan mereka (sebagian sahabat) bukanlah hujjah

sebelum mereka meriwayatkan dari Nabi S keterangan yang

kontradiksi dengannya". Kami menufurkan, "Anda melihat mereka

tidak mengetahui riwayat tersebut, dan justm orang-orang Syam-

lah yang mendengamya?" Dia menjawab, "Ya. Tidak jarang

Umar, kaum Muhajirin, dan kaum Anshar, tidak mengetatrui hadits

yang dihapal oleh Adh-Dhahhak bin Sufuan, padahal dia tinggal di

dusun, dan Hamal bin Malik, dia juga orang pedalaman".

Kami menambahkan, "Pengharaman setiap binatang buas

yang bertaring masih diperselisihkan." Dia berkata, "Walaupun dia

diperselisihkan. Jika keterangan ini bersumber dari Nabi S
melalui jalur yang shahih, maka Rasulullah $ tentu paling menge-

56 Shannaf lbni Abi Sgubah (4/259, pernbahasan: Perburuan, bab: Burung dan
Her,,an Bua-s yang Haram Dimakan), dari Abu Khalid Al Ahmar, dari Yahya bin Sa'id,
dari Al Qasim, dia menuturkan: Setiap kali Aigyah 4, ditanya tentang hukum her,van

buas yang bertaring, dan b''rrung yang berkuku tajam, beliau membaca ayra.t,

"l<abkanlah, '7idak lrudapat di dakm ap yang kepdaka sawtu Sang
dihannkan bagitaryingin kqtalidag@hann3anzgmati
(bangkai)... 1 " (Qs. Al-An'aam [5]: 145)
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tahui maksud Allah. ndak ada seorang pun yang dapat berhujjah

di hadapan Rasulullah S$, tidak pula untuk menyelisihi kasus yang

telah dilemahkan oleh hadits Rasulullah S". Kami menyatakan,

"Praktik sumpah serta seorang saksi laki-laki leb1f:, shahih dati

Rasulullah S ketimbang pengharaman hewan buas yang

bertaring. Ia tidak menyalahi zhahir Al Qtrr'an. Tidak ada seorang

sahabat Rasulullah $ pun yang men5nlahinya- lalu mengapa

Anda menetapkan riwayat yang sanadnya lebih lemah, lebih kuat

unsur konhadiksinya, dan lebih diketahui kontradiksinya dengan

zhahir Al Qur'an? Anda menolak keterangan yang udak

menyelisihi zhahir Al Qur'an, dan tidak disanggah oleh seorang

sahabat Nabi $ pun?"

Saya berkata padanya, "Aku mendengar Anda mengguna-

kan dalil dengan pendapat Umar dan Ali. Mereka memiliki pen-

dapat yang kontradiksi tentang besaran mahar wanita yang telah

tinggal serumah dengan suaminya (dalam keadaan pinfu terkunci

dan tirai tergerai). Juga dengan pendapat utsman bahwa ibu ter-

halangi dari bagian sepertiga karena keberadaan dua orang

saudara laki-laki. Ibnu Abbas dan ulama lainnya tidak sependapat

dengan mereka. Tahukah Anda jika saya mengemukakan padamu

pendapat Umar, Abdurrahman, dan Ibnu Umar yang relevan

dengan Kitabullah, maka Anda meninggalkan pendapat mereka?"

Dia bertanya, "Dimana?" Saya menjawab: Allah @ berfirman'

??u'&nw1
"Janganlah kanu membunuh hewan buruan, ketika kamu

sdang ihram (haji atau unnh)... "(Qs. Al-Maa'idah [5]: 95)
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Mengapa Anda berpendapat, "Muhrim yang membunuh

hewan buman tidak sengaja dikenai denda. Padahal zhahir Al
Qur'an mengindikasikan bahwa hanya muhrim yang membunuh

hewan buruan secara gengaja saja yang harus membayar denda".

Dia menyatakan, "Berdasarkan hadits dari Umar dan

Abdurrahman terkait dua orang yang mengnjak seekor rusa".

Saya berkata, "Mereka berdua menginjaknya secara sengaja. Jika

ketentuan ini berlaku demikian menurut Anda, maka Umar dan

Abdurrahman telah menghukumi dua orang pembunuh hewan

buruan dengan safu denda. hnu Umar pemah menghukum para

pembunuh hewan buruan dengan safu denda. Allah Tabla

berfirman ;!i i ii ti 'i+ 'Dendanya ialah mengganti dengan

hewan temak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya.'
(Qs. Al-Maa'idah [5], 95) Kata Al Mtsl (sepadan) berbentuk

tunggal, bukan Ambal (bentuk jamak). Mengapa Anda berpen-

dapat seandainya sepuluh orang muhrim membunuh seekor

hewan buruan, maka mereka dikenai denda sepuluh ekor hewan

yang sepadan?" Dia menjawab, "Kasus ini mirip dengan kafarat

pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok orang, di mana

masing-masing jiwa dikenai satu denda".

Kami menyatakan, "Orang yang berkata kepada Anda,
'Setiap jiwa dari mereka dikenai safu denda?' Seandainya hal

tersebut dikatakan kepada Anda, apakah Anda meninggalkan

zhahir Al Qur'an, dan pendapat Umar, Abdurrahman, dan hnu
Umar, dengan cara melakukan qlyas dan juga menyalahkan qiyas?

Bukankah kafarat itu telah ditenh.rkan?" Dia menjawab, *Ya".

Saya bertanya, "Jadi, denda berburu telah ditenfukan?" Dia

menjawab, "Tidak, hanya membayar harganya". Kami bertanya,
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"Apakah denda hewan buruan jika harganya dengan diyat korban

pembunuhan itu sama, atau dibayar dengan beberapa kafarat?

Menurut Anda, seandainya serafus orang membunuh satu orang,

mereka hanya dikenai satu diyat. Seandainya dalam kasus ini

hanya berlaku qiyas, maka penrbayaran dengan diyat itu lebih

tepat".

Dikatakan padanya, "(Jmar menghukuminya (muhrim) yang

membunr yarbu'(sejenis tikus) dengan membayar denda seekor

jafmh (domba betina muda); sementara yang memburu kelinci

harus membayar denda seekor anaq (kambing betina muda), lalu

merlgapa Anda berpendapat -Allah Ta'ala berfirman terkait

denda berburu, -#Ji *.W 'sebagai hadg tnng dibawa ke

Ka'bah. '(Qs. Al-Maa'idah [5]: 95)-, bahwa denda hewan tersebut

bukan hady-i?" Saya berkata, "Denda tersebut tidak boleh

dikurbankan. Denda hewan buruan sarna sekali tidak boleh berasal

dari hewan kurban. Denda heuran buruan kadang berupa unta

badanah. Hev.ran kurban, menunrt Anda, adalah kambing".

Dikatakan padanya, "Aliah S berfirm un, 'V ii (, J1{6,
Ai Dendanya ialah mengganti dengan hewan temak yang

sepdan dengan buruan yang dibunuhnya.'(Qs. Al-Maa'idah [5]:

95) Umar, Abdurrahman, Utsman, Ibnu Abbas, hnu Umar, dan

para sahabat lain yang berada di berbagai negeri dan masa, yang

berbeda dalam kasus muhrim yang membunuh hewan buruan

memufuskan untuk menjattfikan denda dengan hewan temak

yang sepadan. Hakim mereka memufuskan denda berbr.rru burung

unta dengan seekor unta badanah. Burung unta tenfu saja tidak

sama dengan vnta badana.h. berburu keledai liar didenda dengan
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ganti seekor sapi. Keledai liar tidak sama dengan sapi. Berburu

dhab'(sejenis anjing hutan) dikenai denda seekor kambing gibas.

Dhab'berbeda dengan kambing gibas. Berburu rusa jantan dikenai

denda seekor kambing kacang. Malah tidak jarang hewan buruan

ini harganya lebih mahal berlipatganda, sama, atau bahkan lebih

rendah dari hewan temak penggantinya. Muhrim yang berburu

kelinci di tanah haram dikenai denda seekor anak kambing betina,

dan yang berburu yarbu'dikenai denda seekor anak domba betina.

Padahal selamanya kelinci dan yarbu'tidak akan sama dengan

anak kambing betina dan anak domba betina.

Demikian ini mengindikasikan pada Anda bahwa mereka

dalam mencari hewan temak pengganti dari hewan buruan

memperhatikan kesamaan badannya, bukan dari segi harganya.

Seandainya mereka memufuskan berdasarkan harga, tenfu

rumusan hukumnya akan berbeda-beda terganhrng perbedaan

harga hewan buman pada waktu dan di daerah tertenfu.

Selanjutnya Anda menyatakan satu pendapat kontradiktif
mengenai harga hewan buruan. Anda menyatakan, '(Muhrim yang

berburu singa) harus mengganti denda singa, bukan menggantinya

dengan kambing'. Jadi, Anda tidak melihat postur singa karena ia

lebih besar dari kambing, dan tidak melihat harganya, karena

harganya jauh lebih tinggi dari harga seekor kambing. Keterangan

ini tercantum dalam pembahasan haji berikut hujjahnya?"

Dia berkata padaku, "Saya melihat Anda menyanggah

pendapat kami tentang surrrpah berikut saksi seorang laki-laki,

bahwa pendapat ini bertentangan dengan AI Qur'an". Saya

berkata, "Ya, tidak kontradiksi dengannya. Al Qur'an berbahasa
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Arab. Jadi, pesan umum yang zhahir namun yang dikehendaki

adalah pesan khusus".

Dia menyatakan, "Contoh Pesan itu apa?" SaYa

menanggapi, "seperti firman Allah Ta'ala, fria6"pr'z)

l:I_i Adapun orang takilaki maupun perempuan yang mencuri,

potonglah bngan keduanin.'(Qs. Al Maa'idah [5]: 38) pada ayat

yang lain Allah berfirman, i-L,tUW *r'S b[*E ;.fiVf$t'Pezina
perempuan dan puina laki-laki, deralah masing-masing dari

keduanya seratus kali.' (Qs. An-Nuur [24]: 2) Ketika nama pencuri

meniscayakan tindakan pencurian dalam jumlah banyak. Karena

itu rnereka tidak memotong tangan orang yang misalnya mencuri

bukan dari tempat penyimpanan harta, atau orang yang mencuri

kurang dari seperempat dinar. Pada kasus zina, ianda yang berzina

dikenai hukum rajam, tidak didera; sedangkan budak yang berzina

dikenai hukum dera sebanyak lima puluh kali berdasarkan dalil

sunnah. Jadi, pendapat ini mengindikasikan bahwa yang dimaksud

pelaku zina di sini adalah sebagian pezina, bukan selun:hn5ra, dan

sebagian pencuri, bukan seluruhnya. Pendapat ini tidak kontradiksi

dengan Kitabullah. Begitu halnya seluruh pernyataan yang memuat

ban5nk makna.

Jadi, kami mendapati Sunnah mengindikasikan salah satu

makna saja, bukan makna yang lain, maka kamipun berargumen

dengannya- seluruh sunnah relevan dengan pesan Al Qur'an,

fidak kontradiksi. Pernyataan Anda bertentangan dengan AI

Qur'an dikaitkan dengan keterangan Sunnah yang

mengindikasikan bahwa AI Qur'an hanya merujuk pada makna

khusus, bukan utnulrl, tidak diketahui"-
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Dia berkata, "Sungguh, kami meyakini bahwa larangan

menikahi seorang perempuan bersama bibinya, baik dari ibu

maupun dari bapak, bertentangan dengan Al Qur'an". Saya

menyatakan, "Anda melakukan kesalahan di dua tempat". Dia
bertanya, "Apu saja ifu?" Saya berkata, "seandainya Sunnah bisa

bertentangan dengan Al Qur'an lalu ditetapkan, maka praktik

sumpah beserta kesaksian seorang laki{aki ditetapkan dengannya.

Dengan demikian, tidak terdapat Sunnah $ung menafsirkan ayat);

dan Al Qur'an memuat berbagai makna. Kami mendapati
pemyataan para sahabat Nabi 6$ dan rjma ahli ilmu

mengindikasikan sebagian makna, bukan makna yang lain". Kami
menyatakan, "Mereka lebih memahami Kitabullah, dan
pendapatnya tidak bertentangan dengan Al Qur'an. Kasus yang
tidak disebutkan dalam Sunnah, pendapat para sahabat Nabi S,
dan tidak pula disinggung dalam ijma seperti sebagian makna yang

telah saya jelaskan, maka ia berlaku sesuai makna zhahir dan

keumumannya. Makna yang tersimpan dalam teks tersebut tidak
dapat dikhususkan dengan unsur makna yang lain. Terkait kasus
yang dipermasalahkan oleh sebagian sahabat Nabi S, kami

mengambil dalil yang paling mendekati dengan pesan zhahir Al
Qur'an.

Pemyataan Anda tentang kasus yang disinEgung sunnah

bahwa dia kontradiksi dengan Al Qur'an, itu kebodohan yang

nyata menurut ahli ilmu. Anda menyelisihi pendapat Anda sendiri

dalam masalah ini".

Dia berkata, "Tentang kasus apa?" Kami menjawab,

"Dalam kasus yang telah kami jelaskan dan akan kami paparkan

secukupnya". Saya mengemukakan, "Allah Ta'ala berfirman,
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*V,'UFf o,r7"lw|"at1;l'i\$i 'Talak (va'g dapat diruiuk)

in, d*-kuti. (Setetah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau

melepaskan dengan baik.' (Qs. Al Baqarah l2l:2291Allah Ta'ala

jugaberf irm*r,ffi J"J'Eii';i}'i;f ,'1*1it<r;:;i-5i$:Jg
' 

ytJ syt ,ii;"6"i:$:ii<lt r'Xrr fi\'U; S oyt vFi -O'i'i'JLu

t1;L,Dan para istri yang diceraikan (waiib) menahan dii mereka

(menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyem-

bunyikan apa yang diciptakan Attah dalam nhim mereka, iika

mereka beriman kepada Nlah dan Hari Akhir. Dan para suami

mereka lebih befiak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, iika

mereka menghendaki perbaikan '(Qs. Al Baqarah l2l:228)

Pesan zhahir dua ayat ini mengindikasikan bahwa setiap

suami yang menceraikan istrinya tlerhak unfuk rujuk, selama masa

iddah istrinya belum berakhir. Sebab keduanya terkait dengan

setiap suami yang menalak secara umum' tidak hanya dikhususkan

bagi orang tertentu".

Demikian pula pemyataan kami "setiap perceraian yang

diawali oleh suami maka dia berhak melakukan rujuk selama masa

iddah. Jika suami berkata pada istrinya, 'Kamu cerai,' dia berhak

rujuk selama masa iddah. Apabila seorang suami berkata pada

istrinya, 'Kamu bebas, lepas, atau terpisah', tanpa bermaksud

menceraikan, ini bukan talak. Tetapi jika dia bermaksud

menceraikan istrinya dengan talak satu, berarti dia telah

menceraikannya dan berfiak rujuk. Begitu pula jika suami berkata,

'Kamu tertalak selunrhnya" dan hanya bemiat menjahfikan satu

taiak, maka jahrtrlah talak sahr. Suami tetap berhak ruiuk"'
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Saya berkata pada sebagian orang yang menyanggah kami,
"Bukankah demikian pendapat Anda soal suami yang berkata
pada istrinya, 'Kamu diceraikan'?" Dia menjawab, "Ya". Saya

menyatakan, Anda berpendapat, 'Wanita yang dibebaskan,
dilepaskan, dipisahkan, bukan talak kecuali dimaksudkan sebagai

talak?'." Dia menjawab, "Ya". Saya berkata, "Jika suami
mengatakan 'Kamu ditalak', berarti dia telah menjafuhkan talak,
sekalipun dia tidak bermaksud menceraikan?" Dia menjawab,
"Ya". Saya menambahkan, "Pemyataan ini lebih berat dari ucapan
seseorang, 'Kamu bebas atau lepas'. Sebab redaksi yang terakhir
ini, menumt Anda, terkadang bukan talak. Ia hanya berfungsi
sebagai talak jika dimaksudkan unhrk menceraikan. Dengan kata
lain, apabila suami menghendaki perceraian maka jadilah talak".
Dia menjawab, "Ya". Saya melanjutkan, "l--alu mengapa Anda
menganggap jika suami menghendaki ucapan tersebut sebagai

talak, dia tidak berhak melakukan rujuk. Padahal hal ini lebih
lemah, -menumt Anda-, dibanding talak, karena ia qiyas terhadap
talak. Jadi, menurut Anda, talak yang kuat memuat hak rujuk bagi
suami, sedangkan talak lemah tidak memuat rujuk di dalamnya?"

Dia menjawab, "Kami telah meriwayatkan sebagian
pemyataan kami ini dari seorang sahabat Nabi S bahwa dia

menjadikan kata al-battah sebagai talak satu yang masih bisa rujuk.
Pemyataan ini berkenaan dengan temannya yanE bersumpah
bahwa dia hanya bermaksud menjatuhkan talak safu. Kami
meriwayatkan keterangan seperti itu dari Umar bin Al Khaththab.
Kami merujuk pada zhahir Al Qur'an, lalu mengapa Anda
meninggalkannya?"
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Sa-va berkata padanya, "Allah Ta'alaberfirman, U:"|ri,-Y.
ai 6$ 3lgi W ib @ 343# 'ei LV i-6 a$ F l-l5 Fi W
@ # 'C 'Kepada orang-omng tang meng-ila' isainya diberi

tangguh impat bulan (lamanya). Kemudian iika mereka kembali

(kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi

Maha Penyayang. Dan jika mereka berketetapan hati hendak

menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha

Mengetahui.' (Qs. Al Baqarah l2l 226-2271 ;'

Kami memaparkan, "Jadi zhahir Al Qur'an mengungkap-

kan dua pesan. Pertama, suami mempunyai waktu selama empat

bulan. Barang siapa yang diberi kesempatan batas tempo selama

empat bulan, maka tidak ada jalan lain baginya untuk menggauli

istri, sampai tempo ifu berakhir. sama halnya seandainya Anda

memberi batas waktu empat bulan kepada saya, maka Anda tidak

boleh mengambil hak Anda dariku sebelum berakhir masa empat

bulan. Hal ini nrengindikasikan bahwa ketika berakhir masa empat

bulan, suami yang menalak istrinya harus melakukan salah safu

dari dua hukum, yaitq ruiuk atau talak. Dernikian menumt hemat

l<arni".

Kami menyatakan, "Stahrs talak tidak langsung ditetapkan

selelah berakhir masa empat bulan sehingga teriadi rujuk atau

talak. Jadi, Anda menganggap ketika masa empat bulan tersebut

berakhir maka otomatis istri berstatus sebagai wanita yang ditalak

bain. Lalu mengapa kalian mengemukarkan pendapat ini? Anda

juga beranggapan bahwa suami dalam kasus ini tidak berhak ruiuk

selain dalam jangka uaktq empat bulan tersebut. Artinya rentang

',Alalm* yarg.-Anda, lasangi dryi masa ernpat bulan'yang telah

ditAapkan oleh Allah, diputr.rskan sebagai ruiuk. Mengapa Anda

r:I:r



AlUmm

berpendapat bahwa hak rujuk bagi suami hanya berlaku mulai dari
dia menjafuhkan talak sampai dengan berakhir masa empat bulan.
Padahal kemantapan unfuk menjafuhkan tarak hanya dapat
dipastikan dalam rentang waktu empat bulan.

Bukanlah Allah @ menyebutkan dua hal ini (talak dan rujuk)
secara bersamaarr, tanpa memisahkan keduanya? Mengapa Anda
berpendapat rujuk hanya dapat terlaksana dengan terjadinya
hubungan badan, atau rujuk secara lisan, bira suami tidak mampu
berhubungan intim. Sebenamya kemantapan hati unfuk
menjatuhkan talak ('azimah ath-thalae tidak lain yaitu berlalunya
masa empat bulan, bukan sesuafu yang terjadi lewat lisan atau
perbuatan? Apakah menurut Anda, sumpah r1a' sama dengan
talak?" Dia menjawab, "Tidak sama". Saya bertanya, ,,Apakah

menurut Anda ucapan semata bukanlah talak, namun setelah
berlalunya masa tertenfu ia menjadi talak?" Dia berkata, ,,I alu
mengapa Anda berkata, 'la talak?'." Saya menanggapi, ,,Saya

tidak mengatakan itu talak. saya hanya mengatakan bahwa
Kifabullah mengindikasikan bahwa ketika seorang suami
menwmpah ila 'lalu berlalu masa empat bulan, maka dia harus
memutuskan salah satu dari dua hal? Rujuk atau menjafuhkan
talak. Kedua hal ini adalah sesuafu yang dilakukannya setelah
beylalu waktu empat bulan".

Dia menufurkan, "Lalu mengapa Anda berkata, 'Jika suami
kembali (rujuk) dalam jangka waktu empat bulan, maka dia
dikategorikan suami yang rujuk'.' Saya berkata, "Bagaimana
:menrrmt Anda, Andai kata aku punya hutang sampai tempo
tertenfu, lalu aku melunasinya sebelum jafuh tempo. Bukankah ai<u

telah berbuat baik dan telah melunasi hutangku?".Dia menjawab,
:
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*Ya'. Saya menlanjutkan, 'Demikian pula suami yang merujuk

istrinya pada masa empat bulan. Dia menyegerakan hak pada

tempatrya". Dia berkata, "Kami tidak menyanggah Anda dalam

hal ini. Tetapi kami mengikuti pendapat Abdullah bin Abbas dan

Abdullah bin Mas'ud".

Kami menanggapi, "Mengenai hnu Abbas, Anda

sebenamya telah menyelisihinyra dalam kasus sumpah ila "'. Dia

bertanya, "Apa dasar pernyataan Anda?" Kami menjawab:

o

LJ
t
Ii'* sFirJ:;J

'J$ ffl

;3 f J.t6?f-r.\Yo !.srlf$-.9
to

6)
I

)
- /tt,

,J"V
I

.O/O O/

L*- d f
vl i{r;t qA d bf u;;.'E.

3012. hnu uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr

bin Dinar, dari Abu Yahfia Al A'rai, dari hnu Abbas bahwa dia

menutgrkan, "Mfr (suami yang meniafuhftan 'tla) adalah orang

yang bersrrmpah tidak akan mendekati istrin5n selaman5ra."s7

sementara ifu, Anda berpendapat, "Muli adalah orang yang

bersumpah unfuk tidak menggauli istinya selama empat bulan

atau lebih".

57 Sunan Sa'id bin ManshurlL/S0, bab, Ke{erangan tentang lla), dari Su[Bn dari

Amr bin Dinar, dari Abu Yahya nnuhMu'dz bin Afra" dari Ibnu Abbm dengan

redaksi larrg sama (no. 188O).
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3013. Adapun keterangan yang Anda riwayatkan dari hnu
Mas'ud adalah mutaL$

3014. Hadits Ali bin Budzaimah, sejauh pengetahnanku,

tidak di-musnad4<an oleh perir,rnpt yang lain. Seandairyn hadits
hr shahih darinya -sementara aku sendiri mempermasalahkan
pernlptaannya- tentu sepuluh sahabat Rasulullah & lebih utama

diambil pendapatnya daripada pendapat safu atau dua orang
sahabat.s9

s Mungkin yang dimaksud penulis adalah hadits yang diriwalatlan oldr Sa'id bin
Manshur, dari Hushain, dari hrahim, dari Abdullah, dari Dawud, dari As!rq,a'bi, dart
Abdullah bahun dia menyatakan, "Kefika seseotang menjafuhkan 'ilakqdaistuingra,
hirggu nnsa ernpat bulan tanpa menggaulinya, maka dh (istrirlp) tdah
tertalak dan menialani ma iddah selarna tiga masa haidh. Dia mdarnaq,a kernbali,
jika kedua belah pihak menghendaki." (no. 1888).

Atau mungkin hadits yang diriwaptkan oletr Sa'id, dari Hasy,im, dari Kharld, dari
Abu Qilabah batu,a An-Nu'man bin Baslir menj,atulrkan 'ita da istuirrlra Abddhh
b€d{ata padanya, "Jika kamu telah menplani waktu €mpat bulan sebdtrrn
mendekatiq;a, ketahuilah dia tdah t€rtalak." (no. 1890).

Kedua rtp?s,at di atas muaL AslrqE'bi udak p€rnah mendengar hadib dari
Abdulhh bin Mas'u4 Derrrikian pula lb!-atrim. Sernentara Abu Qihbah udak p€rnah
mendengar hadits dari An-Nu'rnan bin Bast r.

lih. Tuhfah At-Tbhdtil,l€r!,a Ab'Ar'ah bin Al kaqi hlm. (l+l5, Zlg, dan
2431.

59 SrEn &'il bin Manshur (2/52, lnb; Keterangan tentaqg lla), dari
bin Zi!,ad, dari Al Mas'udr, dari Ali bin Budzairnah, dari Abu Ubaidah,

dari Masnrq, dari Abdullah bahura dia mengernulokan hal yans sarna. I{aksrdnla,
sepcrti kedua hadits Ibrahim dan AErq/a'bi dari Abdulah di depan. (no. 1889).

Ibnu At-Turkimani menlatakan: Riu,alrat hnu Budzairnah nrcrniliki sanad Fng
bagus, karena m€nurut pam pakar hadts, dia seorarg periwapt &qalr. Diantam
mereka adalah lbnu Budzairnah pitu hnu Ma'in, Abu ar'ah, hnu sa'ad, Al ljti, An-
Nasa'i dan ularna lainnya. serumlah uhrna luga mernmyatkan darinya. Fladib png
sernakna jtrga diriuayatkan dari Ibnu lv1as'ud dengan dua sanad 

"l-hthFng 
b€rboda.

Dua riwagrat ini sebagaimana diriurayatkan oleh lbnu Abu $Taibah:1. Dari lbnu Qainah, dari t"Iansh,r, dari lbrahim, dari Afoamah, dia
meruturkan: Abdullah bin Anas menlrfuhl n /a' pada salah seorang i"tiqn, aun
tidak berhubungan selama enam bulan. Pada saat beJiau menyampaikan pefaiamir ai
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Dia berkata, "Dari mana Anda mendapatkan bilangan lebih

dari sepuluh sahabat?" Saya menanggapi:

; ,;x.'*#'i it;l v?f -Y.\o
.O

4r-A..P *,
oErl :

.. o7 I o ? ,
t^-l-, .'-9 J.t*.,

- lJ l-2JIJtf^j-4a
' ,, *' 

4 ''r* *i rw ilr tt".i'r )';t 7*i;
-;,/l

ol t
O.

#r. J o-e)

3015. Sufuan bin uyainah mengabarkan kepada kami dari

Yahya bin Sa'id, dari Sulaiman bin Yasar, dia menufurkan, "Saya

bertemu dengan lebih dari sepufuh orang sahabat Rasulullah d&.

Mereka semua mengatakan, ofttng yang menjafuhkan ila'
ditangguhkan."@

suah.r majdis, tba-Uba Ibnu Mas'ud datang lalu berkata, "Kabarkan padanya bah1va dia

tdatr befiak aE unrsanYa.l
uh' st'nar' & il un Mardtwl2/6o' no' 1933) hntL/6t62' no- 1938)'

2. Hadits Abu Qihbah dari An-Nu'man bin Baslir yang telah disebutkan Pada

atsar di depan oleh sa'id bin Manshur wushannaf lhni Abi sgibah, 4/127'128,
pembahasan: Talak, Keterangan Para Ulama tentang orang !/ang menjatuhkan r/a'

pada salah seorang btinla hingga berlangung ernpat btrlan -Orang yang

berpendapat, dia telah menlrtuhkan blak).
Kami telah menjetaskan bahwa ri',rnyat tersebut diatas murvl'

@ Mushannaf lbni Abi sgibh (4/128, pernbahasan: Talak, bab, Penanggulnn

Suami yang Menjatqfikan lla), dari hnu Uyainah, dari Yahp bin Sa'id, dari Sulaiman

bin Yasar, dari lebih dari sepufuh sahabat Nabi $j, mereka menlntakan, "Dia

ditanggiuhkan".-l)h. sr.un sa,id bin Manshw (2,/55, pembahasan: Talak, bab: orang yang

Berkata, "suami yang menjatuhkan ,fl'a' ditangguhkan selama ernpat bulan") dad

Sufuan, dari Vahyi Uin Sa'id, dari Sulaiman bin Yasar, dia mmgatakan, ada 19 omng

sahabat lvtuhammad & yang ditangguhkan dalarn lGsus rb'. (no. 1915).
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Jumlah minimal dari "lebih dari sepuluh" adalah tigabelas
orang. Menumt dia, mereka dari golongan Anshar.

3016. Utsman bin Affan, Ali, Aisyah, Ibnu Umar, Zaid bin
Tsabit, dan lainnua menufurkan bahwa suami yang menjafuhkan
/a ' ditangguhkan.6l

Jika Anda berpendapat pendapat Anda didukung orang
banyak; tentu orang yang berpendapat /a' ditangguhkan lebih
banyak. Sedangkan, zhahir Al eur'an menyokong pendapatnya.

Allah @ berfirman,

V+, i,;A\jG q'o;;; i # n'olk g.'cr_l6

@ Tljs q$v i*3&j fi:t"vw" J * e
1 ;t"c:q 6 Ji a #-fi u*a i6 4 I *

Wib?v.EgW
"Dan mereka yang menzhihar isfuinya, kemudian menarik

kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka (mereka
ciwajibkan) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami
istri ifu bercampur. Demihanlah yang diajarkan kepadamu, dan
Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maka

tidak dapat (memerdekakan hamba sahaya), maka (dia

61 13016] Keterangan tersebut diriwayatkan dari utsman, Ali, Aisyah, Ibmu
Umar, Abu Ad-Darda sa'id bin Manshur (2/lz9-r3ll, dan hnu Abu syaibah l4/L2g-
t2e).
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urajib) berpuasa dua bulan berfitrut-funtt sebelum

berampur. Tebpi barugskpa fidak manpu, maka (waiib)

memberi malan enirm puluh oftng miskin." (Qs. Al-Mujadilah

l58l:34)

Kami menyatakan, "Denda yang mesti diba5rar tidak lain

yaihr memerdekakan budak wanita mukminah, atau, memberi

makan 50 orang miskin. Pernberian makan dilakukan sebelum

pasangan suami-isfui ini berhubungan intim". Dia berpendapal

"Suami ofiup membayrar denda seorclng budak wanita yang tidak

mukminah". Saya bertanp padanya, "Mengenai pendapat ini,

apakah Anda menljuk pada kabar dari seorang sahabat Nabi S?"
Dia menjawab, "Tidak, tetapi ketika Allah tidak menyebutkan

'mukminah' dalam bahasan memerdekakan budak -lalu Dia

ffirman'budak', tanpa menyebutkan'mukminah'-, sebagaimana

redaksi yang digunakan dalam pembahasan tentang pembunuhan.

Hal ini mengindikasikan bahwa seandainya Allah menghendaki

budak yang mukminah, Dia pasti menyebutkannya".

SaSn berkata padanya, "Apakah Anda tidak merasa cukup

kefika Allah & menyebutkan kafarat memerdekakan budak, di satu

tempat Allah berfirman, 'budak Wrempuan mukminahi kemudian

menyebutkan kafarat yang sama dengan redaksi 'budak

perempwn'. Anda pun tahu bahwa kafarat 5rang dimaksud pada

ayat kedua tdak lain yaifu budak perempuan mukminah". Dia

bertanga, "Apakah Anda menemukan sesuatu yang

mengindikasikan hal ini pada Anda?" Saya menjawab, "Ya". Dia

bertanya, "Apa dalilnya?" Sa5n menanggapi, "Firman Allah Ta'ala,

K4l ;i;'V3,$t 'Percal<sikantah dengan dua orang saksi yang
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adil di antara karnu'. (Qs" At-Thalaaq 1651: 2l Dan firman Allah,

fu,ll$i o63f li;;i'b 'Sdans dia akan benvasiat, maka

hendaUah funsiat itu) dinksikan oleh dua orang yang adil di ankn
kamu.' (Qs. Al-Maa'idah [5]' I05] Pada dua alat ini Allah

mensyaratkan adll bagi orang yang bersaksi. Sementam ifu, pada

ayat lnng lain Atlah berfirman, S3 4gt#riii3fi3$yi5:$fi5
ry 'Dan persaksikanlah dengan dta omng nt<si laki-taki di
antara kanu.' (Qs. Al Baqarah l2l 282!' Allah Tabk tusa
trerfirrnan, A# i;1, ,# j.V {1 'Mengap merel<a (tpng

menuduh itu) frdak datutg -nribuwa empat salsi?' (Qs. An-Ninr

t24l: 1.3) Dia herfirmy,t'^r:i:ft 

-r--,:!4be1#i 
A"Y G3t3

*#qgiffii'4 $ pa L45'#-:6 Dan para

Wrempuan Wng mela!<uftan perbuaAn keji di anbra perempuan-

perempuan kamu, hqdaktah tahadap mereka ada empt omng
sal{si d! antan kamu (yang mengnksikannSta). Apabila mereka telah

membert kml<sian, mal<a kunrtglah mereka (puempuan itu)
dalam rumah.' (Qs. An-Nisaa' [4] 15] Pada beberapa a]rat

tersebut Allah tidak menyebutkan q,rarat adil."

Saya befianya padanya, "Bagaimana menurut Anda
seandainln seseorang bertanln pada Anda, 'Perbolehkanlah omng

Sang tidak adil dalam iual beli, qadzaf (tuduhan zina), dan pam
saksi zina, sebagaimana pendapat Anda tentang pemerdekaan

budak. Sebab saya tidak mendapati sgnrat adil ddarn wahyu yang

diturunkan, sebagaimana Anda menemukanrrya pada selain hukum
it'!i'.' Dia mengatakan, "Tidak denrikian malcsr^tdnya. $,rarat
kxsebut telah dimuat dalam firman Allah fa'ah 'Omngrcnng

Wng adil dt anbra kamu'. Ketika mereka rnenyebutlon saksi rrlaka
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hanya orang-orang yang adil saja yang diterima kesaksiannya.

Ketika Allah & tidak menyinggung keadilan seorang saksi,

penyebutan dua orang adil dalam kesaksian (pada ayat yang lain)

mengindikasikan hanya kesaksian orang adil saja yang dapat

diterima."

Saya menyatakan, "Hal ini seperti apa yang telah saya

sampaikan. Lalu mengapa Anda tidak berpendapat demikian?

Anda mengatakan, 'Ketika Allah menyebutkan budak dalam

masalah kafarat, Allah menambahkan mukminah. Kemudian Dia

menyebutkan budak yang lain masih dalam masalah kafarat

dengan mukminah, karena mereka sanla-sama berfungsi sebagai

kafarat'. Jika pendapat kami yang telah disampaikan pada Anda

tidak didukung hujjah, tidak seorang pun bisa mengatakan -
seandainya menyalahinya-." Dia berkata, "Para saksi dalam jual

beli, qadzaf,dan zina yang tidak adil dapat diterima'"

Menurut hemat kami, Allah & mewaiibkan muslimin untuk

menyerahkan hartanya pada kaum muslimin' Lalu mengapa

seseorang rnengeluarkan sebagian hartanya yang wajib baginya'

lalu dia memerdekakan seorang kafir dzimmi?

Kami berkata padanya, "Anda menganggap seandainya

seseorang membayar kafarat dengan cara memberi makan, lalu dia

memberi makan orang miskin sebanyak 120 mud' minimal dalam

jangkawaktu60hari,praktikinibelummencukupi.Jikadia
memberi makan orang nliskin selama 60 hari, hai ifu telah

rnencukupinya.Apakahkewajibanunttrkmemberimakan60
orang miskin yang difarclhr-rkan Allah S, tidak mepgindikasikan

bahwa setiap orang dari mereka bukal pihak yang lain'

sebenarnya Allah @ mewajibkan memberikan makan pada 60
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orang yang terpisah. Mengapa Anda berpendapat, ,Cukup 
baginya

unfuk memberi makan orang miskin secara terpisah dalam rentang
rvaktu 60 hari. Tidak cukup baginya memberi makan 59 orang
dalam sehari sebanyak makanan unfuk G0 orang'. Bagaimana
menurut Anda dengan orang yang wajib memberikan 60 dirham
kepada 60 orang, apakah dia cukup memberikan 60 dirham ini
pada safu orang atau kepada 59 orang?"

Dia menanggapi, "Tidak cukup. Kewajibannya adalah
memberikan hak setiap orang dari mereka." Kami berkata,
"sungguh Allah & telah mewajibkan pemberian makan pada 60
orang miskin. Lalu Anda beranggapan bahwa jika dia memberikan
makanan itu pada seorang dari mereka, telah mencukupi.
Bagaimana menurut Anda, seandainya seseorang bertanya pada
Anda, 'Allah @ berfirman, * ;l ;i;bL$, ,persaksikanlah

dengan dua orang saksi 5nng adit di antara kamu.(es. AtrThalaaq

165l: 2) Apakah Anda berpendapat, sebenamya yang dimaksud
adalah memberikan kesaksian kepada penuntut haknya. Maka
disyaratkan beberapa orang yang mau bersaksi unfuknya dan
mengungkapkan kesaksian. Atau sebenarnya yang dimaksud
adalah kesaksian?'." Anda menanggapi, "Maksudnya, beberapa
orang saksi dan kesaksian dua orang yang adil.',

Saya rnenufurkan, "seandainya suafu hari seseorang
bersaksi atas hak pihak lain, kemudian dia memberikan kesaksian
pada esok harinya, praktik ini belum memenuhi syarat dua orang
saksi- Sebab dalam kasus ini hanya terdapat seorang saksi, dan
kesaksian safu orang." Kami menyatakan, "Ketika Anda memberi
makan kepada seorang miskin, dia tidak akan keluar dari jumlah
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safu orang, bukan 50 orang." Dia menjawab, "Tidak"- Kami

berkata, "Allah telah menyebutkan 50 orang miskin, lalu Anda

memberikan makanan mereka pada safu orang. Anda lalu berkata,

'Jika dia membawa makanan tersebut, itu telah mencukupinya'.

Selanjutnya dia menyebutkan dua orang saksi. Seorang dari saksi

ini datang sebanyak dua kali."

Saya berkata: Praktik tersebut tidak mencukupi. I-alu apa

perbedaan keduanya? Sebagian ulama merujuk pada apa yang

kami kemukakan dalam kasus ini, dan stateman bahwa kafarat

hanya bisa dipenuhi dengan memerdekakan budak wanita

mukminah. Allah S berfirman,

"r;i:'iA'trJ|fi:iA'pKf'"&t16{rer$

;fi{)'J;';fS@ d,li:L'iryV
,:rt1 "4Ye'

g+r6';#'J4fiW U1;@a+ffqih\*
;i'b%W ;'i 6, rt't' ;fS @ 4$Ji C fri$r,

@'4)i2i
"Dan orang-orang yang menuduh istrinya herzina), padahal

mereka tidak mempunyai saksisaksi selain diri mereka -"endii,

maka kesaksian masing*masing orang ifu ialah empat kali

bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia

termasuk oftng yang berkata benar. Dan (sumpah) yang kelima

bahwa Jalenat Attah akan menintpanya, iika dia termasuk orang
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-vang berdusta. Dan istri ifu terhindar dari hukuman apabila dia
bersumpah empat kali atas (nama) Allah bahwa dia (suaminya)

benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta, dan (sumpah)

yang kelima bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya (istri), jika
dia (suaminya) ifu termasuk orang yang berkata benar. " (Qs. An-
Nuur 124),6-9)

Maka jelaslah dalam Kitabullah disebutkan bahwa setiap
suami benar-benar meli'an istrinya, karena Allah S menyebutkan

suami-istri secara mutlak, tidak mengkhususkan salah satunya.

Baik Sunnah, atsar, maupun ijma' ahli ilmu tidak mengindikasikan

bahwa maksud ayat ini adalah sebagian pasangan suami-istri.

Apabila seorang suami menjahrhkan li'an, namun istrinya
tidak melakukan li'an, maka sang istri dikenai li'ankarena menolak
sumpah li'an. Hal ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala,

1:;;6osJlt#'6:i;
"Dan isti ifu terhindar dari hukuman apabila dia

bersumpah."(Qs. An-Nuur [24\ 8)

Allah menginformasikan bahwa sang istri akan dikenai
hukuman kecuali dia menyanggahnya dengan cara li'an. Demikian
ini zhahir hukum Allah &.

Dia rnenyatakan, "Sebagian ulama menyanggah pendapat

kami." Dia beralasan, hanya dua orang muslim rnerdeka yang

boleh saling menjatuhkan li'an, yang salah satunya tidak dijatuhi
hukuman qadzaf. Saya bertanya padanya, "Mengapa Anda
menyelisihi zhahir AI Qur'an?" Dia menjawab, "Kami
meriwayatkan dari Amr bin S5r.i'ab bahwa Nabi S bersabda,
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'Empat orang yang tidak ada li'an diantara mereka'. '62 Saya

berkata padanya, "Jika riwayat Amr bin Syu'aib termasuk

keterangan yang shahih, sebenamya beliau telah meriwayatkan

kepada kami dari Rasulullah S hadits tentang sumpah berikut

kesaksian seorang laki-laki, pembagian sama rata, dan beberapa

hukum lainnya. Kami berpendapat berdasarkan argumen ifu,

namun Anda menyalahinya. Anda beranggapan bahwa dia tidak

men-shahih*an riwayatnya. Lalu mengapa Anda berhujjah dalam

safu kesempatan dengan riwayatnya atas zhahir Al Qur'an, dan

pada kesempatan lain meninggaikannya karena \a dha'fl Bisa jadi

ia dha'{ sebagaimana pendapat Anda, sehingga tidak dijadikan

hujjah dalam kasus apa pun. Atau, mungkin juga kuat, sehingga

Anda mengikuti riwayatnya, seperti yang telah saya paparkan

namun Anda menyanggahnya."

Saya berkata padanya, "Anda juga telah menyelisihi apa

yang saya riwayatkan dari Amr bin Syuaib-" Dia bertanya,

"Dimana?" Saya menanggapinya, "Anda juga telah menyelisihi

hadits yang Anda riwayatkan dari Amr bin Syuaib." Dia bertanya,

"Hadits yang mana?" Saya menjawab, "Jika zhahir Al Qur'an

bersifat umum bagi para suami, kemudian Amr menyebutkan

empat orang yang tidak berhak li'an, tenhr Anda har,'rs

mengecualikan empat oranE ini dari sumpah li'an. Kemudian Anda

berkata, 'selain empat orang ini boleh me-li'an. Alasanrrya sabda

beliau 'Empat orang yang tidak ada li'an di antara rnereka',

mengindikasikan li'an berlaku di antara mereka selain empat

orang. Jadi, dalam tradits Amr tidak terdapat redaksi 'Orang yang

dihukum haC dalam kasus gadzaf ldak di'li'an" -" Dia menanggapi,

62 Takhflj hadib ini tercantum dalarn hadits no. (23921, bab, Perbedaan

Pendapat tentarrg Li'an. AsySyaf i men4ha'iffan hadits tersebut.
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"Beful. Tetapi, kami berpendapat demikian dari perspel<tlf Ji'an

sebagai kesaksian, mengingat Allah sendiri menyebutnya sebagai

kesaksian."

Saya menanggapinya, "Sebenamya makna kesaksian di sana

sama seperti sumpah, tetapi memang bahasa Arab sangat kaya

makna." Dia berpendapat, "Apa yang mengindikasikan hal

tersebut?" Saya menjawab, "Bagaimana menumt Anda,

seandainya li'an adalah kesaksian, apakah seseorang boleh

bersaksi unfuk dirinya sendiri?" Dia menjawab, "Tidak". Saya

melanjutkan, "Apakah kesaksiannya sebanyak empat kali sama

seperti kesaksiannya satu kali?" Dia menjawab, "Tidak". Saya

bertanya, "Apakah seorang salsi disumpah?" Dia menjawab,
"Tidak". Saya mengatakan, "Seluruh ahrran ini terdapat dalam

li'an." Saya bertanya, "Bagaimana menurut Anda seandarnya libn
menempati posisi kesaksian. Apakah perempuan tersebut tidak di-
ha&" Dia menjawab, "Ya".

Saya bertanya, "Menurut Anda bagaimana jika li'an
mempakan kesaksian, apakah boleh kesaksian kaum wanita dalam

kasus had" Dia menanggapi, "Tidak." Saya mengatakan, "Kalau

memang boleh seperti itu maka kesaksiannya adalah separuh

kesaksian?" Dia menjawab, "Ya." Saya berkata, "Jadi, Anda
disumpah li'an delapan kali." Dia menjawab, "Ya." Saya berkata,
"Apakah telah jelas bagi Anda dia bukan kesaksian?" Dia berkata,
"la bukan kesaksian."

Saya mernaparkan, "Mengapa Anda berkata, 'Di satu sisi ia
merupakan kesaksian dalam pengertian beberapa kesaksian, di sisi

yang lain Anda mengabaikannya'. Ketika Anda berkata, dia

kesaksian, lalu mengapa Anda tidak me-li'an arrtara dua orang
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kafir dzimmi sementara kesaksian mereka menuntt Anda

diperbolehkan? Hal ini lazim bagi Anda. Mengapa Anda me{i'an

antara dua orang fasik yang tidak punya sebagai saksi?" Dia

menjawab, "Sebab jika mereka bertobat, kesaksiannya diterima."

Saya berkata padanya, "seandainya mereka berkata, 'Sungguh

kami telah bertobat', apakah Anda menerima kesaksiannya tanpa

mengujinya dalam wakhr lama?" Dia menjawab, "Tidak'" Saya

menyatakan, "Bagaimana menurut Anda dua orang budak muslim

yang tepercaya ketika li'an lelah ditetapkan, diantaranya karena

mereka dalam kondisi sebagai budak, di mana seandainya

dimerdekakan saat itu juga maka kesaksiannya tidak

diperbolehkan. Apakah Anda memperbolehkan kesaksian

mereka?" Dia menjawab, "Ya."

Saya bertanya, "Apakah mereka berdua (hamba sahaya)

lebih diperbolehkan bersaksi, mengingat Anda tidak mengujinya,

maka cukup bagi Anda pengetahuan tentang stafus budak mereka,

ataukah kesaksian dua orang fasik yang tidak dipertolehkan

sebelum Anda mengujinya?" Dia menjawab, "Dua orang budak

sahaya." Saya kembali berkata, "Mengapa Anda mengabaikan

li'an diarfiara dua budak sahaya, padahal mereka lebih memiliki

sikap adil apabila kondisinya berubah, Anda justru menjatuhkan

li'an ariara dua orang fasik yang lebih jauh dari sikap adil?

Mengapa Anda mengabaikan li'an antara dua orang l<afir dzimmi,

padahal Anda memperbolehkan kesaksian mereka dalam kondisi

seorang suami menuduh zina istrinya?"

Saya berkata padanya, "Bagaimana menurut Anda dengan

dua orang yang buta sebelah mai.anya yang melakukan hal yang

sama, yaifu sang suami menuduh istrinya telah berbuat zina, ataul
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dalam kasus dua orang buta total yang masing-masing tidak
mungkin melihat perbuatan zina. Dalam kasus ini Anda sama

sekali tidak memperbolehkan kesaksian mereka selamanya. Anda
juga berpendapat, kesaksian mereka tidak akan berubah menjadi

boleh selamanya? Mengapa Anda meJi'an mereka berdua,

padahal di antara mereka pasti terdapat penuduh zina (qadzilfyarry

kesaksiannya selamanya tidak diperbolehkan. Di tengah mereka
juga terdapat sesuafu yang lebih dari itu, bahwa laki-laki yang

menuduh zina tidak melihat tindakan zina istrinya?" Dia menjawab,
"Zhahir Al Qur'an menyebutkan bahwa mereka berdua masih

berstafus suami-istri. "

Kami menanggapi: Hal ini justru ayat yang melemahkan

pendapat Anda. Faktor yang tidak Anda terima dari kami yaitu
bahwa li'an te1adi di antara setiap suami-istoi. Allah @ berfirman

mengenai fuduhan zina pada para wanita muhshan,

,, ,iri$ 1, 

"5 
? W {;1,ai;'*-3 ir1;E7;j

{r@i}+;tl
"Maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah

kamu teima kesaksian mereka unfuk selamalamanya. Mereka

ifulah orang-orang yang fasik, kecuali mereka yang bertobat
setelah rtu "(Qs. An-Nuur I24l:4-5)

Kanri menyatakan, "Penuduh zina (qadzil kesaksiannya

diterima. Demikianlah penjelasan Kitabullah. "

r^
o1// 12
l'r,E.r-rll
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3017. Sufuan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dia

berkata: Aku mendengar Az-zuhn berkata: Ahli Irak mengira

bahwa kesaksian penuduh zina tidak diterima. Aku bersaksi,

bahwa Sa'id bin Al Musayyib mengabarkan kepadaku bahwa umar

bin Al tftaththab rg, pemah berkata kepada Abu Bakrah,

"Bertobatlah maka kesaksianmu akan diterima." Atau beliau

berkata, "Jika kamu bertobat, maka kesaksiamu akan diterima."

Saya mendengar Sufuan menyampaikan kabar di atas

berulang kali. Kernudian, saya mendengar dia berkata, "Saya

meragukan kabar tersebut." Sufuan berkata, "Saya bersaksi,

sungguh dia telah mengabarkan padaku." Sufuan kemudian

menyebut seseorang, lalu pergi unfuk mencari tahu nama orang

tersebut. saya lalu bertanya. Urnar bin Qais menjawab, "Dia Sa'id

bin AI Musayyib." Saya bertanya kepada Sufuan, "Apakah Anda

ragu ketika dia mengabarkan kepada Anda bahwa dia adalatr

Sa'id?" Dia menjawab, "Tidak, riwayat itu sebagaimana

pemyataannya, hanya saja dia telah memasukkan keraguan pada

diriku."
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3018. Orang yang saya percaya dari penduduk Madinah

mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Al-

Musayryib, bahwa ketika Umar hendak mendera tiga orang, dia

meminta mereka untuk bertobat. Dua orang di antaranya menarik
pengakuannya, lalu Umar pun menerima kesaksiannya. Namun

Abu Bakrah enggan menarik pengakuannya, karena itu Umar pun

menolak kesaksiannya.63
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3019. Ismail bin Ulayyah mengabarkan kepada kami dari

Ibnu Abi Najih tentang penuduh zina bahwa jika dia bertobat,

kesaksiannya diterima.64

os Takhriikedua hadits ini telah disebutkan pada hadits no. (1801) pembahasan:
Wasiat, bab: Rincian Kasus Wasiat kepada Ahli Waris.

64 Mushannaf lbni Abi Syaibah (4/324, pembahasan, Jual Beli dan Putusan
Hukum, bab: Kesaksian Dua Orang yang N{md',rduh Zina. Orang yang berpendapat,
"Kesaksian diperbolehkan jika dia bertobati dari hnu Ulayyah, dari Ibnu Abi Najih dari
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Kami semua sependapat dengan Atha', Thawus dan

Mujahid.

3020. Sebagian ulama mengemukakan, "Kesaksian orang

yang dikenai had dalam kasus qadzaf selamanya tidak

diperbolehkan."65

Atha" Thawus, dan Mujahid. Mereka berpendapat, "Ketika penuduh zina bertobat,

maka kesaksiannya diterima".
65 Mushannad Abdurrazzaq (9/363, pembahasan: Kesaksian, bab' Kesaksian

Penuduh Zina) dari Ats-Tsauri, dari fuy'ats, dari Asysya'bi, dari Syumih, dia berkata,

"Saya mernpertolehkan kesaksian seluruh orang yang dikenai 6ad selain penuduh

zina. Tobatrya tergantung diantara dirinya dan Tuhannya'"
Diriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah atau lainnya, dari Al Hasan, dia

menurutkan, "selamanya kesaksian penuduh zina tidak akan diterima. Tobatnya

tergantung diantara dirinya dan Allah"' Suf,ran menlntakan, "Kami sejalan dengan

pendapat tersebut".
lth. Akhbar AI Qudhat ti waki'(2/2841dari jalur syu'bah, dari Mughirah, dari

Ibmhim, dari syumih, dia menyatakan, "Adalah keputusan dari Allah Ta'ala, kesaksian

penuduh zina tidak diperbolehkan. Karena tobatnya tergantung di antara dirinya dan

Allah &".
L-ih. juga lr{ushannaf lbni Abi syaibah (4/324-325, pembahasan: Jual Beli dan

Putusan Hukum, Orang yang Berpendapat, "Kesaksiannya tidal< boleh ketika telah

bertobat') dari Ali bin Mushir, dari Asrsyaibani, dari Asy-sya'bi, dari syurafi dengan

riwayat yang sama.

Diriwayalkan dari waki" dari sufuan, dari Abu Al-Haitsam, dia menuturkan: Aku

mendengar hrahim dan Asy-Sya'bi mendiskusikan masalah tersebut. Ibrahim

berpendapat, "l(esaksian penuduh zina tidak diperbolehkan." Asy-Sya'bi bertanya,

"Mengapa?" Ibrahim menjawab, "Karena Anda tidak tahu apakah dia telah bertobat

atau belum."
Diriwayatkarr dari AMu Al A'la, dari Yunus, dari Al-Hasan, dia mernberikan

komentar tefkait hukum kesaksian penuduh zina, "Tobatrya terganfung di antara

dirinya dan Allah. Kesaksiannya tideik diperbolehkarr".

Dari Abu Daud Ath-Thayalisi, dari F:lamrrrad bin salamah, dari Qatadah, dari Al

I-lasan dan Sa'id bin Al Musayyib, mereka menuhrrkan, "Tidak ada hak memberikan

kesaksian bagi 1:enuduh zina. Tobatnya tergantung di antara dirinya dan Allah."

Diriruayatkan dari Waki', dari Sufi;au:, d,:ri Washil, dari hrahim, dia menuturkan,

"Kesaksian secrang peluduh zina tidak diperbolehkan. Tobatrya terganfung di antara

dirinya dan Allah Ta'a!a."
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Saya bertanya, "Bagaimana menumt Anda penuduh zina

yang tidak dikenai hukuman had secara penuh, apakah kesaksian

dapat diterima jika dia telah bertobat?" Dia rnenjawab, "Ya". Saya

berkata padanya, "Saya memberitahu Anda tidak lain karena Anda

telah menyelisihi pesan Al Qur'an dalam dua kasus. Pertama,

Allah S memerintahkan unfuk mendera penuduh zina dan tidak

menerima kesaksiannya. Tetapi Anda meyakini bahwa penuduh

zina tidak didera dan kesaksiannya dapat diterima." Dia

menyanggah, "Menurut hemat saya, kesaksian perruduh zina

ditolak ketika dia telah didera." Saya menyatakan, "Apakah Anda
menemukan hal tersebut dalam zhahir Al Qur'an, atau dalam

hadits shahili?" Dia menjawab, "fialau dalam khabar yang shahih,

saya tidak menemukannya. Sedangkan dalam zhahir Al Qur'an,
Allahffi berf irman,i$ffiupjrT;t;'#?W{;iLi+_yhlt(,
@ tWu*u deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu
terima kesaksian mereka unfuk selamalamanya. Mereka ifulah

orang-orang yang fasik.' (Qs. An-Nuur l24l:41."

Saya menufurkan, "Apakah sebab qadzaf Allah &
berfirman, 'Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka unfuk
selama-lamanya' atau sebab hukum dera?" Dia menanggapi,
"Menurutku berkenaan dengan hukum dera." Saya berkata,
"Mengapa Anda berpendapat demikian, padahal hukuman dera
hanya diberlakukan akibat tuduhan zina tersebut? Pendapat serupa
juga sebagaimana Anda kemukakan dalam kasus penolakan

kesaksian. Bagaimana menumt Anda seandainya seseorang

menyanggah Anda dengan hujjah yang sama seperti Anda, lalu dia
berkata, 'Allah & berfirman berkenaan dengan pelaku pembunuh-

1,56



AlUmm

an secara tidak sengaja, =^6 ilyi,il*,'4r5 iol 7+3 

"-F'(IlendaHah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya 
'nngbeiman serta (membaSar) tebusan SDng disenhkan kepada

keluarganya (si terbwuh itu).'(Qs. An-Nsaa' 14]t. 92\ Memerdekakan

budak diperuntukkan bagi Allah, sedangkan pembayaran diyat untuk

keluarga kortan. Sesuatu yrang diperunfukkan bagi manusia -dalam
hal ini diyat- tidak diwaiibkan sebelum sesuatu yang ditujukan untuk

Allah terpenuhi'. Demikian ini seperti pemyataan Anda, 'Anda tidak

wajib menolak kesaksian, dan penolakan kesaksian terhadap

manusia, sebelum had yang menjadi hak Allah terpenuhi'.

Bagaimana menumt Anda?"

Dia menanggapi, "Menurut hemat sVd, hal ini

sebagaimana Anda kemukakan. Ketika Allah s mewajibkan dua

hal kepada seseorang di mana salah satunya difujukan bagi sesama

manusia yang harus dia penuhi dan yang lain dihrjukan bagi Allah,

maka sebaiknya diambil darinya atau memenuhinya. Jika

kewajiban ini belum ditarik (oleh pihak yang berwenang) atau dia

belum menjalinnya, maka hak sesama manusia yang telah

diwajibkan Allah padanya belum gugur-" Saya bertanya padanya,
,'Mengapa Anda meyakini penuduh zina ketika diiatuhi hukum

dera, dan telah didera sebagiannya, namun sebagian yang lain

belum dipenuhi, maka kesaksiannya diterima- Allah & dalam

kasus ihr telah me',vajibkan had dan penolakan ke-saksian? Anda

tidak mengetahui dia menolak sehuruf pun, kecuali dia

menyatakan, 'Demikian para sahabat kami berpendapat''"

Saya berkata padanya, "lnilah hal yang Anda nilai lemah

dari pihak lain, yaitu menerirna pendapat para sahabatnya

sekalipun mereka lebih dulu mengetahuinya, dan mereka didukung
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oleh orang-orang tsiqah dan terpercaya." Saya lalu berkata, "Kami

hanya menerima keterangan yang bersumber dari Al Qur'an,
Sunnah, atsar, atau perkara yang telah disepakati oleh para

ulama." Kemudian, salta mengulas kasus, yang menumt saya,

menyelisihi zhahir Al Qur'an.

Saya berkata padanya, "Ketika Allah & berfirman, 'Kecuali

orang-orang yang bertobat ] mengapa Anda atau seseorang boleh

mengatakan -jika Anda telah merumuskan sesuafu-, 'Saya tidak
menerima kesaksian penuduh zina, sekalipun dia telah bertobat'."
Pendapat Anda dan pendapat ahli ilmu, seandainya seseorang

berkata pada orang lain, 'Demi Allah, aku tidak akan berbicara

denganmu selamanya', 'aku tidak akan memberimu dirham', 'Aku
tidak akan mendatangi rumah fulan', 'Aku tidak akan

memerdekakan budakku, si frlan', 'Aku tidak akan menceraikan

istriku, si fulanah', maka pengecualian tersebut berlaku pada

seluruh pemyataan ini, dari awal hingga akhir. Lalu mengapa

Anda meyakini bahwa pengecualian hanya berlaku pada penuduh

zina, kecuali jika dia dilabeli status fasik saja?" Dia menjawab,
"S5ruraih mengemukakan pendapat ifu . "

Karni menangEapi, "Pemyataan Umar lebih afdhal unfuk
diterima ketirnbang statemen Syuraih. Penduduk Darus Sunnah
(Madinah) dan tanah Haram Allah tentu lebih memahami

Kitabullah dan bahasa Arab, karena Al Qur'an diturunkan dalam

bahasa mereka." Dia berkata, "Dan pemyataan Abu Bakrah,
'Mintalah kesaksian pada selain aku, karena kaum musliminin

melabeliku fasik'." Sava berkata padanya, "Jarang sekali saya lihat
Anda berargumen dengan sesuafu, kecuali ia jusku melemahkan

Anda." Dia menanggapi, "Apa ifu?" Saya berkata, "Anda
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berargumen dengan pendapat Abu Bakrah, 'Mintalah kesaksian

pada selain aku, karena kaum muslimin telah melabeliku fasik'.

Jika Anda meyakini Abu Bakrah sudah bertobat, sungguh telah

disebutkan bahwa kaum muslimin tidak akan menyingkirkan

namanya dari label fasik. Anda yakin dalam Kitabullah disebutkan

bahwa jika Abu Bakrah bertobat maka label kefasikannya akan

hilang, namun tidak boleh bersaksi. Pemyataan Abu Bakar -jika
beliau mengucapkannya- mereka tidak akan menghilangkan label

fasik itu dari dirinya. Hal ini mengindikaskian bahwa mereka

menetapkan label tersebut padanya, sekalipun tidak menerima

kesaksiannya." Dia menyatakan, "Demikian argumen yang

dikemukakan para sahabat kami."

Saya berkata, "Apakah Anda menerima orang yang lebih

dahulu belajar, lebih sepuh, dan lebih utama daripada teman Anda.

Artinya Anda berargumen dengan dalil yang jika diungkap pasti

melemahkannya dan dalil yang bertentangan dengan zhahir Al

Qur'an?" Dia menjawab, "Tidak." Saya menjawab, "Teman Anda

lebih tepat untuk menyanggah pendapat ini." Saya berkata

padanya, "Apakah Anda menerima kesaksian orang yang bertobat

dari perbuatan kufur, pembunuhan, mengonsumsi minuman keras,

dan perbuatan zina?" Dia menjawab, "Ya-" Saya berkata, "Apakah

penuduh zina lebih buruk dari mereka?" Dia menjawab, "Justru

mereka lebih banyak dan lebih besar dosanya dari penuduh zina."

Saya bertanya, "M,"-ngapa Ancia menerima orang yang bertobat

dari dosa besar, dan tidak mau menerima orang yang bertobat daii

dosa yang lebih kecil darinya?"

Kami berkata, "Sama sekaii tidak halal menikahi budak Ahli

Kitab. Sejurnlah trlama dari kalangan kami berpendapat, 'Tidak
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halal menikahi budak wanita muslimah bagi orang yang mendapati

kemampuan untuk menikahi wanita merdeka. Juga tidak halal

menikahinya sekalipun tidak menemukan kesanggupan untuk
menikahi wanita merdeka, sebelum khawatir terjen:mus dalarn

perbuatan zina. Maka dalam kondisi demikian, dia halal menikahi
budak muslimah.' Sebagian ulama berpendapat, 'Menikahi budak

Ahli Kitab dan menikahi budak wanita muslimah hukumnya halal

bagi orang yang tidak memiliki kemampuan untuk menikahi wanita
merdeka, sekalipun dia tidak khawatir terjerumus dalam perbuatan

zina'."

Allah @ berfirman,

'rrg-i* *{'Aii;$i{3
"Dan janganlah kamu nikahi onin-rru, musyrik, sebelum

mereka beriman. "(Qs.Al Baqarah 121:227)

Allah & mengharamkan wanita musyrik secara umum.

Pada ayat yang lain Allah & berfirman,

W*, {A Xi'";^}.;:u 

"# 
L$rt ?-& f'y

't:4 "i {; "{ L'"J$ ;K,f, Jy_ii}+ <ib*-i :n*:t'rg
'"i
d.r6

'Apabila perempuan-perempuan mukrnin datang berhijmh
kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keirnanan) mereka. Allah
lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah

mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beiman maka
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kamu kembalikan mereka kepada otang'orang kafir (suami-suami

mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir iru dan orang-

orang kafir itu ticlak halal bagi mereka."(Qs. Al Mumtahanah [60]:

10)

Allah S berfirman,

#5,)i !;{r,
"Dan perempuan-perempuan yang meniaga kehormatan di

antara orang-orang yang diberi k;tab. "(Qs. Al-Maa'idah [5]: 5)

Allah & menghaialkan satu golongan wanita musyrik

dengan dua syarat. Pertama, wanita tersebut berasal dari Ahli

Kitab. Kdua, dia wanita yang merdeka.

Demikian ini karena kaum muslimin tidak berbeda

pendapat tentang firman Allah Bb,

#a({-Jr\}'Jt-irtGxgro
"Dan perempuan-perempucn yang menjaga kehormatan di

antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. " (Qs. AI-

Maa'idah [5], 5)

Muhshanal yang dimaksud di sini adalah para wanita

merdeka.

Allah & berfirman,

\3,3'u$it

/rj i-e4;fi*;Y"&W{A
{r$;Kfr;I G'"t;{f,
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"Dan barangsiapa diantara kamu tidak mempunyai biaya

unfuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka
(dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya

yang kamu miliki. "Ar-Rabi' membacanya sampai ayat, '6 A-& (fri "Bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan

dalam menjaga din @ari perbuatan zina). "(Qs. An-Nisaa' l4l25)
Allah S berfirman,

S#"&"#"U;
"Dan barangsiapa diantara kamu tidak mempunyai biaya."

(Qs. An-Nisaa' [4]: 25)

Ayat ini mengindikasikan bahwa bolehnya menikahi wanita
budak bagi kaum mukminin harus memenuhi dua syarat - Pertama,
dia tidak memiliki biaya untuk menikah. Kedua, khawatir
terjemmus dalam perbuatan zina. Terkait dengan keterangan ini,
terdapat dalil yang mengisyaratkan bahwa seorang mukmin tidak
boleh menikahi budak wanita yang bukan mukminah.

Saya berkata pada sebagian orang yang mengemukakan
pendapat ini, "Kami telah mengemukakan apa yang Anda
riwayatkan berdasarkan makna dan zhahir Kitabullah. Apakah dia
mengatakan apa yang Anda ucapkan tentang mubahnya menikahi
budak wanita Ahli Kitab yang dikemukakan oleh salah seorang
sahabat Rasulullah S, atau kaurn muslimin sepakat dengannya,
lalu Anda bertaklid kepada mereka sambil berkata, 'Mereka lebih
mengetahui maksud pemyataannya', jika dua ayat tersebut
menyimpan makna lain?" Dia menjawab, "Tidak." Kami berkata,
"Lantas mengapa Anda daiam hal ini Anda menyelisihi pesan
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zhahir Al Qrr'an?" Dia menjawab, "Jika Allah & menghalalkan

para wanita merdeka dari kalangan ahli kitab, Dia tentu tidak

mengharamkan para budak wanitanya. "

Kami menanggapi, "Mengapa Anda tidak mengharamkan

para wanita budak dari kalangan mereka secara keseluruhan,

seperti keharaman wanita musyrikah, padahal Allah

mengkhususkan para budak wanita mukminah bagi orang yang

tidak memiliki biaya nikah dan dikhawatirkan terjerumus dalam

perbuatan zina?" Dia menjawab, "Ketika Allah mengharamkan

para wanita musyrikah secara keselumhan, kemudian

menyebutkan bahwa diantara mereka terdapat para wanita yang

menjaga kehormatannya dari kalangan Ahli Kitab. Demikian ini

seolah menunjukkan bahwa sebenamya Allah telah memubahkan

apa yang telah diharamkan." Saya berkata padanya, "Bagaimana

menumt Anda seandainya orang bodoh menyanggah Anda

dengan argumen seperti argumen Anda?" Dia menanggapi, "Allah

Ta'ata berfirman, )-#'{t ?l(t'-;{rt'#,1?'Diharamkan
bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi.' Ar-Rabi'

membaca ayat ini sampai, y.Ai '[" 'C-r q 'Dan (diharamkan

pula) yang disembelih untuk berhala. '(Qs. Al-Maa'idah l5l: 3-)

Pada ayat y'ang lain Allah Ta'ala berfirman, At i;F f {t
'Kecuali jika kamu dalam keadaan tetpaksa. '(Qs. Al-An'aam [6],

119)."

Manakala Allah memubahkan dalam kondisi darurat sesuatu

yang diharamkan secara keseluruhan. apakah saya boleh

memubahkan hal terseburt di luar kondisi darurat? Artinya

pengharanian di sini di-nasakh dan hukum mubah ditetapkan? Dia
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menjawab, "Tidak." Kami menanggapi, "Anda berkata padanya,
'Pengharaman ini sebagaimana mestinya, sedangkan hukum
mubah harus memenuhi syarat. Ketika syarat ini tidak terpenuhi,

maka Anda tidak menghalalkannya?'." Dia menjawab, "Ya." Kami
menyatakan, "Pendapat ini seperti pemyataan kami tentang para

budak wanita Ahli Kitab."

Saya berkata padanya, "Allah & berfirman terkait wanita

yang haram dinikah i, i+i;Q;"Ai 'Ibu-ibu istrimu (mertua).'

(Qs. An-Nisaa' I4l: 23) Allah S berfirman, A ,4i ibry;;,g, g' \i'K i o?'w;Li G.sI'F#':,,Lrg
'e4;'&531q*ak-unuk perempuan dai istrimu (anak tin)

yang dalam pemelihamanmu dai isti yang telah kamu campuri,

jika kamu belum ampur dengan istimu itu (dan sudah

kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya).'(Qs.

An-Nisaa' I4l, 23) Bagaimana menumt Anda seandainya

seseorang berkata, 'Sebenamya Allah mengharamkan suami untuk

menggauli anak perempuan istri (anak tiri), demikian pula ibunya

istri (mertua). Pendapat ini dikemukakan oleh lebih dari satu

orang'."

Dia berkata, "Semua itu tidak halal dinikahi oleh orang laki-

laki." Kami bertanya, "Mengapa? Sekarang Allah mengharamkan
ibu secara tersirat, dan memberlakukan syarat dalam anak
perempuan istri. [-alu saya mengharamkan sebagaimana dahulu
Allah menghararnkannya, saya pun menghalalkan apa yang telah

Allah halalkan secara khusus. Saya tidak menjadikan sesuatu yang

dimubahkan dengan sendirinya sebagai sesuafu yang halal oleh
faktor lain." Dia menjawab, 'Ya"" Saya berkata, "Demikian halnya
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pendapat kami tentang para budak wanita Ahli Kitab, dan para

budak wanita mukminah. "

Kami menufurkan, "Allah S mewajibkan wudhu, lalu

Rasulullah @ menganjurkan untuk mengusap dua khuf- Apakah

ketika Sunnah mengindikasikan bahwa mengusap khuf cukup

menggantikan basuhan kaki, sehingga kita boleh mengusap cadar,

kaos tangan, dan penutup kepala (imamahl?" Dia menjawab,

"Tidak." Kami bertanya, "Mengapa? Apakah kita menetapkan

secara umum apa yang telah difardhukan oleh Allah &, dan

mengkhususkan apa yang telah ditentukan oleh Sunnah?" Dia

menjawab, "Ya." Kami menambahkan, "lni semua adalah hujjah

yang melemahkan Anda."

Kami menufurkan, "Bagaimana menumt Anda ketika Allah

mengharamkan kaum musyrikin secara keseluruhan, kemudian

mengecualikan menikahi wanita merdeka dari kalangan Ahli

Kitab." Anda lalu menyatakan, "Menikahi budak wanita dari

kalangan Ahli Kitab dihalalkan, karena ia me-nasikh terhadap

pengharaman secara umum, dan memubahkan para wanita

merdeka dari kalangan Ahli Kitab dengan menginclikasikan atas

kemubahan para budak wanita mereka?" Jika seseorang berkata

kepada Anda, "Benar, para wanita merdeka dan budak wanita

musyrikah bukanlah Ahli Kitab."

Dia menyatakan, "Keterangan tersebut tidak menguatkan

argumentasinya." Kami mengatakan, "Mengapa?" Dia menjawab,

'Sebab beberapa wanita yang dikecualikan harus memenuhi syarat

bahwa dia termasuk Ahli Kitab." Kami bertanya, "Bukan dari

selain merelsa?" Dia menjawab, "Ya."
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Dia mensyaratkan para lvanita tersebut harus merdeka.

Bagaimana mungkin para wanita itu adaiah para budak wanita,
sedangkan budak wanita jelas bukan wanita merdeka. Seperti

halnya wanita Kitabiah bukan rlusyrikah, tentu saja dia bukan

kitabiah? Seluruh argumen ini justru melemahkan Anda tentang

budak wanita kaum mukminin yang pasti tidak halal dinikahi,
kecuali telah memenuhi syarat yang ditentukan Allah &. Allah

hanya memperbolehkan seorang mukmin untuk menikahi budak,

jika dia tidak mernpunyai biaya dan takut terjemmus dalarn

perbuatan zina.

Allah S berfirman,

e,$tp4;a?
"Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu.... " (Qs. An-

Nisaa' 14\ 231

Allah S berfirman,

k):3:Siv;{'j;i&;,t(s
'Sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan

bagimu selain (perempuanlterempuan) yang demikian rfu. " (Qs.

An-Nisaa' 14]24).

Allah t& j,rgu berfirman,

i.4\GrLi6tl'&(\;#15
"Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan

yang telah diniAahi oleh ayahmu. "(Qs. An-Nisaa' 14]22ll.

L66



Al llmm

Allah & berfirman,

iY H# K\ J4 q i.4i & €,; i; ScJi

*
':i' "Iaki-laki (suamil ifu pelindung bagi perempuan (isti),

karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas

sebagian yang lain (perempuan). "(Qs. An-Nisaa' [4]: 34)

Berkenaan beberapa ayat ini kami mengernukakan,

sebenarnya pengharaman pemikahan di luar nasab, susuan, dan

ketentuan yang dikhususkan oleh Sunnah berdasarkan beberapa

ayat ini, tidak lain akibat pemikahan. Perkara haram tidak dapat

mengharamkan sesuatu yang halal. Demikian pemyataan hnu

Abbas.

Seandainya seorang laki-laki menggauli ibu istrinya

(mertuanya) rnaka dia bermaksiat kepada Allah &, namun

perbuatan ini tidak lantas mengharamkan sang istri untuk dirinya.

Sebagian ulama berpendapat, "Ketika seorang laki-laki mencittm

ibu istrinya atau melihat kemaluannya dengan syahwat, maka sang

istri haram baginya, begifu pula dengan wanita tersebut, karena dia

mertuanya. Andaikan istri seseorang mencium anak lelaki

suarninya (anak tiri) dengan penuh birahi, maka wanita tersebut

haram bagi suaminya."

Kami rnenanggapinya: Zhahir Al Qur'an rnengindikasikan

bahwa pengharaman tersebut akibat hubungan pernikahan.

Apakah Anda memiliki dalil Sunnah yang menyebutkan perkara
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haram dapat mengharamkan sesuafu yang halal? Dia menjawab:

Tidak.

Saya bertanya, "Anda menyebutkan sesuatu yang lemah,

dimana dalil seperti ini tidak bisa dijadikan hujjah, jika ia
dikemukakan oleh orang yang meriwayatkannya dalam kasus yang

tidak disinggung oleh Al Qur'an." Dia menjawab, "Kasus ini ada.

Sesuatu yang diharamkan oleh perkara halal, maka pengharaman

perkara tersebut lebih kuat." Saya menyatakan, "Bagaimana

menumt Anda seandainya penyanggah menentang Anda dengan

hujjah yang sama dengan Anda." Dia berkata, "Allah @ berfirman

tentang wanita yang ditalak tiga oleh suaminya, ';U566$"$
:;ip L.i: 'C;, & 

"7 
'U 'Kemudian jika dia mencenikannya

(setelah talak yang kdua), maka perempuan itu tidak halal lagi

baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain.'(Qs. Al

Baqarah 121 2301 iika wanita tersebut menikah lagi, sementara

pernikahan adalah suatu akad, apakah dia halal bagi suami yang

telah menceraikannya?" Dia melanjutkan, "Ketenfuan ifu tidak

berlaku baginya, karena Sunnah rnengindikasikan bahwa wanita

tersebut tidak halal dinikahi sebelum suami yang baru telah

menggaulinya."

Dia berkata pada .Anda, "Pemil<ahan tersebut masih

berlaku, sementara si wanita sudah tidak halal, namun zhahir Al

Qur'an justru rnenghalalkannya. Apabila Sunnah rnenunjukkan

bahwa hubungan intim yang dilakukan suami yang baru

terhadapnya dapat menghalalkan dirinya (ur,ttrk dinikahi kembali

setelah cerai dari suami kedua) bagi suami yang telah

menceraikannya- Ini artinya, kehalalan wanita tersebut kembali jika
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dia digauli oleh selain suami yang telah menceraikannya. Jadi, lika

wanita tersebut disetubuhi oleh seorang laki-laki dengan cara zina,

dia menjadi halatr (bagi suami pertama). Begitu pun jika dia digauli

lewat pernikahan fasidyang menisbatkan anak pada suaminya, dia

pun halal." Dia berkata, "Dua orang tersebut tidak berstatus

sebagai suaminya."

Jika seseorang berkata kepada Anda, "Bukankah hubungan

pemikahan ini terjaiin, sementara si wanita tidak halal? Dia hanya

halal jika telah disetubuhi, dan tidak masalah bagi Anda siapa pun

yang rnenggaulinya." Dia berkata, "Tidak, sebelurn dia memenuhi

dua syarat. Jadi, hubungan intim tersebut berlangsung melalui

pemikahan yang sah." Kami menyatakan, "Apakah hubungan

intim yang haram tidak mengubah status wanita ihr meniadi halal,

diqiyaskan pada hubungan intim yang halal?" Dia menjawab,

"Tidak." Saya berkata, "Jika wanita itu seorang budak wanita lalu

diceraikan oleh suaminya, maka dia boleh digauli oleh majikan-

nya?" Dia menjawab, "Tidak." Saya melanjutkan, "Hubungan

intim tersebut halal." Dia berkata, "sekalipun dia halal, majikan

bukanlah suami yang dapat menghalalkan si wanita bagi suami

pertama sebelum menggaulinya. Dia harus berstahrs sebagai suami

dan menggaulinya sebagai seorang suami."

Allah & mengharamkan dengan perkara halal, Dia

berfirman, "lbu-ibu istrimu (mertua). "(Qs. An-Nisaa' I4l:23) Pada

ayat yang lain Allah berfirman, "Dan janganlah kamu menikahi

perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh a3rahmu." (Qs-

An-Nisaa' i41 221. Atas dasar apa Anda meyakini bahwa hukum

halal adalah hukum haram, namurl Anda mengabaikan haltersebut

pada kasus wanita yang diceraikan oleh suaminya, dan kasus
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budak perempuan yang ditalak suaminya lalu digauli oleh

tuannya?"

Saya berkata padanya, "Allah S berfirman, "ACf '{!hi

*b:Uif o.t;fi,,V;$ 'rahk Aang dapat diruiuk) itu dua kati.

(Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan

dengan baik.' (Qs. Al Baqarah [Zlt 229\ Allah & j,rgu berfirman,

|:;7 tL.i; 'Cri E '^i b '; 3r+ * tiS og 'Kemudian iika dia

menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan ifu
tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang

lain.' (Qs. Al Baqarah tZl: 230)

Apabila seseorang berkata pada Anda, 'Ketika hukum istri
yang telah ditalak tiga oleh suaminya, haram baginya sebelum

dinikahi laki-laki lain, di sini terdapat rincian kasus. Seandainya
seorang laki-laki mengucapkan cerai pada seorang wanita yang

telah digaulinya dengan cara kotor, apakah wanita ini haram
baginya sebelum dinikahi laki-laki lain? Sebab ucapan talak ketika
mengharamkan perkara halal maka dia memperkuat keharaman
sesuahr yang haram?'." Dia menanggapi, "Demikian ini tidak
berlaku padanya." Kami berkata, "Bukankah hukum halal tidak
sama dengan hukum haram?" Dia menjawab, "Tidak." Kami
menambahkan, "Mengapa Anda meyakini bahwa hukumnya
seperti yang telah saya jelaskan?" Dia menjawab, "Teman kami
mengatakan, saya berpendapat demikian berdasarkan qiyas."

Kami bertanya, "Qivas yang mana?" Dia menjawab, "Berbicara

diharamkan dalam shalat" Ketika seseorang berbicara (dalam

shalat) maka shalatnya haram (batal)." Kami berkata, "Demikian
pula dalam kasus ini. Ketika seseorang berbicara dalam shalat,

shalat tersebut batal dan haram melanjutkannya, atau shalat yang
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lain batal akibat ucapannya di dalam shalat?" Dia menjawab,
,,Tidak. Tetapi ucapan ifu merusak shalat dan pelakunya wajib

memulai shalatrnYa dari awal."

Kami bertanya, "Jadi seandainya selain teman Anda

mer.rgqiyaskan kasus ini, apa yang akan Anda katakan padanya?

Bisa saja Anda yang mengatakan padanya, 'Anda tidak halal

berbicara soal fikih.' Inilah orang yang dikatakan padanya, 'Ulangi

shalatmu, karena dia belum memenuhi kewajiban Anda jika Anda

berbicara di dalam shalat.' Demikian halnya kasus laki-laki yang

menggauli seorang perempuan, lalu Anda berkata padanya,
,wanita yang selain dia haram bagi Anda selamanya'. Jadi, Anda

harus meyakini bahwa shalat yang lain haram dilaksanakan

baginya selamanya. Pendapat ini tidak dikatakan oleh seorang pun

dari kalangan kaum muslimin. Jika Anda mengatakan hal itu,

maka manakah salah satu yang Anda haramkan baginya? Atau

Anda meyakini bahwa shalat tersebut haram dilaksanakan

selamanya. Demikian ini sebagaimana keyakinan Anda bahwa

ketika istri seseorang melihat kemaluan ibunya, maka dia haram

baginya selamanya?"

Dia menanggapi, "Saya tidak berpendapat demikian' Kasus

dua orang wanita yang haram (dinikahil tidak sama dengan kasus

shalat. seandainya saya menyerupakan mereka berdua dengan

shalat, tentu saya katakan padanya, 'suami boleh kembali pada

masing-masing dua wanlta tersebut, lalu dinikahi dengan akad

nikah yang halal'." Saya berkata padanya, "Janganlah mengulangi

salah satu dari dua shalat tersebut."

Kami menyatakan, "l--alu mengapa Anda yakin unfuk

mengqiyaskan kasus ini dengannya, padahal dia sangat berbeda
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jauh." Dia berkata, "ltu merupakan sesuafu yang diqiyaskan oleh

sahabat kami." Saya berkata, "Apakah Anda lantas memuji
qiyasnya?" Dia menjawab, "Tidak. Dia tidak berbuat apa pun." Dia

menyatakan, "Sahabat kami berpendapat, 'Air ihr halal, namun

ketika bercampur dengan sesuafu yang haram, dia menjadi najis'."

Kami menyatakan, "Kasus ini pun seperti anggapan Anda, bahwa

manakala telah jelas, Anda tahu sahabat Anda Udak akan berbuat

apa pun." Dia bertanya, "Mengapa?" Saya menuturkan, "Apakah

Anda mendapati keharaman dalam air yang telah bercampur.

Bukankah hukum halal air tersebut tidak akan berubah

selamanya?" Dia menjawab, "Tidak." Saya berkata, "Anda dapati

air tidak akan halal selamanya bagi seseorang ketika dia

bercampur dengan barang haram?" Dia menjawab, "Ya."

Saya menyatakan, "Anda dapati seorang laki{aki yang

berzina dengan seorang wanita, apakah dia haram menikahi

wanita itu? Atau wanita tersebut halal dinikahi olehnya, namun dia

haram menikahi ibu dan saudara perempuannya?" Dia menjawab,
"Justn-I, dia halal baginya." Saya menanggapi, "Mereka berdua

halal bagi orang lain." Dia berkata, "Ya." Saya menyatakan,
"Apakah Anda melihat kasus ini diqiyaskan dengan kasus air?" Dia
menjawab, "Tidak." Saya menyatakan, "Bukankah telah saya

jelaskan kepada Anda, bahwa kesalahan Anda dalam kasus ini
tidaklah sedikit. Dengan demikian, orang tersebut bermaksiat
kepada Allah @ terkait perempuan yang telah berzina dengannya.

Ketika dia menikahinya, wanita itu pun halal baginya sebab

pemikahan. Jika orang ini ingin menikahi putri wanita tersebut, dia
tidak halal baginya" Justm, vuanita yang telah berzina dengannya

dan bermaksiat kepada Allah-iah yang halal dinikahi. Andaikan dia

menalak tiga wanita tersebut, tindakan ini bukan talak, karena
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talak hanya dijatuhkan pada para istri. Sedangkan perempuannya

haram baginya, dimana anak itu tidak bermaksiat kepada Allah

dalam urusannya" Sehingga dia juga haram menikahi putri istrinya.

Wanita ini, menuntt Anda, bukanlah istrinya." Dia menanggapi,

"Dikatakan padanya, 'Terlaknat orang yang melihat kemaluan

seorang wanita dan putrinya'." Saya berkata, "Saya tidak tahu,

rnungkin saja orang yang berzina dengan seorang wanita dan tidak

melihat kemaluan putrinya itu dilaknat. Sungguh Allah &
mengancam pelaku zina dengan neraka. Sangat mungkin dilaknat

orang yang melakukan sesuahl yang diharamkan"" Saya berkata,

"Dikatakan padanya, 'Orang yang melihat kemaluan dua orang

saudara perempuan akan dilaknat'." Dia mengatakan, "Tidak."

Saya berkata, "Mengapa Anda meyakini bahwa jika seseorang

berzina dengan saudara perempuan seorang wanita, maka wanita

tersebut haram baginya." Maka sebagian mereka merujuk

pendapat karni; dan melemahkan pendapat para sahabatnya

dalam kasus ini.

Allah @ menjadikan kaum lelaki sebagai pemimpin bagi

wanita, dan talak diserahkan pada mereka. Atas dasar itu, mereka

berpendapat, ketika seorang wanita menghendaki perceraian, dia

berhak menggugat cerai. Ketika seorang wanita tidak rr'enymkai

suaminya, lalu dia mencium anaknya, seraya berkata, "Aku

menciumnya dengan birahi", maka wanita itu haram baginya.

Mereka pun merujuk kasus di atas pada kasus ini' Kami, mereka,

dan selumh ulama tidak berbeda pendapat soal yang telah saya

ungkapkan, bahwa orang yang rnenceraikan, meng-/a', atau men-

zhihar wanita bukan istrinya, wanita tersebut tidak dikenai

konsekuensi apa pun, dan oaik zhkar maupun i!a'tersebut tidak

berlangsung. Ketika seorang warita mengajukan khulu' pada
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suaminya, kemudian sang suami menalaknya pada masa iddah,

maka talak tersebut tidak jah.rh, karena wanita ini bukan lagi

istrinya. Hal ini mengindikasikan dalil pendapat yang telah

dikemukakan yang tidak disanggah.

Sebagian ulama menyatakan, "Ketika seorang istri

mengajukan khulu'pada suaminya, maka sang suami tidak bisa

merujuknya. Jika suami menceraikannya setelah khulu'pada masa

iddah, talak ini jatuh. Tetapi jika talak ini disampaikan setelah

iddah berakhir, talak tersebut tidak jatuh."

Allah @ berfirman,

'e( Lg :rt o$ ;6 r:,5 F: # u $rr-)y,

@ ;+ U ai i9';lr6t1fi4; @ U, 3;{t-
*Bagi orang.Vang meng-ila'istinya harus mentnggu empat

bulan. Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka

sungguh, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika
mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh

Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahur. " (Qs. Al Baqarah

l2l:226-227)

Pada ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman,

7+, 3#H 6 \:l'c;';r? # n 6rh;g""rl|

ffi.JX;
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"Dan mereka yang menzhihar istrinya, kemudian menarik

kembali apa yang tetah mereka ucapkan, maka (mereka

diwajibkan) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami

istri itu bercampur. "(Qs. Al-Mujaadilah [58]: 3)

Allah & berfirman,

<,i3 i< ibL.HSjAf( J"Afr"
+3,'4,,ou;q&3i'4";rr"#{r\4u$\;
;Ki q usi €6i a; t a" <4-",,*i

"iii35;hidrt-
"Dan bagianmu (suarni'suami) adalah seperdua dari harta

yang ditinggatkan oleh istri-istrimu, iika mereka tidak mempunyai

anak. Jika mereka |sAi-istimu) ifu mempunyai il*, maka kamu

mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah

(dipenuht) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar)

hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta -vang kamu

tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak- "(Qs- An-Nisaa' [4]:

721'

Allah S mewajibkan iddah kepada istri yang ditinggal mati

suaminya. Allah @ berfinnan,

ffir#-La5!*6"-r5.;;t

'Hendaklah mereka (istri-istril menunggu empat bulan

sepuluh hari." (Qs. AI Baqarah 121 234J
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Bagaimana menumt Anda kasus wanita yang telah di-khulu'

ketika dia dijatuhi ila' pada masa iddah setelah khulu, atau zhihar,

apakah ila'atau zhihartersebut berlaku?" Dia menjawab, "Tidak."

Saya berkata, "Jika dia meninggal, apakah wanita tersebut

mewarisinya; atau sebaliknya, suaminya rneninggal, apakah

suaminya mewarisinya dalam masa iddal;?" Dia menjawab,

"Tidak." Saya berkata, "Mengapa demikian, padahal wanita

tersebut menjalani iddah karena tindakannya?" Dia menjawab,

"Tidak. Jika si wanita menjalani iddah, padahal dia tidak berstatus

sebagai istri, sementara ketenfuan ini hanya berlaku pada para

istri. Arrah @ berfirm un, -i131 :fiyi,r-*'{ K i;"iet\ 
"rr-i,_t:E'Dan orang-oftng yang menuduh istinya fterzina), padahal

mereka tidak mempun5ni saksi-saksi selain diri mereka sendiri.'
(Qs. An-Nuur I24l:6) Ketika seorang suami menuduh zina istrinya

yang telah di-khulu'pada masa iddah, apakah dia boleh melian-
nya?" Dia menjawab, "Tidak." Saya berkata, "Apakah Anda

menjelaskan bahwa dia tidak berstahrs sebagai istri berdasarkan Al

Qur'an?" Dia menjawab, "Ya."

Saya berkata, "Mengapa Anda yakin bahwa talak hanya

ditulukan pada istri. Keterangan ini berdasarkan Kitabullah,

menurut kami, sementara menurut Anda, dia bukan iskinya?

Kemudian Anda meyakini bahwa talak tersebut berlal<u padanya,

sementara Anda berkata, 'Beberapa ayat Kitabullah
mengindikasikan bahwa wanita ifu tidak berstahrs sebagai istri?'."
Dia menanggapi, "Kami meriwayatkan pemyataan kami ini
berdasarkan hadits Syami." Kami berkata, "Apakah dalil yang

semisalnya termasuk shahiti?" Dia menjar,vab, "Tidak." Kami
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berkata, "Janganlah Anda berhujjah dengannya-" Dia berkata,

"Pendapat tersebut dikemukakan oleh Ibrahim An-Nakha'i dan

Aunir Asy-Sya'bi." Kami menyatakan, "Apabila mereka berdua

berpendapat dan tidak ada orang lain yang menyanggahnya,

apakah ia menjadi hujjah?" Dia menjawab, "Tidak." Kami

menyatakan, "Jadi, dia berhujjah dengannya atas pendapat kami,

padahal ia relevan dengan zhahir Al Qur'an. Mungkin saja mereka

meriwayatkan padanya tentang nti'ah, sehingga dia mengharuskan

ila' dan zhihar, dan menetapkan waris diantara mereka?" Dia

menjawab, "Apakah ada seseorang yang berpendapat seperti

pernyataan Anda?" Saya menjawab, "Al Qur'an sudah mencukupi

semua itu."

;ft * lp u & t1:;( $r -r.Y\
$u r:#t ;3r /.ts ,i& it *,tLb * y;
y G 'rib ;ft:. ;ir a isttY:r 

'aA;rilt 
&-6 Y

) ,,o z
. d,r|^r"

302L. Muslim bin Khalid telah mengabarkan kepada kami

dari lbnu Juraij, dari Atha', dari lbnu Abbas dan Ibnu Az-Zubair.

bahwa mereka berdua berkata, "Wanita melakukan khulu'tidak

dapat ditalak selama masa iddah, karena dengan derrrikian si suarrri

telah menalak sesuatu yang tidak dimilikinya."56

66 Takhtii hadits ini tercantum paCa pembahasan, Nafkah, bab' Perbedaan

Pendapat tentatrg Talak Wanita y'ar:g Khulti'.
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Saya menufurkan padanya, "Seandainya dalam kasus ini

hanya terdapat pemyataan Ibnu Abbas dan Ibnu Az-Zubair,

apakah Anda dapat menyalahinya terkait dalil pendapat kami dan

Anda, kecuali jika sebagian sahabat Nabi S menyalahinya?" Dia

menjawab, "Tidak." Saya menyatakan, "Al Qur'an senada dengan

pendapat mereka berdua (lbnu Abbas dan Ibnu Az-Zubatl,

sementara Anda menyelisihi mereka. Sejumlah ayat Al Qur'an
juga bertentangan dengan pendapat Anda." Dia bertanya, "Ayat

yang mana?"

Saya menanggapi, "Ketika Anda meyakini bahwa hukum

Allah terkait para istri, yaihr /a', zhihar, dan li'an berlaku atas

mereka. Mereka juga berhak mendapatkan warisan dan mer,r,rarisi.

Selain itu, wanita yang l<hulu'tidak berstafus sebagai istri yang

dapat dikenai imbas dari salah satu hukum di atas. Jadi, Anda

tidak dikenai konsekuensi atas ucapan Anda, 'Dia hams dilatuhi

talak' -sementara talak hanya jatuh pada seorang istri- bahwa

Anda telah menyelisihi hukum Allah tentang keharusan wanita

dikenai talak. Atau berkenaan dengan penolakan Anda terhadap

kehanrsan wanita khulu'dikenai ila', zhihar, li'an, mewarisi, dan

mewariskan?"

Dia tidak menyanggah sesuatu kecuali mengatakan, para

sahabat kami yang berpendapat demikian. Karena itu, saya

katakan padanya, "Apakah Anda menjadikan pemyataan seorang

sahabat Nabi @ satu kali sebagai hujjah, padahal tidak ada ayat Al

Qur'an secuil pun yang mengindikasikan relevansi pendapatnya.

Dan pada kesempatan yang lain, Anda menjadikan pemyataan

tersebut sebagai hujjah, sementara Anda sendiri mengatakan

zhahir Al Qur'an menyalahinva. Demikian ini seperti pernyataan
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Anda, 'Ketika dia menggeraikan tirai maka waiib membayar

maskawin.' zhahir Al Qur'an menyebutkan ketika seorang suami

menalak istrinya sebelum menggauiinya, maka si istri berhak atas

sepamh maskawin. Ungkapan 'menufup pintu dan menggeraikan

selambu', bukan termasuk tindakan menyenfuh- Selanjutnya Anda

meninggalkan pendapat Ibnu Abbas dan lbnu AZ-Zubair. Padahal,

pendapat mereka didukung oleh lima ayat Al Qur'an yang

seluruhnya mengindikasikan bahwa wanita yang dikenai khulu'

dalam masa iddah tidak berstatus sebagai istri. Merek^a juga

didukung oleh qiyas dan pendapat yang rasional, menurut ahli

ilmu.

Anda menolak pendapat Umar dalam kasus hetr,ran buman,

bahwa beliau memutuskan untuk mengganti dhaba'(sejenis anjing

hutan) dengan kambing gibas, rusa jantan dengan kambing, dan

5nrbu'(sejenis tikus) dengan jafrah (anak kambing jantan umur 4

bulan), dan kelinci dengan anaq (anak kambing betina).57 Begitu

pun dengan pendapat Umar dan Abdurrahman, ketika rnereka

menghukumi dua orang yang rnenginjak rusa hingga mati, untuk

menggantinya dengan seekor domba.58

Al Qur'an mengindikasikan pendapat mereka berdua,

seperti tertuang dalam firman Allah W, Ai i ii ri J+{qb
'Maka dendanya ialah mengganti dengan hewan temak yang

sepadan dengan buruan yang dibunuhryn'(Qs- Al-Maa'idah [5]:

95) Anda berpendapat bahwa her'ruan buruan tersebut cukup

diganti dengan beberapa ciirham" Sementara itu, mereka berdua

57 [jh. i-,adits no, (1238, 1247, dan 12511. Takhri hadits ini terdapat dalam

pernbahasan Haji.
68 !_ih. hadits no. (1205 dan 1329) pembahasan Haji. Tal<hrijtya lelah

disebutkan pada nomor yang peflarna-
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be-rpendapat orang yang berbum lusa wajib menggantinya dengan

seekor domba. Ailah berfirman, " yang sepadan '] namun Anda

berpendapat, yang mencukupi keduanya.

Allah Ta'ala berfirman, J; g "+:i\ V gnEAJ

@ a;gi 'Dan bagi perempuan-perempuan yang dicenikan

hendaklah diberi mut'ah menuntt cara yang pafut, sebagai suafu

kewajiban bagi orang yang bertakwa. " (Qs. Al Baqarah l2l 24ll
Pada ayat yang lain Allah berfirman, {(.'#fi,ilo\ru &S
{3t iiai fr\ (p,i|,i uF e'Lr;,rJ"'-^5ri",#'t LFi-#k,
@ i*,-'lt,Fk'a-i.:!u, 'Tidak ada dosa bagimu, jika kamu

menceraikan isti-istri kamu Wng belum kamu senfuh bampuri)
atau belum kamu tenfukan mahamya. Dan hendaHah kamu bei
mereka mut'ah, bagi gnng mampu menuntt kemampuannya dan

bagi yang tidak mampu menurut yaifu
pemberian dengan ara yang pafut Wng merupakan kewajiban

bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. '(Qs. Al Baqarah [2]:

236)

Mayoritas ulama fikih yang pemah saya temui berpendapat,

mut'ah diberikan kepada istri yang belum disetubuhi sama sekali,

dan belum ditentukan besaran maskawinnya, lalu dia diceraikan.

Sedangkan wanita yang telah diceraikan dan telah digauli oleh

suaminya, dia berhak atas maskawin yang telah ditentukan. Ayat
ini berlaku umum bagi seluruh wanita yang ditalak, tidak berlaku

khusus bagi salah seorang dari mereka, berdasarkan dalil Al

Qur'an dan atsar."
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zz N o, '- tu * w q,?:b -r.YYr/'f,
; r ist * G'"" i C 6 ^* )frt'J?r,'J$ ifl

9022. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari

Ibnu Umar, bahwa dia berkata, "setiap wanita yang diceraikan

berhak atas mut'ah, kecuali wanita yang telah ditetapkan

maskawinnya namun belum digauli, maka dia cukup mendapatkan

seperuh maskawin-"59

Sagn yakin lbnu Umar berargumen dengan ayat yang

ditulukan bagi wanita yang belum disehrbuhi suamin5/a dan belum

ditentukan besaran mahamya. Sebab setelah itu Allah &
berfirman,

"& ;:;] "til ",$;-3 s i; a!il$* a;

'y*,a$iifi26-/ i"i.J =fl "{iU' :"3+'zi'J

69 Diriwayatkan oletr Ath-Thabrani{2/573, pernbahasan' Talaft, bab: Keterangan

tentang Mut'ah Talak.
Rndut rinyu berbunyi, "Bagi setiap rvatrita yang diceraikan berhak atas mut'ah,

kecuali wanita yang telah aitutut dan telali ditenhrkan maskawinya namun belum

digauli oleh sraminya- Maka dia cukup rnenerima separuh dari mahar yang telah

ditetapkan." (no.45).
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'J:,;;5, \p3 { 5 :lyirr4 55 i:# J;'d$i ISJL

'b;\::'(-':iii;#I
JV

'Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu senfuh
(campuri), padahal kamu sudah menenfukan maka

hayarlah) dari yang telah kamu tentukan, kecuali jika
mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh orang yang akad
nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada

takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu.

Sungguh Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. " (Qs. Al
Baqarah l2l:2371'

Dia lalu berpendapat, Al Qur'an seperti mengindikasikan

bahwa wanita tersebut dikecualikan dari seluruh wanita yang

ditalak. Bisa jadi dia berpandangan bahwa yang dimaksud adalah

wanita yang ditalak boleh mengambil sesuatu yang diberikan oleh

suaminya sebagai hiburan di saat menceraikannya. Ketika wanita
wanita yang telah disefubuhi suaminya mendapatkan sesuatu,

begitupun wanita yang belum disetubuhi namun belum ditentukan
besaran maskawinnya, maka wanita yang belum disefubuhi

suaminya namun telah ditenfukan besaran maskawinnya
memperoleh setengah mahar, sebagaimana ketetapan Allah $.
Separuh nrahar lebih besar dari mLtt'ah, dan si suami tidak
memberikan mut'ah padanya. Karena ifu, dia berpendapat hukum
wanita tersebut kontradiski dengan hulmm para wanita yang

ditalak berdasarkan keterangan Al Qur'an. Kondisinya pun
bertentangan dengan kondisi mereka. Anda menyebutkan apa

frv
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yang telah Anda terangkan dalam kasus ini pada sebagian orang

yang menyelisihi kami.

Saya berkata padanya, "Anda berargumen dengan pendapat

seorang sahabat Rasulullah'6$ terhadap makna Al Qur'an, ketika

dia menafsirkannya. Sementara pesan Al Qur'an mengarah pada

pendapat Ibnu Umar. Pertanyaan dia layaknya dalil atas

pendapatnya. Lalu mengapa Anda menyalahinya? Selanjutnya,

berdasarkan ayat tersebut, mengapa Anda tidak meyakini bahwa

para wanita yang diceraikan punya hak yang salna untuk

mendapatkan mut'ah. Allah S berfirman, 'I)an bagi perempuan-

perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara

yang pafut.' Allah tidak menyebutkan wanita yang diceraikan

tertenfu."

Dia menyanggah, "Kami berargumen dengan firman Allah

Ta'ala, 'sebagai suafu kewajiban bagi orang yang bertakwa''

Bahwa pemberian tersebut tidak wajib. Demikian ini karena setiap

kewajiban dibebankan pada orang-orang yang bertakwa dan

lainnya, tidak hanya dikhususkan bagi orang yang bertakwa'"

Kami menyatakan. "Anda meyakini bahwa mut'ah tersebut

ada dua. Pertama, mut'ah yang ditarik secara paksa oleh sultan,

yaifu mut'ah yang diberikan kepada seorang wanita yang belum

ditenfukan besaran mahamya oleh suami dan belum diseh-rbuhi,

lalu dia diceraikan. Aliah & menyinggung hal tersebut dalam

firman-Nya, 'yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yanE

berbuat kebaikan.' (Qs. Ai Baqarah 121 236\ Mengapa Anda

rneyakini apa yang menjadi kewajiban bagi orang-orang yang

berbuat kebaikan merupakan kewajiban bagi yang lain pada ayat

ini; dan niasing-masing ayart ini berlaku secara khusus? Menga;:a
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Anda yakin salah safu ayat ini berlaku umLrm, dan yang lain
khusus? Apabila pemberian mut'ah ini kewajiban bagi orang-orang

i,rang bertakwa, mengapa ia bukan kewajiban bagi yang lain?

Apakah pendapat Anda ini didukung dalil Al Qur'an, Sunnah,
atsar, atau ijma'? Apa yang Anda ketahui sebagai bantahan lebih
banyak daripada apa yang Anda jelaskan dalam pemyataan,
'Demikian pendapat yang dikemukakan para sahabat kami'."

Allah @ berfirman kepada Nabi-Nya g$ terkait orang-orang

musyrik,

"# 
"?;51"r{4;#Li;"aoy

"Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu
(Muhammad unfuk meminta pufusan), maka benlah pufusan
diantara mereka atau betpalinglah dai mereka."(Qs. Al-Maa'idah
15]l 42)

Pada ayat yang lain Allah Tabla berfirman,

ir 6:tg "i i[;1 "6rS ; rt i d;t e iA {*, 6;

6jL{1frdiue1.v3*5_
"Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara

mereka tnenurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau
mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka,
jangan sampai mereka memperda5nkan engkau terhadap sebagian

apa yang telah diturunkan Ailah kepadamu. " (Qs. Al-Maa'idah [5]:
Ael
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Redaksi " keinginan mereka" bisa ditafsirkan sebagai cara

mereka dalam mengambil hukum, juga dapat ditafsirkan apa yang

mereka inginkan. Keduanya jelas tidak boleh digunakan sebagai

pertimbangan hukum. Allah memerintahkan agar beliau memufus-

kan perkara di antara mereka dengan hukum yang diturunkan

Allah kepada Nabi-Nya S.
Ketika seorang hakim mengadili perkara yang terjadi

diantara Ahli Kitab, dia mengambil keputusan berdasarkan hukum

Ailah &&. Hukum Allah & adalah hukum Islam. Hakim memberita-

hukan kepada mereka sebelum menjatuhkan putusan bahwa dia

menghukum perkara mereka seperti mengadili perkara yang

terjadi di antara kaum muslimin. Hakim juga hanya memperboleh-

kan kesaksian kalangan muslimin.

Demikian ini sejalan dengan firman Allah Ta'ala,

K';;iiitl'ry:3
"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil

diantara kamu. "(Qs. Ath-Thalaq 1651:2)

Dia berfirman,

#)Ceui:+f|'3afri3
'Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki{aki

diantara kamu. "(Qs. Al Baqarahl2l 2B2l

Sebagian orang bertanya, "Apakah kesaksian Ahli Kitab

terhadap kzrsus yang terjacii di antara mereka diperbolehkan?"

Kami menjawab, "Kenapa, Allah & berfirman, 'Dua orang saksi

185



AlUmm

lakllaki di aniara kamu'dan 'Dua orang saksi yang adit di antara
kamu', sedangkan Anda tidak menyelisihi kami bahwa mereka
termasuk orang-orang merdeka, muslim, dan adil, bukan dari
kalangan yang lain. Lantas mengapa Anda memperbolehkan selain
orang yang telah diperintahkan oleh Allah Tabl*"

Dia berkata, "Berdasarkan firman Allah el, 'Dua otang
yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama)

dengan kamu. '(Qs. Al-Maa'idah [5]: 106)." Saya menanggapinya,
"Dikatakan, bukan dari kabilah kalian. Ayat Al eur"an
mengindikasikan hal tersebut. Hal ini sesuai dengan firman
Allah &, ,t-A\ $'u.ra'i.# 'Hendaklah kamu tahan kedua
saksi itu setelah shalat.' Shalat mempunyai waktu yang telah
ditenfukan bagi kaum muslimin. Juga, merujuk pada firman
Allah &, 6j $ 'r( ii (fr +, a;,.^ .l .-.3:t ,L ir\, et:*r|j Asar
keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu,
Demi Allah, kami tidak akan mengambil keunfungan dengan
sumpah ini, walalupun dia karib kerabat'. Hubungan kerabat
hanya terdapat di antara kaum muslimin fuab yang hidup bersama
Nabi #, atau di antara mereka dengan para penyembah berhala;
bukan antara mereka dengan ahli dzimmah. Dan berdasarkan
firman Allah ra'ata@ a;:ri $$Ty$ft'ri;r,K3*5 ,Drn kami
tidak men-yembunyikan kesaksian Altah; jika
demihan tentu karni termasuk orang-orang yang berdosa. '(es. Al-
Maa'idah [5i, 106) Dosa menyembunyikan kesaksian hanya
ditulukan pada kaum muslimin, bukan ahli dzimmah." Diaberkata,
"Kami berpendapat kesaksian ifu bagi selain pemeluk agama
kalian."
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Saya menanggapinya, "Jacii Anda meninggalkan tal$'il

Anda." Dia bertanya, "Takwil yang mana?" Saya menjawab,

"Apakah Anda memperbolehkan kesaksian bukan pemeluk agama

kita (lslam) dari kalangan musyrikin, selain Ahli Kitab?" Dia

menjawab, "Tidak." Saya berkata, "Mengapa? Mereka bukan

pemeluk agama kitab. Apakah Anda menemukan dalam ayat ini

atau dalam kabar yang mengharuskan hal yang sama

menyebutkan bahwa kesaksian Ahli Kitab diperbolehkan, dan

kesaksian selain mereka tidak boleh? Atau menurut Anda

seandainya seseorang berkata pada Anda, 'saya melihat Anda

telah mengkhususkan sebagian kaum musyrikin, karena ihr saya

memperbolehkan kesaksian selain Ahli Kitab'. Alasannya mereka

telah tersesat akibat ajaran yang diyakini oleh nenek moyangnya,

dan tidak mengubah kitab suci yang ada di tangan mereka. Saya

menolak kesaksian ahli dzimmah, karena Allah & telah

menginformasikan kepada kami, bahwa mereka telah mengUbah

kitab suci-Nya." Dia menanggapi, "Pemyataan tersebut tidak

benar. Di antara mereka (ahli dz"immah) terdapat kaum yang tidak

mendustakan kitab suci."

Kami menanggapi, "Di tengah penyembah berhala pun

terdapat kaum yang tidak mendustakan kitab suci." Dia berkata,

"Karena itulah, orang-orang sepakat untuk tidak memperbolehkan

kesaksian penyembah berhala-" Saya menyatakan, "ljma orang-

orang yang Anda jadikan hujjah dari kalangan ulama fikitr syafi'i.

tidak menolak kesaksian para penyembah berhala, kecuaii

mengacu pada firman Aliah &, 'Dua onng saksi yartg adil di

antara kamu, dan seterusnya.'(Qs. AttrThalaaq [65]: 2l Oleh

sebab itu, mereka menolak kesaksian ahli dzimmah. Apabila

merel<a melakukan kesalahan, karni tidali akan berhujjah dengan
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ijma orang-orang yang berbuat salah bersama Anda. Namun, jika

mereka benar, ikutilah mereka. Sungguh, mereka mengikuti Al
Qur'an, karenanya tidak memperbolehkan kesaksian orang yang

menyelisihi agama Islam." Dia menyatakan:

3023. Syuraih memperbolehkan kesaksian ahli dzimmah.To

Saya menanggapinya, "Penduduk Makkah menyanggah
pendapat Syuraih, dan enggan menerima kesaksian ahli dzimmah.

Diantara mereka adalah Ibnu AI Musayyib, Abu Bakar bin Hazm,

dan lain{ain. Anda tidak sependapat dengan Syuraih terkait kasus

yang tidak disinggung dalam Al Qur'an, menurut pendapat Anda."
Dia menanggapi, "Sungguh, saya pasti melakukannya." Saya

bertanya, "Mengapa?" Dia menjawab, "Karena saya tidak
menghamskan diriku untuk mengamalkan pendapaforya." Saya

berkata, "Apabila pendapatnya (Syrraih) tentang kasus yang tidak
disinggung dalam Al Qur'an tidak mengharuskan Anda untuk
mengamalkannya, apalagi pendapakrya yang bertentangan dengan

Al Qur'an." Dia menyatakan, "Apabila saya tidak memperboleh
kan kesaksian ahli dzimmah, berarti saya telah membahayakan

mereka."

Saya menanggapi, "Anda tidak membahayakan mereka
(ahli dzimmah\, karena mereka mempunyai hakim sendiri. Mereka

selalu memberikan wewenang hukum kepadanya. Kami pun tidak
mencegah mereka dari para hakimnya. Apabila kami mengadili

suatu kasus, karni pasti rnemutuskannya berdasarkan hukum Allah,

seperti bolehnya kesaksian kaum muslimin." Saya berkata
padanya, "Bagairnana menumt Anda dengan kasus para budak
yang memiliki keutamaan, harga diri, dan bersifat amanah, apakah
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mereka boleh bersaksi satu sama lain?" Dia menjawab, "Kesaksian

mereka tidak diperbolehkan." Saya berkata, "Pihak lain tidak

boleh bergaul dengan mereka di tanah seseorang atau barangnya,

padahal di tengah mereka teriadi kasus pembunuhan, talak, hak,

dan sebagainya. Ketika Anda menolak kesaksian mereka maka

batallah darah dan hak-haknya." Dia menyanggah, "Saya tidak

membatalkan kesaksiannya. Saya hanya diperintahkan unfuk

memperbolehkan kesaksian orang-orang merdeka, adil, dan

muslim."

Saya menambahkan, "Demikian pula orang-orang Badui

yang jumlahnya sangat banyak di tempat, dimana keadilan mereka

tidak diketahui, begitu pun para tahanan yang keadilannya tidak

diketahui. Dua golongan yang berbeda ini tidak bisa bercampur

dengan orang yang adil. Apakah Anda membatalkan darah dan

harta yang ada di tengah mereka, padahal mereka orang-orang

merdeka dan muslim yang tidak bercampur dengan pihak lain?"

Dia menjawab, "Ya, karena mereka bukan termasuk orang yang

disyaratkan oleh Allah." Kami berkata, "Dan bukan ahli dzimmah

yang disyaratkan oleh Allah? Bahkan mereka lebih jauh dari orang

yang disyaratkan Allah, seperti budak-budak yang adil. Seandainya

mereka dimerdekakan, pasti kesaksiannya diperbolehkan esok

hari. Seandainya seorang kafir dzimmi memeluk Islam,

kesaksiannya tetap tidak diperbolehkan sebelum kami menguji

keislamannya."

Saya berkata padanya, "Ketika Anda berhujjah dengan

ayat, 'Dua orang yang adil di antara kamtt, atau dua arang yang

berkinan (agama) dengan kamu.' (Qs- Al-Maa'idah [5]' 106)

Apakah Anda memperboiehkan kesaksiannya terhadap wasiat
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seorang muslim, sebagaimana disinggung oleh Allah?" Dia
menjawab, "Tidak, karena ayat ini telah di-nasakh." Kami berkata,
"Apakah Anda me-nasakh ayat yang difurunkan berkenaan kasus

ini, dan menetapkan ayat yang lain? Seandainya selain Anda
mengemukakan pemyataan ini, sangat mungkin Anda akan
mengalihkan jawaban pada celaannya." Dia menyatakan, "Kami
tidak berkomentar tentang masalah tersebut. Para sahabat kami
lah yang berpendapat demikian; dan kami ingin bersikap toleran
terhadap mereka." Kami mengatakan, "Bersikap toleran terhadap
para budak yang muslim, adil, dan merdeka dari kalangan Badui

dan tahanan, tenfu lebih baik daripada bersikap toleran terhadap

ahli dzimmah. [-alu mengapa Anda tidak bersikap toleran terhadap

mereka, karena syarat Allah terkait para saksi berlaku pada selain

mereka dan selain ahli dzimmah. Mengapa Anda mengabaikan

syarat Allah terhadap ahli dzimmah unhrk bersikap lembut pada

mereka, namun Anda tidak mengabaikannya terhadap kaum
muslimin unfuk bersikap lembut padanya?" Saya juga berkata

berkenaan dengan makna ini, "Apabila mereka mengadukan
perkara kepada kami, bahwa seorang janda dari mereka telah
beruina, kami pasti merajamnya."
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9024. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami dari

Nafi', dari lbnu Umar, bahwa Rasulullah S pemah merajam dua

orang Yahudi yang berzina.Tl

Sebagian mereka merujuk pada pendapat ini. Dia berkata,

"Beliau merajam mereka berdua, ketika berzina- Sebab semua itu

mempakan hukum Islam. sebagian mereka menegaskan bahwa

beliau tidak merajamnya ketika berzina."

Secara umum mereka semua mengemukakan, "Kami

mengadili mereka dengan hukum Islam." Karenanya saya berkata

pada sebagian mereka, "Bagaimana menunrt Anda ketika mereka

berbuat riba terhadap aset yang ada di tengah mereka, padahal

riba menurut mereka halal?" Dia menjawab, "Saya menolak riba

tersebut, karena dia haram, menumt kami-" Saya berkata,

"Apakah Anda berpaling pada penghalalan riba menurut mereka?"

Dia menjawab, "Tidak." Saya mengatakan, "Bagaimana menumt

Anda apabila seorang Majusi dari kalangan mere[ra membeli

domba di depan Anda seharga seribu, kemudian dia membanting

seluruhnya unfuk menjualnya, lalu menjual sebagiannya dalam

kondisi dibanting dengan keuntungan, dan tersisa sebagian:rya, lalu

seorang muslim atau Majusi membakarnya. Dia lantas berkata, 'lni

asetku. Inilah sembelihannya, menumtku. Ia halal menurut

agamaku'. Hargarrya telah diuangkan di hadapan Anda- Dia

berkata, 'Aku telah menjual sebagiannya dengan keunfungan, dan

sisanya aku akan menjuainya dengan keuntungan yang lain'

Kemudian, dia membakar hewan ini?" Dia berkata, "Anda tidak

wajib membayar apa pun." Saya berkata, "Jika dia berkata

tt Takhr;;ttya telah disebutkan pada no. (19621 dan (2l24l.la disebutkan pada

no. pertama.
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padamu, 'Mengapa?'." Dia menjawab, "Karena haram"" Jika dia
berkata, "Halal menurut Anda atau menurutku." Dia berkata, "Aku

akan menjawab, haram menurutku." Lalu jika dia berkata, "la halal

bagiku." Dia berkata, "Jika ia halal bagimu, maka ia haram bagiku.
Apa yang haram bagiku, ia juga haram bagi Anda."

Saya berkata, "Jika dia menyatakan, 'Jadi Anda menetap
kan aku untuk memakannya atau menjualnya, sedangkan saya

berada di daerah Islam. Anda memungut jizyah dariku'." Dia
menyatakan, "Jika saya mengakui Anda atas pemyataan tersebut,

hal ifu bukanlah faktor lrang mengharuskan saya menjadi sekutu

Anda. Artinya saya mengadili Anda dengan faktor tersebut." Saya

menyatakan, "Apakah yang akan Anda katakan, apabila seseorang

membunuh babi milik orang Yahudi atau menumpahkan khamer
miliknya?" Dia menjawab, "Dia mengganti sesuai harganya." Saya

bertanya, "Mengapa?" Dia menjawab, "Sebab, ia (babi dan
khamer) aset miliknya." Saya bertanya, "Apakah ia haram bagimu,
atau tidak haram?" Dia menjawab, "Tentu saja haram." Saya

kembali bertanya, "Apakah Anda memufuskan dia unfuk
mengganti dengan harga barang haram? Apa bedanya antara babi

atau khamer dengan riba, dan uang hasil penjualan bangkai?
Padahal pengrusakan terhadap bangkai, lebih tepat jika dia
diputuskan unfuk menggantinya dengan harga bangkai tersebut.

Sebab kulit bangkai itu bisa dimanfaatkan dengan cara disamak

dan statusnya berubah menjadi haial. Sedangkan menumt Anda,
babi tidak mengandung unsur yang halal."

Saya berkata padanya, "Bagaimana menurut Anda dengan

seorang muslim atau kafir dzimrni yang menguliti bangkai untuk
disamak, lalu kulit tersebut dibakar oleh seorang muslim atau kafir
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dzimmi yang lain sebelum disamak?" Dia menjawab, "Dia tidak

dikenai denda." Saya bertanya, "Mengapa? Kulit tersebut sedang

disamak sehingga dia menyamai harta yang banyak dan halal

diperjualbelikan." Dia menyatakan, "Sebab kulit tersebut dibakar

dalam waktu tertentu. Apabila ia rusak pada waktu di mana

stafusnya bukan sebagai barang halal, saya tidak menggantinya."

Saya bertanya, "Mana yang lebih buruk, babi atau kulit bangkai?"

Dia menjawab, "Tentu saja babi." Saya bertanya, "Apakah

perbuatan zhalim seorang muslim dan mu'ahid (orang kafir yang

melakukan perjanjian damai) itu lebih besar atau kezhaliman kafir

mu'ahid saja?" Dia menjawab, "Kezhaliman yang dilakukan

seorang muslim bersama l<afir mu'ahid-"

Saya mengatakan, "Saya hanya akan menyampaikan pada

Anda, Anda telah menzhalimi seorang muslim dan kafir mu'ahid.

Atau salah safu dari mereka, ketika Anda tidak memufuskan

keurajiban seorang muslim unfuk mengganti harga kullit yang

dirusaknya. Padahal kulit tersebut telah menjadi halal. Itulah wakhr

saat kulit telah menjadi aseforya. Seandainya seseorang meng-

gasabnya, hal itr.r tidak halal dan dia wajib mengembalikan-nya.

Anda juga telah menzhalimi kafir mu'ahid, ketika Anda tidak

mengganti harga kulit dan harga bangkai tersebut. Atau Anda telah

menzhaliminya di saat Anda memberikan harga barang haram,

khamer dan babi, padanya."

Terkait masalah ini terdapat ulasan yang cukup panjang. Ini

ringkasan sebagian darinya. Dalam ulasan tersebut kami

menjelaskan beberapa keterangan yang tidak karni singgung di

sini.

Allah & berfirrnan,
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W'orbfri5 q6,3i3 {F:t.ri risi fiy
"Sesungguhnya zakat ifu hanyalah unfuk orang-orang iakir,

orang miskin, amil zakat "(Qs. At-Taubah [9]: 60)

Ar-Rabi' membaca ayat ini. Kami berpendapat
sebagaimana firman Allah S, ketika ditemukan orang-orang fakir,
miskin, budak, para gharim, dan musafir (ibnu sabil). Mereka
memberikan sebagian sedekah kepada seluruhnya. Imam tidak
diperkenankan memberikannya (zakat) hanya kepada sebagian

golongan, dan menahannya dari sebagian golongan yang ditemui.
Sebab hak setiap golongan darinya tercantum dalam Kitabullah.

Sebagian ulama berpendapat, "Apabila seluruh golongan ini
ditemukan, Imam berhak memberikan zakat kepada satu golongan
saja, dan menahannya dari yang lain." Ditanyakan padanya, "Dari
siapa Anda mengutip pendapat ini?" Dia menyebutkan sebagian

orang yang memiliki kompentensi keilmuan yang belum saya

kenal."

[-alu dia berkata, "Apabila Imam mendistribusikan zakat
pada satu golongan saja, padahal dia menemukan beberapa
golongan, ifu telah mencukupi". Kami menyatakan, "seandainya

pemyataan yang Anda riwayatkan ini suafu yang niscaya, Anda
tidak memiliki hujjah untuk mendukungnya. Alasannya, dia tidak
mengatakan, jika ciia mendistribusikannya (pada safu golongan)

sementara seituuh golongan ada di sana maka praktik ini sah."
Para ulama tersebut justru berkata, "Apabila sebagian golongan
tidak ditemukan, bagiannya diberikan pada orang yang ada
bersamanya. sebab zakat termasuk harta milik Allah &. Kita tidak
menemukan seorang pun yang iebih berhak (menerima zakat) dari
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orang yang disebutkan oleh Allah dalam Kitab-Nya. Sementara itu,

apabila seluruh golongan ada, Imam tidak boleh melarang

sebagian mereka dari harta tersebut. Andaikan praktik ini

diperbolehkan maka Imam boleh mengambil seluruh aset zakat lalu

mendistribusikan pada yang lain. Sayangnya, kami tidak

mengetahui seorang pun yang mengemukakan pendapat ini,

padahal kasus ini tidak disinggung dalam Kitabullah. Mengapa

Anda berhujjah atas Kitabullah tanpa sunnah, tanpa pendapat

yang disepakati, dan tanpa perintah yang jelas?"

Kami menyampaikan huijah terhadap pihak yang

menyelisihi praktik sumpah disertai kesaksian satu orang laki-laki,

lebih dari semestinya, karena menganggap cukup dengan sebagian

keterangan yang telah kami hrlis. Kami memohon pertolongan dan

perlindungan kepada Allah. Kami telah ielaskan bahwa mereka

tidak berhujjah untuk membatalkan hadits dari Nabi,S, bahwa

beliau memutuskan perkara berdasarkan sumpah berikut kesaksian

seorang laki laki, dengan sesuatu yang mereka anggap kontradiksi

dengan zhahir Al Qur'an.

Hanya saja, telah kami jelaskan bahwa mereka menyelisihi

zhahir Al Qur'an tanpa dasar hadits dari Nabi f$, sehingga

mereka mengutarakan sabda Rasulullah S. Padahal Allatr Ta'ala

memerintahkan kita untuk mengambil apa yang beliau sampaikan;

dan melarirng apa yang beliau larang. Allah tidak memberikan

wewenang itu pada orang lain sepeninggal beliau. Kami pun telah

tegaskan bahwa mereka menirrggalkan zhahir Al Qtrr'an,
sementara dia didukung oleh pendapat sebagian sahabat Nabi S'
berdasarkan zhahir Al Qur'an leicih dari satu tempat. Sangatlah

bodoh kaum yang berargumen dengan sesuafu yang mengharus-
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kan mereka unfuk mengemukakan argumen yang lebih banyak
dari itu, tanpa disadari bahwa dia adalah hujjah pihak lain untuk
melemahkan mereka?! Allah Ta'ala tempat memohon per-
tolongan.

4- Bab: Sumpah Berikut Kesaksian Seorang Laki-
laki

Siapa yang menggugat suatu harta lalu mengajukan
seorang saksi, atau digugat suafu harta lalu dia bersumpah, maka
dia mempertimbangkan nilai harta tersebut. Apabila nilai harta
tersebut 20 dinar atau lebih, dan proses hukum ini berlangsung di
Makkah, maka penggugat atau tergugat disumpah di antara
Maqam Ibrahim dan Baifullah atas gugatan dan objek gugatannya.
Jika dia berada di Madinah, penggugat atau tergugat di sumpah di
atas mimbar Rasulullah #.

Apabila dia (tergugat atau penggugat) mengemukakan
sumpah maka dia tidak disumpah di antara Maqam lbrahim dan
Baitullah. Sebagian ulama fikih syafi'i berpendapat, "Apabila
penggugat atau tergugat demikian adanya, dia bersumpah di atas
Hijr Isma'il. Jika dia juga memiliki sumpah di atas Hijir Isma'il, dia
sumpah di sebelah kanan Maqam lbrahim." Artinya dia berada
lebih dekat ke Baitullarh daripada Maqam hrahim.

Apabila aset yang akan disumpah kurang dari dua puluh
dinar, dia disumpah di Masjidil Haram dan Masjid Nabi $.

196



AlUmm

Demikian halnya jika objek yang disumpah adalah kerugian akibat

tindak pidana atau seluruh denda harta lainnya.

Seandainya seseorang berkata, "Penggugat dipaksa unfuk

bersumpah di antara Baifullah dan Maqam Ibrahim, apabila

menolak bersumpah. Seperti halnya pihak yang dipaksa unfuk

bersumpah, seandainya dia berkewajiban melakukan ifu,

sedangkan dia pemah bersumpah tidak akan bersumpah."

Demikian pendapat madzhab.

Penggugat atau tergugat yang berada di luar Makkah dan

Madinah, disumpah terkait aset sebesar dua puluh dinar, atau

denda yang besar akibat tindakan pembunuhan dan penganiayaan,

setelah shalat Ashar di masjid setempat. Ayat berikut dibacakan

pada penggugat,

J'8, # ;#S ;rt +*,{'ifr4-"5iiL
"Saungguhnya orang-oftng yang memperjualbelikan janji

Allah dan sumpah-zumpah mereka dengan harga mwah. " (Qs.

Aali Imraan 131:77)

Imanr menyumpah (penggugat atau tergugat) dalam kasus

perceraian, selumh jenis hukuman had, tindakan melukai secara

sengaja, baik luka tersebut kecil maupun besar, di antara Maqam

hrahim dan Baitullah. Juga, terhadap tindakan melukai secara

tidak sengaja yang kerugian hartanya mencapai dua puluh dinar.

Jika dendanya tidak mencapai dua puluh dinar, pernggugat tidak

disumpah antara Maqam lbrahim dan Baitullah.

Begiiu halnya, hamba sahaya yang menggugat dirinya telah

dimerdekakan, jika nilainya mencapai dua puluh dinar. Dalam
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kasus ini, tuan budak tersebut bersumpah. Jika kurang dari jumlah
tersebut, dia tidak disumpah.

Demikian ini pendapat para hakim dan mufti Makkah. Di
antara hujjahnya dalam kasus ini berikut ijma, yaitu:
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3025.72 Muslim bin l(halid dan Al eaddah mengabarkan
kepadaku dari hnu Juraii, dari Ikrimah bin Khalid, bahwa
Abdurrahman bin Auf melihat kaum sedang bersumpah di antara
Maqam lbrahim dan Baifullah. Dia lantas bertanya, *Apakah

72 Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam As-stnan Al-Kubn (to/17|,
pembahasan: Kesaksian, bab: Memperkuat sumpah dengan Tempat Bersumpah).
Dalam bab ini tercantum reiaksi "Terhadap harta yang banyak" sebagai ganti dari
redaksi "Dari perkara".

Di dalam hadits ini juga terdapat redaksi "sungguh, aku sangat khawadr orang-
orang akan membanggakan diri dengan maqam ini.,,

Al Baihaqi menuturkan, "orang-orang akan membanggakan diri" artinya
"terhibur olehnya". Sehingga rasa bangga dalam hati mereka terhadap tempat tersebut
akan sima.

uh. Akhbar Makkah karya Al Fakihi (1,2473-474 no. 1043) dari jalur Abdul
Majid bin Abdul Aziz, dari Ibnu Juraij, dari Ikrimah bin Khalid dengan redaksi yang
sama- Ikrimah bin l(halid belum pemah berternu Abdurrahman bin AuJ.
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karena urusan datfl" Mereka menjawab, "Bukan." Dia bertanya,

"Apakah terkait dengan harta yang banyak?" Mereka menjawab,

"Bukan." Dia berkata, "Sungguh, aku sangat khawatir orang-orang

membanggakan diri dengan maqam ini."

Mereka berpendapat soal harta yang banyak seperti yang

telah saya jelaskan, yaitu dua puluh dinar atau lebih.

3026. Malik berkata, "Dia disumpah di atas mimbar atas

seperempat dinar."73
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73 Diriwavatkan oleh Ath-Thabrarn (2i728, pembahasan, Puh:san Hukum, bab:

Riwayat tentang Sumpah di atas Mimbar. IVIalik menyatakan, "Saya tidak berpendapat

seseorang disumpah di atas mimbar atas perkara yang kurang dari seperempat dinar,
yaihr tiga dirham."
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3027. Abdullah bin Al lVu'awwal mengabarkan kepada
kami, dari Ibnu Abu Mulaikah, dia berkata: Aku mengirim surat
kepada Ibnu Abbas dari Thaif terkait dua orang budak wanita yang
salah safunya memukul yang lain, namun tidak ada saksi. Dia
membalas suratku yang isinya, "Tahanlah mereka berdua setelah
shalat Ashar, kemudian bacakan pada mereka, 'sesungguhnya

orang-orang yang memperjual-belikan janji Allah dan sumpah-
sumpah mereka dengan harga murah. '(Qs. Aali Imraan I3j: 771.',

Aku pun melaksanakan saran hnu Abbas. Dan akhimya dia pun
mengaku.T4
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3028. Mutharrif bin Mazin, Qadhi yaman mengabarkan
kepada kami dengan sanad yang tidak aku ketahui, bahwa Ibnu
Az-zubair memerintahkan agar (orang yang berperkara) disumpah
di atas mushaf.75

74 As-Sunan Al Kubra karya Al-Baihacg (lO/L29, pembahasan: Kesaksian, bab:
Memperkuat Sumpah dengan waktu dan sumpah di atas Mushaf), dari Asysyafi,i
dengan redaksi yang sarna.

7s As-Sunan Al Kubra. lbid, daiAsy-Syaf i dengan redaksi yang sama.
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3029.76 Saya pemah meiihat Muthanif di Shan'a'

menyumpah di atas mushaf.

Orang-orang kafir dzimmi disumpah dalam baiatnya, di

tempat yang mereka muliakan, di atas Taurat dan Injil, serta kitab

suci yang mereka agungkan. Siapa yang bersumpah atas hukuman

had, tindakan melukai yang disengaja -baik dendanya besar

maupun kecil-, atau suami yang melakukan li'an, haf ini tentrnya

lebih besar dari materi dua puluh dinar. Karena ihr, dia disumpah

sebagaimana prosedur yang telah kami jelaskan di antara Maqam

Ibrahim dan Baitullah, di atas mimbar, di masjid, setelah waktu

Ashar, dan dengan beberapa hal yang memperkuat sumpah

tersebut.

Seandainya hakim melakukan kekeliruan terhadap

seseorang yang harus disumpah di antara Maqam lbrahim dan

Baitullah, lalu dia men!rumpahnya tetapi bukan di antara Maqam

Ibrahim dan Baitullah, maka pendapat dalam kasus ini ada dua:

Pertama, apabila orang tersebut bukan tinggal di Makkah

dan Madinah, namun di daerahnya terdapat hakirn, dia tidak

diharuskan datang ke Madinah dan Makkah. Cukup disumpah di

daerahnya. Meski demikian, sumpah yang dikemukakan di tanah

suci Allah dan tanah suci Rasulullah S lebih agung daripada

sumpahnya di daerah lain" Namun dia tidak perlu mengulangi

sumpah tersebut.

Kedua, apabila orang tersebut berhak unfuk disumpah di

antara Maqam lbrahim dan Baihrllah, atau di atas rrrimbar,

sedangkan orang-orang takut melakukan sumpah di antara

te lbid.
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Baitullah dan Maqam Ibrahim atau di atas mimbar, maka
sumpahnya diulang sampai dia melakukan kewajibannya.

Seseorang yang berada di daerah yang terdapat hakim yang
boleh mengadili perkara besar tidak dituntut untuk berangkat ke
Makkah, Madinah, atau tempat Khalifah. Hakim setempat boleh
mengadilinya dengan sumpah di daerah tersebut. Apabila terlapor
memaksa hakim setempat dengan tentara atau kekuatan, lalu
penuntut meminta lftalifah unfuk melaporkannya; menurut hemat
saya, dia boleh melaporkannya jika hakim tidak diperkuat oleh
pihak lain. Apabila hakim diperkuat oreh hakim yang lain, dan
lokasinya lebih dekat daripada lokasi Khalifah, menumt saya, dia
melaporkan pada hakim yang lebih dekat dengannya.

Kaum muslimin yang telah baligh, baik laki-laki maupun
perempuan, budak maupun orang merdeka, mempunyai hak yang
sama dalam hal sumpah. Prosedur sumpah mereka seperti yang
telah kami jelaskan di depan. sementara prosedur sumpah orang-
orang musyrik dari kalangan ahli dzimmah dan orang yang telah
menjalin perjanjian aman dengan kaum muslimin (musta mm)juga
seperti telah kami jelaskan. Mereka bersumpah menggunakan kita
suci yang dimuliakannya, di lokasi yang diagungkan, dan dengan
redaksi khusus yang dihormati dan dikenal oleh umat Islam.
Misalnya redaksi "Demi Allah, yang telah menurunkan Taurat
kepada Musa", "Demi Allah, yang telah menumnkan Injil kepada
Isa", dan redaksi semisalnya"

Apabila ahii dzimmah mengagungkan sesuafu yang tidak
diketahui oleh kaurn muslimin, bisa jadi karena umat Islam tidak
mengerti bahasa mereka terl,.ait objek yang dijadikan sumpah, atau
meragukan rrraknanya, maka mereka tidak bersumpah dengan
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redaksi tersebut. Jadi, ahli dzimmah selarnanya harus bersumpah

dengan redaksi yang diketahui dengan baik oleh umat Islam'

Seseorang bersumpah berkenaan dengan hak dirinya

secara mutlak dan terkait kewajiban dirinya juga secara mutlak.

Misalnya, A mempunyai tanggungan kepada B, namun A

mengkalim dirinya telah melunasinya. Pada kasus ini, B ber-

sumpah demi Allah bahwa hak ini -dia menyebut jumlahnya-

masih menjadi tanggungan A dia belum melunasinya, belum

membayar sebagiannya, belum melunasi sama sekali, tidak dibayar

sebagiannya oleh pihak lain atas perintahnya, tidak dialihkan, tidak

ditanggung oleh seseorang, tidak membebaskan fulan yang

dipersaksikan atau dengan sesuahr darinya dengan salah sahl cara

tertentu. Bahwa tanggungan itu tetap ada pada pihak A sampai

dia menyatakan sumpah ini.

Apabila hak tersebut milik ayahnya lalu si ayah mewariskan

padanya, dia bersumpah secara mutlak tentang dirinya -seperti
telah saya jelaskan di depan- dan pengetahuannya tentang

ayahnya, bahwa pihak terkait belum melunasi seluruh atau

sebagian tanggungan tersebut, tidak membebaskannya, atau

membayar sebagiannya dengan berbagai cara, kemudian

mengambil aset itu.

Apabila terdapat seorang saksi yang menyaksikan perkara

tersebut, dalam sumpahlya tergugat menggunakan redaksi,
,,sungguh kesaksian yang disampaikan oleh fulan bin fulan

terhadap fulan bin fulan adalah benar", maka hak diberikan pada

tergugat sesuai kesaksian tersebut-

Selanjutnya tergugat menyampaikan sumpah sebagaimana

redaksi yang telah saya kemukakan pada Anda. Pihak berurenang
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yang menyurripah usahakan menggunakan redaksi yang resmi,
seperti kalimat, "Demi Allah yang tidak ada fuhan selain Dia",
sekalipun sumpah tersebut diwajibkan bagi penggugat untuk
mengambil hak, atau terhadap tergugat unfuk membebaskan
tanggungannya. Para pihal< mempunyai hak yang sama di tempat
yang digunakan unfuk menyampaikan sumpah.

Apabila pihak penggugat atau tergugat menyampaikan
sumpah lebih dahulu, lalu dia bersumpah di hadapan hakim atau di
tempat sumpah atas gugatannya atau objek yang tergugat, maka
hakim tidak boleh menerima sumpahnya. Akan tetapi, jika pufusan
gugatan atau objek tergugat ini mengacu pada sumpah, hakim
rnenyumphhnya.

Jika seseorang bertanya, "Apa hujjah praktik tersebut?,,
Hujjahnya adalah:
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3030. Muhammad bin Ali bin Syafi' mengabarkan kepada

kami dari Abdullah bin Ali bin As-Sa'ib, dari Nafi' bin Ujair bin

AMu Yazid, bahwa Rukanah bin Abd Yazid menalak tiga istrinya.

Kemudian Rukanah menemui Rasulullah s, lalu menuturkan,

"sungguh aku telah menalak istriku dengan talak tiga. Demi Allah,

sebenamya aku hanya ingin menjatuhkan talak safu'"

Rasulullah@ bersabda, "Demi Allah, engkau hanya bermaksud

menjatuhkan safu talak?' Rukanah berkata, "Demi Allah, aku

hanya ingin menjafuhkan satu talak-" Akhimya beliau

mengembalikan wanita itu pada Rukanah.TT

Rukanah bersumpah sebelum hukum diputuskan. Dia tidak

meminta Nabi $ unfuk menyumpahnya dengan sumpah yang

biasa digunakan. Demikian ini mengindikasikan bahwa sumpah itu

diucapkan setelah putusan hukum. Ketika sumpah terjadi setelah

putusan hukum, talak yang kedua tidak diperhitungkan bagi pihak

yang terkait. Ketika Rasulullah $ menyumpah Rukanah dalam

kasus talak, ini mengindikasikan bahwa sumpah dalam kasus talak

seperti sumpah yang berlaku dalam tindakan hukum lainnya'

Apabila sumpah tersebut dibebankan pada orang yang

petds atau berhak melakukannya, maka dia disumpah' Begitu

?7 Takfutj hadits ini tercantum pada hadits no. (2350), bab: Menceraikan Istri

akibat Talak dan Fasakh. Demikian redaksi yang dikernukakan'
78 Pdo (ar-rutah adalah gangguan dalam berbicara. Ada yang mengartikan,

gagap; mengulang{lang kalimat yang diucapkan, dan terlarlur berkata salah.
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pun orang yang mengalami gangguan bicara, sehingga sebagian

ucapannya tidak dapat dipahami. Sementara itu, apabila sumpah
tersebut dibebankan pada orang yang bisu, namun dia dapat
menyampaikan dan menerima pesan dengan bahasa isyarat, dia
boleh disumpah baik sebagai penggugat ataupun tergugat.

Apabila orang berperkara tidak dapat memahami dan tidak
dapat memberil<an pemahaman, kurang sehat akalnya, atau gila,

sementara dia berhak melakukan sumpah, hak tersebut ditangguh-
kan hingga dia sembuh baru kemudian disumpah, atau hingga
meninggal dunia lalu ahli warisnya disumpah-

Apabila orang tersebut di atas berposisi sebagai tergugat
(yang dibebani sumpah), sampaikan pada penggugat, "Tunggulah
sampai dia sembuh dan disumpah." Jika penggugat berkata,
"Justru, aku yang bersumpah dan mengambil hakku." Katakan
padanya, "Anda tidak diperkenankan melakukan ifu. Anda berhak
melakukan sumpah, jika dia (tergugat) menolak bersumpah,
sedangkan dia belum menolaknya." Apabila pihak berwenang
menwmpah seseorang, namun setiap kali dia selesai bersumpah
selalu menyampaikan pengecualian, sampaikan padanya, " Insya
Allah, aku akan selalu mengulangi sumpahnya sampai dia tidak
menyampaikan pengecualian. "

Hujjah keterangan saya bahwa para pihak yang berperkara
disumpah di lokasi antara Baitullah dan Maqam lbrahim, di atas
mimbar Rasulullah S, dan setelah shalat Ashar, yaitu firman
Allah Hl,

sebagian orang yang mengartikan, ruiah adalah membaca idgham pada ternpat
yang mestinya ndak di-idgham*an.

Lrh. Al lufishbah-
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"Hendaklah kamu tahan kedua saksi ifu setelah shalat agar

keduanya bersumpah dengan nama Allah-"(Qs. Al-Maa'idah [5]:

106) Para pakar tafsir menjelaskan, maksudnya shalat Ashar.

Dalil berikutnya adalah firman Allah Ta'ala terkait pasangan

suami-istri yang bersumPah li'an,

@ G,#i'C,rL" $r, p' -w U'r;3 i:-i$

@ e+fff ,a i%\* ;ifi {I Ii;;: *''S
"Maka kesaksian masing'masing orang ifu ialah empat kali

bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia

termasuk orang yang berkata benar. Dan (sumpah) yang kelima

bahwa laknat Altah akan menimpanya, jika dia termasuk orang

yang berdusta. "(Qs. An-Nuur l24l:6-7)

Kami berdalil dengan beberapa argumen berikut: (1)

Kitabullah tentang pengukuhan sumpah bagi pihak yar"rg

bersumpah pada saat sumpah sangat disakralkan, yaifu setelah

shalat dan terhadap pihak yang bersumpah li'an agar mengulang-

ulang sumpahnya, (2) firman-Nya "Bahwa laknat Allah akan

menimpanya, iika dia termasuk orang yang berdusta' " (3) Sunnah

Rasulullah $ tentang dam depgan lima puluh sumpah karena

kasusnya sangat berat, (4) Sunnah Rasulullah 1$ untuk bersurtrpah

di atas mimbar, (5) praktik para sahabat Nabi, dan (6) ahli ilmu di

negeri kami.
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3031. Malik mengabarkan kepada kami dari Hasyim bin

utbah bin Abu waqqash, dari Abdullah bin Nisthas, dari Jabir bin
Abdullah, bahwa Nabi S bersabda, " Siapa yang bersumpah di
atas mimbarku ini dengan sumpah dosa (dusta), silakan mengambil
tempattya di neraka. "79

79 HR. Ath-Thabrani (2/727, pernbahasan: putusan Hukum, bab: Riwayat
tentang Menolak sumpah di Mimbar Nabi S, no. 10). Dalam riwayat ini terdapat
kekeliruan yaitu, "dari Hisyam bin Hisyam bin utbah". Maksudnya adalah di depan
mimbar Nabi S.

uh- sunan Abi Daud(4/74-75 Awamah, pembahasan: sumpah dan Na&ar) dari
jalur riwayat Hasyim bin Hasyim dengan redaksi yrang sarna.

Dalam hadits ini terdapat riwayat "Abdullah bin Nasthas dari keluarga Katsir bin
Ash-Shalt".

Menurut periwayat redaksi hadits tersebut berbunyi, " TidaWah seseoft,ng
bersumpah di depan mimbarku ini dangan sunpah dosa, sel<alipun han5a untuk kayt
siraak hijau, kecuali dia akan mengambil tempatu5a di neraka..

Sunan ibni Majah lZ/229, pembahasan: Hukum, bab, Sumpah untuk
Memutuskan Hak) dari jalur riwayat Hasyim bin Hasyim, dengan redaksi yang sama.

Dari Muhammad bin Yahya dan Zaid bin Akhzam, mereka berdua bersumber
dari Adh-DhaLrhak bin Makhlad, dari Al-Hasan bin yazid bin earwakh. Muhammad
bin Yahya, Abu Yunus Al Quwa, menyatakan --dia berkata: Saya mendengar Abu
Salamah menuhrrkan: Aku mendengar Abu Hrrirairah berkata: Rasulullah $ bersabda,
"Tidaklah seorang budak, ba.ik laki-laki maupun perempuan, bersumpah di depan
mimbar ini dengan atmpah dc,sa, sekalipun -.oal kaw siwak 5nng masih basah, kecuali
dia masuk neraka."

Al Bushairi daiam A/ zawa'id berkcmentar, "sanadnya shahih, dan seluruh
periwayatnya tsisah."
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3032. Dia mengabarkan kepada kami dari Adh-Dhahhak

bin utsman Al-Hizami, dari Naufal bin Musahiq Al Amiri, dari Al

Muhajir bin Abu UmaSyah, dia berkata: Abu Bakar Ash-Shiddiq

mengirimkan surat kepadaku yang isinya "Tangkap Qais bin

Maksyuh bersama beberapa orang tepercaya. Aku akan

menyumpahnya lima puluh kali didepan mimbar Rasulullah #&,

bahwa dia tidak membunuh Dzadawi-"80

80 Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari jalur Asy-Syafi'i dalan Al Ma'nfah (7 /412,
413\, As'Sunan Al KubralLO/176\, kemudian dia berkata'

Diriwayatkan dalam pendapat lama, Asy-Syafi'i mengatakan, orang yang kami

percaya mengabarkan kepada kami dari Adh-Dhahhak bin utsman, dari Al-Maqburi,

iari Naufal [in f.l*uf,q, dia melanjutkan hadits tersebut sampai terakhir secara

maknawi-
Dzadawi, seorang Lltnlifah di ldzam, gubemur Nabi $ di Yaman' Dia salah satu

korban pembunuhan Al Aswad Al Anasi.
t.jh. Al Ishabah (1. / 487\.
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3033. Malik mengabarkan kepada kami, dari Daud bin Al-
Hushain bahwa dia mendengar Abu Ghathafan bin Tharif AI Murri
berkata: Zaid bin Tsabit dan lbnu Muthi' mengajukan perkara
sengketa rumah kepada Marwan bin Al Hakam. Marwan
memutuskan zaid bin Tsabit untuk bersumpah di atas mimbar.
Zaid bertanya, "Apakah aku bersumpah karena mmahku?"
Marwan menjawab, "Tidak, demi Allah melainkan unfuk
memufuskan hukum." Zaid langsung bersumpah bahwa
pemyataannya benar, nannun enggan bersumpah di atas mimbar.
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Marwan heran dengan sikap zaid tersebut. Malik berkata, "zaid

ticiak suka memperlambat unhrk bersumpah."8l

3034. Saya menerima kabar bahwa Umar bin Al

Khaththab bersumpah di atas mimbar dalam sebuah perkara yang

terjadi antara dia dan seorang laki{aki-8z

3035. Utsman dipersilakan unhrk menyampaikan sumpah

di atas mimbar, namun dia khawatir dan menebus sumpah

tersebut. Dia berkata, "Saya takut bersamaan dengan datangnya

bencana, lalu dikatakan sebab sumpahnya-"S3

Sumpah di atas mimbar mempakan afuran yang tidak

diperselisihkan, menurut kami, dari dulu hingga sekarang sejauh

pengetahuanku.

sr Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (2n28, pernbahasan' Putusan Hukum, bab'

Kompromi Riwayat tentang Sumpah di atas Mimbar) dalam riwayat ini tidak memuat

pemyataan Malik, "Zaid tidak suka bersabar dalam sumpah'"

uh. shahih N Bukhari (3/260, pembahasan, Kesaksian, bab: Tergugat

Bersumpah Ketika Dia wajib Bersumpah, dan Tidak Berpindah ke Tempat yang lain)-

Dia menufurkan: Marwan memuhrskan perkam Zaid bin Tsabit dengan sumpah

di atas mimbar. Dia lalu berkata, "Basumpahlah untuknya di tenrpatku." Zaid pun

langsung bersumpah, namun dia enggan rrenyampaikan sumpah di atas mimbar'

Marwan otomatis heran dengan sikapnya.
82 Saya tidak menemukan riwayat ini pada selain Asy-Syafi'i'
83 Saia tidak menemukan riwayat ini pada selain Asy-Syafi'i'
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5- Perbedaan Pendapat Seputar Sumpah di Atas
Mimbar

Sebagian ulama menyanggah kami soal sumpah di atas
mimbar.

Mengapa Anda membuat afuran yang berbeda dalam
sumpah. orang yang tinggal di Madinah bersumpah di atas
mimbar, sedangkan orang Makkah bersumpah di antara Baitullah
dan Maqam Ibrahim? Mengapa aturan ini tidak diberlakukan bagi
orang yang tinggal di luar Makkah dan Madinah? Apakah dia
harus datang ke dua tempat ini? Atau dia bersumpah tidak di atas
mimbar dan tidak di dekat Baitullah?

Saya berkata pada sebagian orang yang mengemukakan
pemyataan ini: Mengapa Anda men!rumpah laki{aki yang meli'an
empat sumpah dan sumpah kelima, padahal dia menuduh zina
istrinya; sedangkan Anda menyumpah safu kali pada laki-laki yang
menuduh zina wanita bukan istrinya?" Mengapa daram kasus dam
(pembunuhan) Anda meny,mpah tersangka dengan 50 kali
sumpah, dalam kasus yang berhubungan dengan hak orang lain
selain pembunuhan dan selain li'an Anda menjafuhkan sumpah
satu kali? Ivlengapa Anda menyumpah seseorang atas
perbuatannya, dan tidak menyr-rmpahnya atas selain tindakannya?
Selanjutnya, Anda menyumpahnya dalam qasamah atas
tindakannya, padahaldia tidak mengetahui tindakan pihak lain?

Kami mencerrnafi Al Qur'an pada sebagian kasus ini,
sebagian lain dalam atsar, dan sisanya dalani pendapat para ahli
fikih.
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Saya bertanya padanya, "Kami telah mencermati Al

Qur'an, Sunnah Rasulullah S, atsar dari para sahabat' dan

kesepakatan ahli ilmu di negeri kami' Mengapa Anda mencemooh

kami yang mengikuti dalil yang lebih mengikat ketimbang

sanggahan Anda dalam kasus qasamah, sesuatu yang tidak saya

ucapkan dan tidak saya ketahui?" Dia mengatakan, "sahabat kami

menyatakan, 'Peraturan penduduk Madinah bersumpah di atas

mimbar berasal dari Marwan bin Al Hakam. Mereka menyelisihi

pendapat Zaid'." L-alu saya menyampaikan padanya -informasi
yu.,g ,uyu turlis dalam suratku- berisi firman Allah &, Sunnah

Rasulullah @, dan keterangan yang diriwayatkan dari Abu Bakar,

umar, dan utsman. Dia lalu menanggapi, "Teman kami tidak

menyebutkan hal ini." Dia menambahkan, "Zaid menolak aturan

sumpah di atas mimbar." Saya berkata padanya, "Jika teman

Anda mengetahui sunnah lalu bersikap diam, ini kurang terpuji.

Jika dia belum mengetahuinya, dia terlalu terburu-bum sebelum

mengetahuinya." Saya lalu berkata padanya, "zaid orang Madinah

yang paling mulia dibanding Marwan, dan sangat terjaga dari sikap

asal bicara. Bahkan, Marwan merujuk pemyataannya'"
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3036.84 Mahk mengabarkan kepada kami bahwa zaid
menemui Marwan, lalu berkata, "Apakah Anda menghalalkan jual
beli riba?" Marwan menjawab, "saya berlindung kepada Allah.,,
zaid melanjutkan, "Masyarakat memperjual-belikan shukuk (surat
kepemilikan barang) sebelum menerima barang." Marwan pun
mengirim para pengawas unfuk mengembalikannya.

Seandainya zaid bin Tsabit tidak mengetahui sumpah
dibebankan padanya, dia pasti berkata pada Marwan, ,,lni tidak
wajib bagiku. Mengapa sumpahku disampaikan di atas mimbar?,,
Mestinya Marwan tidak memerintahkan zaid unhrk mengakui
sesuatu yang tidak dilakukannya. seandainya Marwan mantap
untuk memerintahkan hal tersebut, Zaid pasti menjawab, ,,lni tidak
wajib bagiku."

& Diriwaya&an oleh Ath-Thabrani lz/64l,pernbahasan: Jual Beli, bab: Jual Beli
Ainah dan Transaksi yang Sejenis).

fuy-syafi'i di sini meriwayatkannya secara ringkas. shal<uk (surat kepemilikan)
untuk bahan makanan wilayah pesisir dikeluarkan pada masa Marwan bin A Hakam.
Masyirrakat memperjual-b ellkan shakuktersebut sebelum memenuhi ketentuannya.

Zaid bin Tsabit dan seorang sahabat Rasururtah $ menemui Marwan bin Al
Hakam, lalu berkata, "Apakah Anda menghatalkan ;uJ uet riba, wahai Marwan?,,
Marwan berkata, "Aku berlindung kepada Alrah, apa itu?" Mereka menjetaskan,
'.'shakuk ini diperjualkan oieh masyarakat, kemudian menjualnya sebelum memenuhi
ketenhrannya."

Maruuan akhimya mmyebarkan pefugas pengawas untuk mengawasi pergerakan
shukuk, menariknya dari masyamkat, dan .*gonbulikan pada piha"k berwenang.

Berikut hadits yang memperkuat hadits di atas:
Shahih Muslim (3/LL62, pembahasan, Jual Be!i, bab, pernbatalan Objek

Dagangan sebelum serah refma) dari jarur periwayatan Adh-Dhahhak bin utsman,
dari Bukair, dari Bukair brr Abdullah bin Al Asyaj, dari Sulaiman bin yasar,'dari Abu
Hurairah bahrva dia pemah bertanya kepada Mur*u.r, "Apakah Anda menghalalkanjual beli riba?" Mar'*an menjawab, "Apa yang terah aku lakukan?,, Abu Hurairah
menerangkan, "Anda telah menghalalkan juai beli shukuk. padahal, Rasulullah $melarar,g jual beli makanan sebelunr tunas pembayarannya." selanj'utnya, Marwan
mengumumkan kepada seluruh masyarakat, larangan lual beii shukuk.

Sulaiman rnenyatakan: saya melihat pam pengawas mengambir shrrruk dan
mas5rarakat. (no. 40 /15281.
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Diabertanya,..L.alumengapaZaidbersumpahbahwa
haknya itu benar?" Kami menanggapi, "Apakah seseorang akan

bersumpah tanpa diminta unfuk bersumpah. Ketika sumpahnya

telah tersebar, dia tenhr tidak ingin sumpahnya tersebar?" Dia

menjawab, "Ya." Kami menyatakan, "seandainya sahabat Anda

tidak memiliki hujjah, selain argumen hadits Zaid, bukanlah ia lebih

kuat karena didukung oleh Sunnah dan kabar dari Abu Bakar,

Umar, dan Utsman?"

Diabertanya,..Bagaimanacaraorangyangberadadi
beberapa kota bersumpah berkenaan dengan urusan yang besar?"

Kami menjawab, "setelah shalat Ashar, sebagaimana firman

Allah &, 7.i3i )i'q.\i#t;f 'Hendaklah kamu tahan kedua

saksi itu setelah shalat.'(Qs. Al-Maa'idah [5]' 106) Juga, seperti

perintah hnu Abbas kepada Ibnu Abu Mulaikah di Tha'if untuk

mencekal budak perempuan (yang berperkara) setelah shalat

Ashar, kemudian dia membaca ayat, ;gyii ;fr #,'tt-ii:1'uiiiy
J"i, fi ,saungguhnya orang-orang yang memperiual-belikan ianii

Attah dan sumpah-zumpah mereka dengan harga murah. '(Qs. Aali

Imraan [3i, 77) hnu Abu Mulaikah melaksanakan perintah

tersebut, dan akhimya budak wanita ihr mengakui perbuatannya."

Ibnu Muawwal mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu

Mulaikah dari hnu Abbas'8s

6 Takhrg*ryatercantum pada hadits no' (3027) pada bab ini'
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6- Bab: Mengembalikan Sumpah
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3037. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Laila bin
Abdullah bin Abdurrahman bin sahl, bahwa sahl bin Abu
Hatsmah dan beberapa senior kaumnSra mengabarkan padanya,
bahwa Rasulullah $ bersabda kepada Huwagyishah,
Muhayyishah, dan Abdurrahman, "Kalian semua bersurnpah dan
berhak atas darah saudan kalian." Mereka menjawab, "Tidak!"
Beliau bersaMa, "Apakah Anda me4rumpah orang yahudi?,86

tt6 Takhrii hadits ini telah dlsebutkan 1-nda hadits no. (26g9, pernbahasan:
Melukai Secara Sengaja, bab: Qasarrrah).
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3038. Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi dan lbnu Uyainah

mengabarkan kepada kami dari Yahya bin sa'id, dari Busyair bin

Yasar, dari Sahl bin Abu Hatsmah, bahwa Rasulullah $ memulai

sumpah pada kaum Anshar. Ketika mereka tidak bersedia

bersumpah, beliau mengembalikan sumpah tersebut kepada kaum

Yahudi.87
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s7 Tbkhij hadits ini telah disebutkan pada hadits no. (2690, pembahasan:

Melukai Secara Sengaja, bab: Sumpah).
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3039- Malik mengabarkan kepada kami, dari yahya bin
sa'id, dari Busyair bin Yasar, dari Nabi 6$, dengan redaksi yang
sama.88
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88 HR. Ath-Thabrani (Z/g7g, pernbahasan: Sumpah, bab: Mernberikan
Kesempatan sumpah Pertama Kali pada Keruarga Korban), dari'yahya bin sa,id, dari
Busyair bin Yasar, bahwa dia mengabarkan kefadanya bahwa auauuan bin saht Al
Anshari dan Muhayyishah bin Mas'ud berangkat ke Khaibar. Mereka raru berpisah
untuk memenuhi hajat masing-masing.

l-antas Abdullah bin sahl mati terbunuh. Laru datanglah Muhagryishah.
selanjubrya Muha5ryishah berikut saudaranya, yaitu HuwayyishJdan Abdurrahman
bin sahl menemui Nabi s. AMurrahman langsung merryampaikan kejadian tersebut,
mengingat dia saudara korban. Rasurulrah $ mengingatka,n, ,Dahurulan yang tua,
dahulukan yang tua!" t-ruwayyishah dan Muhalryi.huh pr., berbicara. Mereka
mengutarakan tuciuhan Abdurrahman bin sahl. Rasulullah $ bersabda kepada
mereka, "A,pakah kalian bersedia tima puluh *uli, a* berhak atas damh
teman atau korban kalian?" Mereka menjawab, "Bersedia, wahai Rasuluilah. Kami
tidak menyaksikan dan tidak pula datang.

Rasulullah s bersabda pada mereka, "Kaum yahudi akan mernbebaskan kalian
dengan lima puluh sumpah." Mereka berkata, "wahai Rasuruflah, mengapa kami
menerima sumpah kaum kafir?"

Ibnu Abdui Bar menerangkan, tidak ada pendapat yang menyarahi Malik dalam
me-mursal*an hadits ini- Hadits tersebut maushultercandrm Jahm'Ash-shahihain dan
kitab hadits lainnya, dari Busyair, dari sahlbin Abu Hatsmah dan Rafi' ii., xr,.,aur.i.

Uh. takhrijkcjua hadits ini, no. (2589 dan 2690).
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3040. Maiik mengabarkan kepadu'ku*, dari Ibnu syihab,

dari Sulaiman bin Yasar, bahwa seorang laki-laki dari kalangan

bani Sa'd bin Laits melepas seekor kuda. Tanpa sengaja kuda

tersebut menginjak jari seorang suku Juhainah. Darahnya terus

mengucur dan akhimya dia meninggal. Umar berkata pada orang-

orang yang ditunfut, "Apakah kalian mau bersumpah lima puluh

kali bahwa dia meninggal bukan karena ifu?" Mereka enggan dan

menarik diri dari surnpah. umar pun menawarkan pada pihak

yang lain, "Bersumpahlah kalian!" Namun, mereka juga enggan

bersumpah.s9

Rasulullah i!$ memutuskan untuk memberi kesempatan

bersumpah pada kaum Anshar karena mereka berhak unfuk itu.

Manakala mereka tidak bersedia bersumpah, beliau mengalihkan

sumpah itu pada kaum Yahudi yang terbebas darinya. Umar

memuhrskan untuk memberikan kesempatan sumpah pada

keluarga Laits yang terbebas darinya. Ketika mereka enggan, dia

mengalihkan sumpah pada keluarga Juhani yang berhak atas

sumpah tersebut. Seluruh tindakan ini merupakan peralihan

sumpah dari objek yang terbebas darinya pada objek yang

menyalahinya. Atas dasar ini dan informasi yang kami terima dari

se Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani (2,1851, pembahasan: Diyat, bab: Diyat

pembunrfian tersalah), di dalarnnya ada tambahan, "Umar pun memutuskan sepanrtr

diyat untuk Sa'd."
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ahli ilmu, kami mengemukakan daram pembahasan pengembalian
sumpah.

Allah & berfirman,

i"u, af-# ;.!-Ai *;r,u. ( i', iy
'Hendailah kamu tahan kedua saksi ifu seterah shalat agar

keduanya bersumpah dengan nama Arah."(es. Al-Maa'idah [5]:
106)

Selanjutnya Allah Ta'alaberfirman,

tQ:tfr oVfi a6|b(jy-taairqj i?#i,y

i'\or-##'iiW'ffitjio.
'uika terbukti kdua saksi ifu berbuat dosa, maka dua orang

yang lain menggantikan kedudukannya, yaifu di antara ahli waris
yang berhak dan tebih dekat kepada orang yang mati, raru

bersumpah dengan nama Alah.,,(es. Al_Maa.idah [5]:
t07)

Mengacu pada keterangan ini dan pendapat ahli ilmu di
negeri kami yang memufuskan kasus berdasarkan pandangan
mufti dan hakirn rnereka, dari dulu hingga sekarang, kami
memmuskan konsep pengembalian sumpah.

Apabtla objek yang digugat adalah kematian seseorang,
menurut afuran sunnah, hakim mendahulukan sumpah para
penggugat, jika ditemukan faktor yang mengharuskan sumpah
Keterangan ini tercantum daram pembahasan qishash. Jika
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disumpah, mereka menjalankanrlya. Jika mereka enggan

melakukan surnpah, katakan padanya, "Tergugat telah melakukan

sumpah." Jika bersedia bersumpah, dia terbebas dari gugatan.

Mereka tidak boleh dibebani sumpah berikut kewajiban membayar

denda.

Sumpah dalam kasus pembunuhan yang disengaja dan

tidak disengaja hukumnya sama, dimana kesempatan sumpah

diberikan pertama kali pada pihak penggugat-

Apabila dakwaan tersebut selain kasus pembunuhan,

seperti gugatan materil, tergugat bersumpah pertama kali. Jika dia

berkenan bersumpah, dia terbebas dari gugatan. Apabila tergugat

menolak sumpah, katakan pada penggugat, "Penolakan sumpah

bukanlah pengakuan. Melalui sumpah Anda dapat mengambil hak

Anda, seperti pengambilan hak atas dasar pengakuan- Penolakan

sumpah juga bukan bukti, di mana jika ada bukti Anda dapat

mengambil hak Anda tanpa sumpah- Karena ifu, silakan

bersumpah dan ambillah hak Anda. Jika Anda menolak

bersumpah, kami akan menanyakan alasan penolakan tersebut.

Jika Anda beralasan akan mendatangkan bukti, atau menyebutkan

muamalah antara Anda dan pihak terkait, kami akan meninggal-

kan Anda. Selanjutnya, apabila Anda datang membawa sesuafu

yang memperkuat gugatan, karni akan memberikan hak tersebut

pada Anda. Tetapi, jika Anda tidak membawa apa pun, Anda

disumpah. Apabila Anda berkata, 'Saya tidak mengakhirkan hal

tesebut tidak lain karena aku tidak ingin bersumpah', maka

sumpah Anda batal. Artinya, apabila Anda menuntttt hak setelah

ihr, kami ticiak akan memberikan apa pun-"
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Apabila pihak tergugat bersumpah maka dia terbebas dari
gugatan. Atau tergugat tidak bersumpah tetapi penggugat menolak
bersumpah, Iantas kami membatalkan sumpahnya kemudian
tergugat mengajukan dua orang saksi, maka kami pun
memufuskan hak tersebut untuk pihak tergugat. Bukti yang adil
lebih kuat dibanding sumpah palsu. safu pendapat menyebutkan,
"Sebagian sahabat kami tidak memberikan hak tersebut pada
tergugat dengan para saksi, jika tergugat bersumpah.,,

Hukum pembatalan hak terhadap penggugat telah diputus-
kan, karenanya saya akan mengambilnya setelah pembatalan
tersebut. Andaikan penggugat menorak bersumpah, raru saya
membatalkan unfuk memberikan haknya dengan sumpahnya,
kemudian dia mengajukan seorang saksi lantas berkata, ,,Aku 

akan
bersumpah bersamanya, yang menurutku dia tidak perru
bersumpah, karena aku telah memufuskan unhrk tidak bersumpah
terhadap hak ini. Seandainya seseorang menggugat suatu hak, lalu
aku berkata pada tergugat, 'Bersumpahrah!' Namun dia menolak
dan mengembalikan sumpah pada penggugat, laru aku berkata
pada penggugat, 'Bersumpahlah!, Tiba-tiba pihak tergugat
berkata, 'Justru, aku yang akan bersumpah.' Dalam kasus ini aku
tidak akan rnemberikan hak tersebut pada tergugat, karena aku
telah membatalkan sumpahnya, dan rnengalihkan sumpah itu pada
penggugat- Jika dia bersumpah, dia memiliki hak yang digugat.
Sebaliknya, jika dia tidak bersumpah, haknya batal tanpa sumpah
dari pihak tergugat."

Andaikan dua orang saling menggugat sesuatu yang
mereka miliki bersama, sementara setiap pihak mengklaim
seluruhnya, maka saya menyurnpah masing-masing pihak. Apabira
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mereka sama-sama bersumpah, aset tersebut milik berdua, yaitu

menjadi dua bagian, seperti semula'

Apabila salah satu pihak bersumpah, dan pihak yang lain

menolak bersumpah, dikatakan pada pihak yang bersumpah,

..SebenamyakamimenyumpahAndaterkaitdenganseparuhaset

yang ada pada Anda- Ketika Anda bersumpah' kami memberikan

aset tersebut pada Anda dan memufuskan gugatan penggugat

Anda. Sebaliknya, Anda menggugat sebagian aset yang ada pada

pihak lain. Jika dia enggan bersumpah, bersurnpahlah bah,wa aset

tersebut milik Anda, sebagaimana gugatan Anda'" Apabila

penggugat bersumpah, separuh aset itu (yang ada pada pihak lain)

menjadimiliknya-sebaliknya,jikadiaengganbersumpah'asetiht
tetap menjadi milik Pihak lain.

Andaikatasebuahrumahberadadibawahkekuasaan
saseorang, lalu pihak lain menggugat bahwa ifu rumahnya yang

telah dimiliki melalui salah satu proses pengalihan kepemilikan,

dan menuntut sumpah pihak yang menguasai mmah ihr' atau

menuntut dia unhrk bersumpah demi Allah bahwa dia tidak pernah

menjualataurnenghibahkanrumahtersebutpadanya,solusi
hukumnYa sebagai berilcut'

Jika pihak yang rnenguasai rumah ini enggan bersumpah'

kami menyr:mpahnya dengan nama Allah' Misainya' seperti

sumpah "Demi Allah, penggugat ini -sambil menyebutkan

namanya- tidak berhak atas rumah ini dengan peralihan rnilik

atau proses peraiihan lainnya." Demikian ini karena tergugat

terkadang rnembeli aset tersebut' kemudian keiuar dari

kewenangan dirinya dan rnenyedekahkan atas namanya. Jadi, aset

itu i<eluar dari kewenarlganrrya dan dihibahkan unf.rknya namun
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dia belum menerimanya. Ketika kami menyumpah tergugat,
sebagaimana telah kami jelaskan, berarti kita telah bersikap hati-
hati dalam masalah sumpah baik terhadap penggugat maupun
tergugat.

sebagian ulama menyalahi kami dalam kasus pengembalian
sumpah. Dia bertanya, "Atas dasar apa Anda berpendapat
demikian?" Saya meriwayatkan padanya keterangan yang telah
saya catat bersumber dari Sunnah dan atsar dari Umar dan
periwayat lainnya.

Saya berkata padanya, "Mengapa Anda fidak merujuk
pendapat tersebut padahal hujjah dalam kasus ini telah melemah-
kan Anda." Dia menanggapi, "sungguh saya mengembalikan
sumpah tersebut karena Nabi S pemah bersabda, 'Bukfi bagi
pihak yang menggugat, sdangkan sumpah bagi pihak yang
mengingkai'- umar mengutip statemen beriau." Saya berkata
padanya, "Hal ini sebagaimana pemyataan Rasulullah @, dan
diriwayatkan dari Umar. Keterangan ini berlaku khusus seperti
yang telah kami jelaskan dalam pembahasan gugatan dan
pembuktian. Jika ditemukan bukti, aset tersebut diberikan pada
penggugat. Tetapi jika tidak terdapat bukti, tergugat diminta untuk
bersumpah. sabda Rasulullah $ bahwa sumpah bagi tergugat,
bukan berarti jika penggugat tidak bersumpah, tergugat boleh
mengambil aset."

sebenar'ya saya me-ngatakan dalil ini umum. Saya hanya
akan memberikan hak pada penggugat yang memiliki bukti. Saya
pun tidak akan membebaskan tergugat dari sumpah. Ketika
tergugat tidak bersumpah, berarti gugatan tersebut benar. sebalik-
nya, jika bersumpah, tergugat terbebas dari gugatan.
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Bagaimana menumt Anda jika mantan budakku ditemukan

dalam keadaan tewas di suah.r daerah, lalu saya dan penduduk

daerah ifu menemui Anda. Mereka berkata kepada Anda,

,,Apakah orang ini menggugat atas dasar bukti?" saya berkata,

,,saya tidak punya bukti-" Lalu Anda berkata, "Bersumpahlah

kalian, dan bayarlah dendanya." Mereka lantas berkata pada Anda,

"Nabi S bersabda, Bukti bagi penggagat, dan sumpah bagi pihak

tergugat.'sedangoranginitidakmenggugatkami'"Diaberkata'
"Sepertinya kalian pihak tergugat'"

Mereka lalu berkata, "Apabila Anda mengadili dengan kata

'sepertin5a', sedangkan kata 'sepertinya' menurut Anda tidak

boleh digunakan dalam konteks memufuskan hukum. Kata

'sepertin5ra' dalarn redaksi ini bukanlah kata yang menunjukkan

ada.Apakuhdiyat.ryadibebankankepadakitasemua'atau
sebagian kita?" Dia menjawab. "Justru, dibebankan pada kalian

semua."

Mereka menyatakan, "Karena ifu, sumpahlah kami semua'

Jika tidak begitu, Anda telah berbuat zhalim padanya, yaihr ketika

Andamembatasisumpahkepadalimapuluhorang,sementaradia
menggugatlebihdariseratusorang.MenurutAndaseandainyadia

menggugat satu dirham pada serafus orang' maka Anda

men!rumpah mereka s€mua' Anda pun telah menganiaya kami'

jika Anda menl^rmpah kami namun tidak membebaskan kanri dari

gugatan. Padahal sumpah tnenurut Anda adalah objek

pembebasan.

Ketika Anda mernbenkan hak pada penggugai tanpa dasar

bukti, berarti Anda telah menl.iimpang dari seluruh hujiah dari
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Nabi S$ dan Umar;{g yang Anda gunakan." Dia menyatakan,
"Dalil dari Nabi S dan Umar berlaku khuslrs."

Saya menanggapi, "Apabila dalil dari Urrrar berlaku khusus,
kami pasti tidak akan membatalkannya dengan kabar dari
Rasulullah S dan dari umar;g; dan memberlakukan kabar dari
Nabi S dan umar di luar keterangan yang disebutkan dalam nash
kabar dari Umar?" Dia menjawab, "Ya-" Kami bertanya, ,,Apakah

keduanya tidak bertentangan menurut Anda?" Dia menjawab,
"Tidak." Kami berkata, "Pesan khususnya mengindikasikan suatu
hukum pada Anda yang keluar dari kelompok pemyataannya,
bahwa kelompok pemyataannya tidak berkaitan dengan segala
hal?" Dia menanggapi, 'Ya."

Saya berkata padanya, "Argumen Anda yang bersurnber
dari Rasulullah $ dan Umar tentang pengalihan sumpah dari
pihak yang semestinya bersumpah lebih dulu, adalah valid dari
Nabi S. Yaifu sabda beliau, 'Bukti bagi penggwgat, sdangkan
sumpah bagi pihak tergugat' Sedangkan argumen saya yang
bersumber dari umar, memang valid dari beliau, yang juga dimuat
dalam statemen Anda dalam kasus sumpah dari Umar. Mengapa
Anda mengEunakan riwayat yang dha'if dat'- umar sebagai hujjah
anggapan Anda tentang keumuman pesan Sunnah yang
menyalahinya, dan dari keumuman pemyataan pihak yang
menyalahinya. Anda melemahkan pendapat saya yang
menggunakan sunnah Rasulullah # dalam kasus pengembalian
sumpah. Anda justru berdalil dengannya bahwa sairda Nabi @
'Bukti bagi penggugad sedangkan surnpah bagi pihak tergwgat'

berlaku khusus.
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tentang

pengembalian sumpah sebagaimana keterangan yang ada' dan

Sunnah beliau 'Bukti bagi penggugat, dan sumpah bagi tergugat '

Sabda Rasulullah S 'sumpah bagi pihak tergugaf tidak

menjelaskan bahwa penolakan sumpah sama dengan pengakuan'

ketika penolakan tersebut tidak dibarengi fakta pendukung."

Dia sangat menyelisihi konsep " Bukti bagi penggagat dan

zumpahbagitergugaf,.Kamitelahrnenulispembahasaninidalam
pembahasan sumpah berikut seorang saksi laki-laki serta gugatan

dan kesaksian. Kami menganggap cukup dengan keterangan yang

kami riwayatkan dalam pembahasan ini. saya berkata padanya,

"Mengapa Anda menganggap penolakan sumpah sama seperti

pengakuan? Jika Anda menggugat hak yang banyak pada

seseorang, dan berkata, 'Dia telah mencukil biji mata budakku"

atau 
,Mematahkan tangan atau kakinya" lalu dia disumpah namun

belumdisumpah,makasayaputuskanorangitumenanggunghak
dan seluruh tindakan kriminal tersebut. Jika Anda menggugat

bahwa laki-laki itu telah membunuh budak dimaksud, saya

berpendapat,mengacupadaqiyas,jikatidakbersediabersumpah'

dia dikenai hukurrran mati. Tetapi saya memilih dalil istihsan'

Karena itu saya menahan tersangka sampai mengakui

perbuatannyalaludikenaihukumanmati,atausampaidiabersedia

disumpah lalu dibebaskan-"

TemanAndaberpendapat,..JustruSayamewajibkandiyat
padanya,lantidakmenahannya.Andaberduamengategorikan
tindakan tersebut sebagai pembunuhan disengaja, padahal

menurut Arda berdua pelaku tidak dikenai diyat." Salah seorang

dari mereka berdua mengatakan, "Dia dikenai hukuman seperti
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pelaku pembunuhan tidak sengaja." Sementara yang iain berkata,
"Saya menahannya."

Kalian berdua menyalahi dalil pendapat kalian bahwa
penolakan sumpah sama dengan pengakuan. Mengapa kalian
yakin bahwa jika kalian menjafuhkan sumpah li'an pada pasangan
suami-istri, lalu si suami menjafuhkan sumpah /i'an sedangkan
istrinya menolak li'an, kalian menahan si istri namun tidak
menjatuhkxt had. Padahal Al Qur'an mengindikasikan kewajiban
hukuman hadpada istri tersebut, mengingat Allah S berfirman,

i\Br+ 6';11, 6 afi' t;;U:i;
'Dan ;* itu terhindar dari hukuman apabila dia

bersumpah empat kali atas (nama) Atlah. "(es. An-Nuur l?4l: g)

Pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa seorang ishi wajib
dikenai hukuman jika meli'an suaminya, kecuali dia mengajukan
saksi. Sementara itu kami berpendapat, dia dihad jika tidak me-
li'an- Anda menyelisihi dalil madzhab Anda dalam kasus ini.

Dia menyatakan, "Mengapa kalian tidak menjadikan
penolakan sumpah unfuk memutuskan hak dari tergugat pada
pihak penggugat, dan menjadikan sumpah penggugat unfuk
memufuskan hak baginya?" Saya menanggapinya, "Allah
menetapkan bagi suami yang menuduh zina istrinya unfuk
mendatangkan empat orang saksi, atau dia dikenai hukum .6ad
Allah menentukan jumlah saksi perbuatan zina sebanyak empat
orang. Allah juga memufuskan antara suami-istri dalam kasus
fuduhan zina, bahwa suami yang meli'an istrinya terbebas dari
hukuman had. sebaliknya, istri harus dikenai had, kecuali jika dia
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bersedia bersumpah. Jika bersuml:ah, dia bebas. Sebaliknya, jika

istri menolak bersumpah, dia dikenai konsekuensi penolakan

tersebut. Penolakan ini tidak serta merta membuat si istri terkena

konsekuensi, nrelainkan harus dibarengi sumpah sang suami'

Ketika terjadi penolakan sumpah oleh istri dan sumpah suami, si

istri wajib dikenai had-

KamimenemukanSunnahdankabartentang
pengembalian surr,pah. Karenanya, kami berpendapat: Apabila

pihak yang memperoleh kesempatan sumpah pertama kaii

menolak sumpah, kami mengernbalikan sumpah itu pada pihak

yang berperkara dengannya. Jika pihak pertama bersumpah' dan

pihak tergugat menolak sumpah, dia mengambil haknya. Jika

penggugattidakmaubersumpah,diatidakbolehmengambil
haknya, karena penolakan bukanlah pengakuan' Kami tidak

menemukan keterangan baik dalam sunnah maupun atsar bahwa

penolakan sama dengan pengakuan' Kami dapati hukum Al

Qur'an sebagaimana telah saya jelaskan, bahwa rladdiberlakukan

pada istri ketika dia menolak bersumpah sedang suaminya

bersedia bersumpah. Had ini tidak hanya berdasarkan pe-nolakan

sumpah istri saja dari aspek funfunan Nabi dan qiyas, bahkan saya

temukan para ulama tidak bert:eda pendapat bahwa seorang istri

hanya dikenai hadbiladidasari btrkti yang kuat atau pengakuan.

Andaikan hakirrr menawarkan sumpah pada si istri, lalu

dia tidak me{i'ansuaminya, dia tidak dikenai hak akibat penolakan

sumpah ihr. Akan tetapi, jika suami bersumpah sebelum si istri.

kemudian istrinya tidak beysumpah, terjadilah pertemuan sumpah

suami varog melindungi <iirinya dari had serta anak yang

diperkarakan olehnya bukan pihak lain dan penolakan istri dari
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faktor yang mengharuskan li'an, yalfis sumpah suaminya, maka si
istri dikenai hukum hadberdasarkan dalil.

Demikian ini sejalan dengan firman Allah @,

*ff{rq;U:+,
"Dan istri ifu terhindar dari hukuman "(Qs. An-Nuur [24]:

8)
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230



AlUmm

salamah, bahwa Rasulullah s bersabda, " sesungguhnya aku

manusia biasa, dan kamu berperkara kepadaku. Bisa jadi sebagian

karnu lebih baik argumennya dibanding sebagian yang lain, lalu

aku memenangkan dia sesuai keterangan yang aku dengar darinya-

Karena itu, siapa saia yang aku pufuskan dengan sesuafu dai hak

saudaranya, janganlah dia sekali-kali mengambilnya. Karena

sesungguhnya aku tetah memberikannya secuil api neraka

unfuknya."9o

Berdasarkan hadits ini kami berpendapat, bahwa Allah &

mengetahui segala rahasia- Halal dan haram merujuk pada segala

yan;Ahh & ketahui. Hukum hanya melihat aspek lahir (fakta),

baik sejalan maupun bertentangan dengarr rahasia tersebut'

Seandainya seseorang memberikan bukti palsu pada pihak lain'

sehingga para saksi memberikan keterangan bahwa pihak lain

mempunyai tanggungan 100 dinar padanya, lalu qadhi

memufuskan perkara berdasarkan kesaksian tersebut, maka

pendakwa tidak halal mengambil uang tersebut jika mengetahui

bukti itu batil. Putusan qadhi tidak dapat dialihkan pada pendakwa

dan terdakwa; juga tidak boleh mengubah hukum halal pada salah

safu pihak menjadi haram, atau sebalik ya, haram menjad! halal-

Andail<an seorang qadhi selalu mengabaikan pengetahuan

pendakwa dan terdakwa sehingga apa yang diketahui oleh salah

sahr pihak sebagai sesuatu yang traram, maka qadhi

memperbolehkan hal ihl unb.rknya; atau dia mengetahuinya

sebagai sesuahr yang halal, maka qadhi mengharamkannya

berdasarkan fakta. Dalam kasus ini pufusan qadhi terhalang dari

goTamnjhaditsinite]ahdisebutkanpadahaditsno.(1797,pembahasan'

Wasiat, bab: Wasiat Pada Ahli Waris)
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pengetahuan para pihak yang berperkara. Dalam kondisi
demikian, jelas putusan hukum Rasulullah ffi merupakan

keputusan yang paling utama.

Rasulullah S menginformasikan kepada para sahabat

bahwa beliau mengadili mereka berdasarkan fakta. Hukum beliau
tidak akan menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh
Allah. Dalil statemen ini sebagaimana yang telah saya jelaskan

kepada Anda, bahwa Anda mesti memperhatikan apa yang telah
Allah halalkan bagi Anda. Jika qadhi memutuskan objek yang
disengketakan menjadi hak Anda berdasarkan hukum Allah, Anda
boleh mengambilnya. sedangkan Apa yang diharamkan Allah bagi
Anda, tetapi qadhi memutuskan bagi Anda, maka Anda tidak
boleh mengambilnya.

Seandainya seorang suami menceraikan istrinya dengan
talak tiga, kemudian dia membantah tindakan ifu, lalu qadhi
menyumpahnya, kemudian qadhi memufuskan unfuk menahan si
istri (talak ra1l, maka suami tidak halal menggaulinya. si istri juga
tidak boleh membiarkan si suami menggaulinya. si istri harus
mempertahankan dirinya sekuat mungkin dari godaan suaminya,
bahkan dia diperkenankan untuk memukul suaminya jika dia
menginginkannya, sekalipun pukulan tersebut mengancam
jiwanya.

Andaikan seseorang bersaksi palsu atas seorang laki{aki
bahwa dia telah menceraikan istrinya dengan taiak tiga, Ialu qadhi
menceraikan mereka, maka si wanita selamanya tidak halal
dinikahi jika dia mengetahui keterangan yang disampaikan oleh
dua saksi tersebut batil. Si suami juga tidak halal menikahi saudara
perempuan si iski, dan empat wanita lainnya. Jusku, dia
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diperbolehkan menggauli istrinya selama dia mampu' Hanya saja'

kami memakmhkan tindakan tersebut karena khawatir dianggap

pelaku zina, hingga harus dihukum had. Sedangkan istri tidak

boleh menghaiangi sang suami (ut'tuk menggaulinya)'

Apabila salah seorang dari pasangan suami-istri di atas

meninggal lebih dahulu, pasangannya berhak maryarisi- Para ahli

waris (suami atau istri yang meninggal) tidak boleh menghalangi

hak warisnya, ketika mereka mengetahui bahwa para saksi

tersebut pendusta- Jika suami yang meninggal, istri berhak

menjalankan iddahdarlnYa.

Kasusjual-beli,dalamhalini,mempunyaikesamaan
dengan talak yang telah kami jelaskan di depan, dari segi dalil.

Sekalipun dari segi praktek antara jual-beli dan talak punya

perbedaan. Mungkin juga makna dua term ini tidak berbeda

karena punya kesamaan dari segi dalil. Tetapi tidak menutup

kemungkinan keduanya dipisahkan ketika mereka telah berpisah'

Seandainya A membeli seorang budak wanita dari B, Ialu B

menyanggah jual-beli tersebut lalu bersumpah, maka sebaiknya

qadhi berkata pada pembeli paska sumpah, "Apabila Anda telah

membeli darinya maka bersaksilah, bahwa Anda telah menfasakh

jual beli tersebut." Qadhi juga berkata pada penjual, "Bersaksilah

bahwa Anda telah menerima fasakh tersebut, agar kernaluan

budak wanita itu tralal le,,vat pembatalan jualbeli-" Apabila masing-

masing pihak tidak menjalankan saran hukum qadhi, dalam kasus

ini terdapat beberaPa PendaPat:

Pertama, kemaluan buclarl< ini tidak halal bagi penjual'

karena dia masih menjadi milik pembeli. Pendapat ini diqiyaskan

dengan kasus talak.
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Kedua, sanggahan salah satu pihak bahwa dia tidak
r-nenjual budak wanita itu yang diperkuat dengan sumpah,
menyebabkan budak tersebut halal bagi penjual, dan kepemilikan
pembeli atasnya terpufus.

Menunrt pendapat ini, kasus ini dikategorikan penolakan
jual-beli. Jika penjual menghendaki maka budak wanita itu halal
baginya, dengan cara menerima penolakan tersebut. Ini pendapat
ulama fikih Asy-Syafi'i.

Seandainya dia mengemukakan pendapat lain ketika dia
menyebutkan, sunnah menerangkan bahwa jika pembeli bangkrut

. untuk membayar harga budak wanita itu, dia tetap berhak atasnya
dibanding para penghutang. Ketika jual-beli merupakan pengalihan
milik dengan cara mengambil kompensasi, lalu kompensasi batal
dari si pemilik budak wanita, maka budak ini kembali padanya
dengan kepemilikan yang pertama. pendapat ini juga termasuk
pendapat ulama fikih Asy-syafi'i. Demikian pendapat yang berlaku
dalam seluruh jual-beli.

Sebaiknya qadhi bersikap hati-hati ketika menlrumpah
tergugat dalam kasus pembelian. eadhi berkata padanya,
"Bersaksilah bahwa jika antara Anda dan dia terjadi jual-beli, maka
Anda telah men -fasakh+rya." eadhi juga berkata pada penjual,
"Terimalah fasakh tersebut hingga kepemilikannya kembali
padanya, seperti kondisi yang pertama-"

Apabila hakim tidak menjalankan saran di atas, sebaiknya
penjual menerima pembatalan jual-beli tersebut sebelum dia
membatalkannya, menumt pendapat ulama yang berpandangan
bahwa pengingkaran terhadap pembeli merupakan fasakh akad
jual beli. Dan pemyataan orang yang tidak berpendapat demikian.
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Demikian pula seandainya seorang wanita menggugat

seorang laki-laki bahwa dia telah menikahinya dengan kesaksian

beberapa orang yang tidak hadir atau telah meninggal, lalu laki-laki

itu mengingkari gugatan ihr dan bersumpah, maka sebaiknya

Qadhi membatalkan gugatan tersebut. Katakanlah pada si laki-laki

ifu, "Bersaksilah bahwa jika Anda telah menikahinya, maka dia

tertalak -jika dia belum menggaulinya. Tetapi jika dia sudah

menggaulinya, beri dia sesuatu dalam jumlah kecil asalkan

rnenceraikan istrinya dengan talak satu, dan tidak berhak

merujuknya."

Apabila qadhi meninggalkan saran tersebut dan tergugat

tidak menerima pernikahan ifu, sedangkan pihak wanita dan pihak

laki-laki yakin bahwa gugatan mereka berdua benar, maka wanita

tersebut tidak halal bagi yang lain. Si suami juga tidak halal

menikahi saudara perempuannya sebelum dia menalak istrinya'

Mereka berdua tetap berstatus sebagai suami-istri, hanya saja kami

memakruhkan si suami unfuk menggauli istrinya, karena khawatir

dia digolongkan sebagai pelaku zina yang layal< dike-nai hukuman

had. Sedangkan istri berhak tidak melayani suaminya karena dia

tidak memenuhi maskawin dan nafkah'

Apabila suami telah memberikan hal tersebut (maskawin

dan nafkah) kepada istrinya, namun dia tetap menahan dirinya,

sebelum suami mengakui pemikahan dengannya, karena takut

hamil; dan karena rJikategorikan sebagai wanita pezina, maka dia

boleh melakukan hal itu. Sebab kondisi si wanita dalam kasus ini

kontradiksi dengan kondisi suarninya. Atau ketika suami terhalang

untuk mengambil haknya dalam kondisi menggaulinya, dan dia

tidak merasa khawatir. Sedangkan si wanita takut hamil. Akibat
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hubungan intim dengan sang suami atau lakilaki lain dia
dikategorikan pezina yang dikenai hukuman had. padahal kondisi
si wanita berbeda dengan kondisi orang yang mengatakan, "Saya

tidak menceraikan", dan dia mengajukan saksi palsu.

Penjelasan mengenai unta yang dijual lalu penjual
mengingkari jual-beli tersebut, atau pembelian rumah lalu pembeli
mengingkari pembelian ifu dan bersumpah, sama seperti
penjelasan tentang budak wanita. Saya menganjurkan kepada wali
untuk mengucapkan, "Batalkanlah jual-beli ini" dan kepada
penjual, "Terimalah pembatalan tersebut". Apabila pembeli tidak
melakukan saran itu, maka penjual menumt pendapat ini
menerima fasakh.

Apabila pembeli tidak memenuhi saran tersebut dan tidak
melakukan cara yang lain -seperti pihak yang bangkrut- maka
dia boleh menyewa rumah tersebut hingga terbayar lunas.
selanjutnya penjual menyerahkan rumah itu pada pembeli atau
pada ahli warisnya. Begitu juga dalam kasus jual-beli unta. Jika
aset pembeli cukup untuk membayar rumah atau unta, dia berhak
mengambilnya; dan penjual harus menyerahkannya kepada
pembeli, jika dia telah mengambil pembayaran tersebut. seluruh
bab ini mengacu keterangan di depan. Kasus jual beli ini dapat
diqiyaskan pada kasus pemikahan, jualbeli, dan sebagainya.

Seandainya dua orang laki-laki bersaksi bahwa seseorang
telah menceraikan istrinya dengan talak tiga, sedangkan orang ifu
tahu mereka berdua berdusta dan qadhi telah menceraikan
mereka, maka qadhi memberikan keleluasaan padanya untuk
menggauli istrinya jika mampu.
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Apabila si istri mengetahui bahwa kedua saksi tersebut

berbohong yang tidak memberikannya keleluasaan unfuk menahan

diri darinya dan menyembunyikan diri sekuat tenaga agar tidak

dikategorikan pezina. Jika dia ragu dan tidak tahu apakah mereka

berdua jujur atau bohong, dia tidak diperkenankan unhrk

meninggalkansuaminya,gar'gtelahdipersaksikan'untuk
menggaulinya. Saya cendemng menangguhkan status pemikahan

wanita ini. Tetapi jika dia membenarkan kesaksian mereka berdua,

dia boleh dinikahi. Allah Penguasa mereka yang Maha Mengetahui

kejujuran dan kebohongannYa'

Seandainya dua orang berperkara tentang sesuatu, dan

qadhi memenangkan salah seorang dari mereka' lalu dia

mengetahuibahwaqadhimelakukankekeliruan,makapihakyang
menang tidak diperkenankan mengambil hak yang telah

diputuskan qadhi. Jika pihak yang menang termasuk orang yang

tidakmudahmenangkapkerancuanpuhtsanqadhi,sayaanjurkan
unhrkmenangguhkanputrrsansampaidiabertanya'Jikadia
melihat putusan itu benar, dia boleh mengambil haknya. Jika

perkara yang disidangkan tidak mudah unhrk diputuskan' adalah

bi;aksana jika qadhi menangguhkan perkara' Sebab meninggalkan

objekyangjelasmiliknyajauhlebihbaikdaripadamengambil
objek yang temyata bukan miliknya. Kondisi tergugat sama dengan

penggugat.

Apabilatergugatyakinqadhitelahberbuatkesalahan
terhadapnyadanmendoronguntukmenahantergugat,disini
terdapat rincian kasus. Apabiia qadhi mengalami kerancuan dalam

memufuskankasus,sayasarankandiaunhrktidakmenahan
terdakwa, dan tidak diperkenankan untuk itu sebelum dia yakin
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bahwa qadhi telah bertindak keliru. seruruh bab ini dan qiyasnya
sejalan dengan pendapat di atas"

Kasus ini sama dengan dua orang lelaki yang bersaksi
bahwa fulan telah meninggal dan berwasiat seribu dirham
unfuknya, namun ahli waris mengingkarinya. Jika qadhi
membenarkan mereka berdua, dia memperkenankan orang itu
untuk mengambil haknya. Tetapi jika qadhi tidak memercayainya,
dia tidak diperkenankan untuk mengambilnya. Apabila qadhi ragu,
saya menganjurkan agar qadhi menangguhkan pufusan. sama
dengan kasus ini yaitu dua orang laki-raki yang bersaksi bahwa
f'ulan telah menuduh zina seseorang. Jika qadhi memercayainya
mereka, dia diperkenankan untuk menghukum had terdakwa.
sebaliknya, jika qadhi menilai kedua saksi ini berdusta, dia tidak
diperkenankan untuk menghadapnya.

Apabila qadhi r?gu, saya menganjurkan agar dia
menangguhkan puhrsan. Sikap qadhi dalam perkara yang tidak
begifu jelas berdasarkan kesaksian yang telah disampaikan, iuga
sama, yaifu menangguhkan putusan. Seandainya seseorang
mengaku punya hak yang tidak diketahui oreh qadhi, kemudian dia
berkata, "Aku bercanda." Jika qadhi membenarkan bahwa orang
itu bercanda, dia tidak halal mengambil hak tersebut. Sebaliknya,
jika qadhi menilainya berbohong, padahal dia bersikap jujur pada
pengakuan pertama, dia diperkenankan unfuk mengambil aset
yang diakuinya. Jika qadhi ragu, saya anjurkan agar dia
menangguhka.n pufusan.
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8. Perbedaan Pendapat tentang Keputusan Qadhi

Sebagian orang menyelisihi kami mengenai keputusan

Qadhi. Putusan qadhi menghalangi beberapa hal dari ketentuan

yang semestinya. Seandainya dua orang laki-laki secara sengaja

memberikan kesaksian atas seseorang bahwa dia telah

menceraikan istrinya, mereka memberitahukan bahwa kesaksian

tersebut palsu, maka qadhi memisahkan pasangan ini, dan salah

seorang dari mereka diberi keleluasaan antara dirinya dan Allah

unhrk menikahi si wanita.

Termasuk masalah ini, yaifu seandainya dua orang laki-laki

memberikan kesaksian palsu bahwa si fulan telah membunuh

anaknya, padahal dia memberitahu bahwa anaknya tidak dibunuh

atau dia bukan anaknya, maka qadhi memufuskan hukuman

qishash unhrk menghukum mati si fulan. Kasus berikutnya,

seandainya seorang laki-laki bersaksi atas seorang wanita bahwa

dirinya telah menikahi wanita tersebut melalui seorang wali, dia

telah memberikan maskawin kepada si wali sekaligus

mempersaksikan dalam pernikahan itu bahwa dia telah

menggaulinya. Selaniutnya, kasus seandainya seorang budak

wanita melahirkan bayi perempuan dari hubungan dengan

tuannya, namun tuannya menolak bayi itu, lalu qadhi menyumpah

si tuan dan memutuskan bahwa bayi tersebut adalah bakal budak

wanita miliknya, maka si hran boleh menggaulinya'

Kasus lainnya, andaikata dua orang saksi laki-laki

memberikan keterangan bahwa seseorang telah merampas aset

dan nyawa seseorang secara batil, maka qadhi memuhrskan untuk

merampas aset tersebut dan n'renjafuhkan hukuman mati pada
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terlapor. Kami menerima informasi bahwa qadhi telah ditanya
kasus yang lebih pelik dan lebih banyak dari ini. Dia menanggapi-
nya dengan keterangan yang telah kami kemukakan, bahwa
putusan tersebut mengikatnya.

Selanjutnya dia meriwayatkan kepada kami dari seorang
periwayat bahwa yang bersangkutan di tempat lain menyatakan
pendapat yang bertentangan dengan statemennya. Dia
menyatakan, seandainya seorang istri mengetahui sang suami telah
menceraikannya, lalu dia mengingkari hal itu dan bersumpah,
kemudian qadhi memutuskan agar sang iski mengaku di
hadapannya, maka dia tidak diperkenank.n unfuk menggaulinya.
Bahkan, apabiia suami ingin menggaulinya, dia boleh mem-
bunuhnya. Demikian pendapat lain yang sangat jauh dari pendapat
pertama. Pendapat pertama kontradiksi dengan sunnah, dan
informasi yang diketahui oleh ahli ilmu dari kalangan umat Islam.

Pendapat ini ditentang oleh muridnya dalam kasus istri
yang digugat telah diceraikan oleh suaminya berdasarkan
kesaksian palstr dua orang laki-laki. Atas dasar itu, hakim
memufuskan unfuk memisahkan keduanya. Dia berpendapat,
"Salah seorang dari dua saksi tersebut tidak halal menikahinya,
sedangkan pufusan hukum yang melanggar aturan Allah juga tidak
halal."

Kemudian dia berkata, "Suami tersebut tidak halal
menggaulinya." Ditanyakan padanya, "Apakah Anda memakruh-
kan hal tersebut (hubungan intim) agar dia tidak dikenai hukuman
had Padahal, kami memakruhkannya, atau karena alasan selain
ifu?" Dia menjawab, "Karena alasan tersebut dan ala.san yang
lain." Kami bertanya, "Apa alasan lain yang Anda maksud?,, Dia
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menjawab, "Qadhi telah memufuskan bahwa bagi laki-laki lain

halal menikahi wanita ihr. Ketika laki{aki lain halal menikahinya,

maka otomatis si suami (pertama) haram menggaulinya'"

Ditanyakan kepadanya atau kepada sebagian ulama yang

mengutip pendapatnya, "Tahukah Anda maksud pemyataan 'Bagi

laki-laki lain halal menikahinya', maksudnya adalah orang yang

tidak mengetahui bahwa qadhi telah memutuskan hukum

berdasarkan kesaksian palsu. Dia berpandangan, putusan tersebut

benar bahwa dia halal menikahinya. Karena itu, berdasarkan fakta

tersebut, dia tidak haram menjalankan putusan itu. Dia haram

menikahinya, jika mengetahui kepalsuan saksi, seperti halnya

pengetahuan si suami. Demikian halnya, berdasarkan fakta,

seseorang tidak haram seandainya menikahi seorang wanita dalam

masa iddah, tetapi wanita ini mengaku tidak dalam masa iddah'

Atau maksudnya adalah, andaikan dia mengetahui seperti

pengetahuan sang suami dan wanita tersebut bahwa kedua saksi di

atas telah memberikan keterangan batil, dia halal menikahinya'

Inilah pendapat yang juga dikemukakan oleh sahabat Anda, yang

Anda anggap bertentangan dengan Sunnah'"

saya tidak rnenernukan jawaban yang lebih banyak darinya

melebihi keterangan yang telah saya sampaikan'

9- Hukurn antara Ahli Kitab

Keterangan yang saya tangkap dari pendapat ulama fikih

Asy-Syafi'i dan qiyasnya, bahwa mereka tidak mempertimbangkan

24t.



Al Umnt

kasus yang terjadi antara Ahli Kitab dan tidak mengungkapkan
hukum yang berlaku di tengah mereka. Ulama fikih Asy-syafi'i
tidak menghamskan dirinya unfuk terlibat dalam proses hukum
antara Ahli Kitab, kecuali jika mereka dan kaum muslimin
mendesaknya.

Apabila kondisi di atas terjadi, maka hanya seorang muslim
yang boleh mengadili seorang muslim, baik sebagai pendarnr,ra

maupun terdakwa. Inilah kondisi yang mengharuskan mereka
untuk mernpertimbangkan kasus yang terjadi di tengah Ahli Kitab.
Apabila mereka mempertimbangkan kasus yang terjadi antara Ahli
Kitab dan muslim, maka acuan yang digunakan adalah hukum
kaum muslimin. Para ulama sepakat soal ini.

Demikian pula seandainya Ahli Kitab dan kafir musta'min
(menjalin perjanjian damai dengan pemerintah Islam) yang pufusan
hukumnya tidak diridhai, atau antara pemeluk agama yang safu
dengan pemeluk agama lain yang putusan hukumnya tidak
diridhai, mendesak proses hukum. Apabila mereka mengajukan
dakwaan pada para hakim kita (muslimin), yaitu para pihak yang
berperkara datang bersama-sama ciengan penuh kerelaan, maka
hakim dalam hal ini diberi pilihan. Hakim boleh mengadilinya atau
tidak mengadilinya. Namun kita dianjurkan unhrk tidak
mengadilinya.

Apabila hakim memutuskan untuk mengadili mereka,
katakan pada para pihak yang beperkara sebel,,rm meninjau
kasusnya, "saya hanya akan mengadili kalian berdasarkan hukum
yang berlaku di tengah kaun"r muslimin. saya hanya rnemperboleh-
kan kesaksian orang-orang yanE adil dan muslim. saya juga
mengharamkan kalian dari tindakan yang diharamkan dalam Islam,
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seperti zifla, hasil penjualan khamer, dan babi' Apabila saya

mengadili dalam kasus pidana, saya akan memutuskannya pada

para aqilah(pihak yang berkewajiban membayar diyat) kalian'"

Apabilatindakpidanadibebankanpadaaqilah'maka
putusan hukumnya tiada lain berdasarkan kerelaan aqilah. Jika

mereka meridhai pufusan ini, hakim memutuskannya. Sebaliknya,

jika mereka tidak merelakannya, hakim tidak boleh mengadilinya'

Begihr pula jika sebagian mereka rela, namun sebagian yang lain

tidak rela, hakim pun tidak mengadilinya'

Seseorang berkata padaku, "Ada dalilnya bahwa hakim

hanya mengadili Ahli Kitab (atau pemeluk agama yang lain) jika

mereka semua rela, kemudian hakim diberi obsi unhrk mengadili

atau tidak mengadili?"

Saya menanggaPinVa, "Firman Allah @ kepada Nabi-

Nya, fiE ,7,F'S'# # i-{-6 o$ 'Jika mereka (orans Yahudi)

datang kepadamu (Muhammad unfuk meminta putusan), maka

bentah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka"''

(Qs. Al-Maa' idah l5l 42)."

Redaksi "Jika mereka datang kepadamu" sepertinya

ditujukan pada dua belah pihak yang bersengketa, bukan pada

salah satu pihak saja. Allatr memberikan pilihan kepada hakim

dalam firman-Nya, 'Maka beilah pufusan di antara mereka atau

berpalinglah dari mereka "-

Dia berkata, "Kami yakin pemberian opsi ini di-nasakh

dengan firman Allah &,11i d;\ 6, iio {*' 6; 'Dan hendaHah

engkau memufuskan perkara di antara mereka menurut apa yang

diturunkan Attah.'(Qs. Al-Maa'idah [5]' 49)." Saya menanggapi-
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nya,,. "!lcal$ ayat, 4 #r:fr; 
.ii61 -$iS;,Ai TSL lfu {*, ,J;

iH("r{; ay$y'ASjU 64. b 3*_ "Dan henataktah enskau
;nemufuskan perkara di antara mereka menurut apa yang
difurunkan Allah. Jangantah engkau mengikuti keinginan mereka.
Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka
memperda5nkan engkau terhadap sebagian apa yang tetah
diturunkan Allah kepadanu. Jika mereka berpaling (dari hukum
yang telah dihrrunkan Allah), maka ketahuilah...,(es. AI-Maa.idah
[5]:49)."

Saya mendengar orang yang saya ridhai ilmunya, berkata,
"Rrfuskanlah perkara mereka, jika Anda menghukuminya,
sebagaimana pesan dalam firman-Nya, Maka beritah pufu*n di
antata mereka atau fuplinglah dari merel<a'. Ayat ini menjadi
penjelas, sedangkan ayat berikut ini global, Jika merer<a
berpaling. 'Ayat ini mengindikasikan jika Ahli Kitab berpaling,
hakim tidak perlu mengadili mereka."

Andaikan firman-Nya "Dan hendaHah engkau memufuskan
perkara di antara mereka" adalah keharusan dari Allah unfuk
mengadili perkara yang terjadi antara Ahli Kitab, pasti Dia
mengharuskan kaum muslimin urrfuk mengadili orang-orang yang
berpaling (dari hukum Allah). sebab mereka berpaling tidak lain
setelah mendatangr hakinn muslim.

Sedangkan jil<a mereka (Ahli Kitab) tidak datang, maka
tidak bisa dikatakan, "mereka berpaling", mereka dan kaum
muslimin tidak datang untuk beperkara, maka hakim tidak
rnempertirnbangkan mereka. Hanya saja, hakim menyelediki kaum
muslimin, kecuali hakim menghilangkan aturan yang diberlakukan
padanya, yaitu sesuatu yang diharamkan pada mereka, lalu
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mengubahnya. Jika ahll dzimmah masuk dalam kategori muslimin,

berdasarkan firman Allah & "Hendaklah engkau memufuskan

perkara di antara mereka'] maka sebaiknya wali menghilangkan

aturan yang diberlakukan padanya, yang diharamkan bagi mereka'

Apabila pasangan suami-istri memberikan kuasa pada hakim untuk

melakukan perkara yang haram, dia menolak mereka sebelum

mernisahkan keduanya. Seperti halnya menolak suami-istri dari

kalangan muslimin, seandainya mereka memberi kuasa pada

hakim, padahal mereka dalam kondisi haram, sebelum

memisahkan keduanYa.

Dalil pendapat yang dikemukakan oleh ulama fikih Asy-

Syafi'i yaih-r, Rasulullah s tinggal di Madinah, padahal di sana

terdapat kaum Yahudi. Beliau juga pemah bermukim di Fadak,

wadil Qura, dan Yaman yang dihuni oleh bangsa Yahudi. Begitu

pun pada masa Abu Bakar dan permulaan kekhilafahan Umar

sebelum dia mengekstradisi mereka. Bangsa Yahudi juga tersebar

di wilayah Syam, Irak, dan Yaman yang berada di bawah

kekuasaan Umar bin Al I(haththab, Utsman, dan Ali'

Tidak ditemukan informasi seputar interaksi Rasulullah d*

dengan bangsa Yahudi dalam ranah hukum, selain perajaman

terhadap dua orang Yahudi yang telah berdamai dan rnenerima

hukum Islam di tengah mereka. Informasi yang sama tidak

ditemukan pada Abu Bakar, umar, utsman, dan Ali. Padahal

Yahudi adalah bangsa yang sering berbuat zhalim, saling

menyerang, gemar berselisih, dan membuat hal-hal baru.

Seandainya hukum di tengah mereka harus diberlakukan seperti

pernberlaku,an hukum pada kaum muslimir-t, maka hilang dari

mereka apa yang hilang dari orang-orang Islam'
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Andaikan wajib memufuskan perkara di tengah ahli
dzimmah, di sini terdapat beberapa tinjauan. Jika penunfut datang
mengajukan gugatan dan menggunakan hukum yang berlaku di
tengah umat Islam, yang tidak terdapat dalam hukum para hakim
setempat, dia pindah tempat. Tertuntut juga pindah tempat jika
mengharapkan solusi di hadapan kaum muslimin. Bahkan dalam
berbagai kondisi mereka berpindah secara berkelompok.

Seandainya Rasulullah S atau salah seorang pemimpin
yang memperoleh pefunjuk sepeninggal beliau memutuskan
perkara kaum Yahudi, pasti beliau masih menyimpan sebagian

informasi tersebut, kalau tidak seluruhnya. Dalil mengapa mereka
tidak mengadili ahli dzimmah sebagaimana telah saya jelaskan

dengan gamblang.

Saya berkata kepadanya "Andaikan faktanya seperti yang
Anda kemukakan, tenftr salah safu dari dua ayat ini me-nasakh
ayat yang lain, dan dalil kasus ini tidak terdapat dalam khabar tidak
pula dalam ayat tersebut. Bisa jadi firman Allah & 'maka

hendaklah engkau memufuskan perkara di antara mereka atau
berpaling dari mereka', me-nasakh firman-Nya, 'dan hendaklar\
engkau memutuskan perkara mereka'. Jadi, di sini terdapat
beberapa daiil sebagaimana telah kami jelaskan pada ayat
tersebut." Dia menyatakan, "Apa argumen Anda hanya
memperbolehkan kesaksian kaum muslimin dalam perkara ahli
dzimmalfl"

Saya menanggapinya, "Yaifu firman Allah &, ,L!K;6t',
J":4t" ;;# &=g'Tetapi jika engkau memutuskan (perkara

mereka), maka putuskanlah iengan adil,'(Qs" Al-lvlaa'idah tS]. 42)
Al Qisth (adil) adalah hukum Allah yang diturunkan kepada Nabi-
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Nya; dan firman-Nya,'iti {it q. # 3A ,$ 'Dan hendaklah

engkau memufuskan perkara di antara mereka menurut apa yang

diturunkan Attahi (Qs. Al-Maa'idah [5]: 49) Apa yang diturunkan

oleh Allah adalah hukum Islam. Hukum Islam hanya

memperbolehkan kesaksian orang yang adil dan muslim. Demikian

ini disinyalir dalam firman Allah Ta'ala, K+)l ,i:sb$Y:'Oun
persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu.'

(Qs. Ath-Thalaq t651, 2\ Allah Ta'alajuga berfirm 
"", dA A;6L

d* ,Sl V" ;';3 -r$)i G !;:i Apabila salah seorans (di

antara) kamu menghadapi kematian, sdang dia akan betwasiat,

maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di

antara kamu. '(Qs. Al-Maa'idah [5]: 106)

Kaum muslimin tidak berbeda pendapat bahwa Allah

mensyaratkan para saksi dari kalangan umat Islam yang merdeka

dan adil. Apabila pesan dalam sengketa yang dipertentangan

orang-orang temyata tidak jelas, dan objek yang digugat adalah

diyat pembunuhan, harta benda, dan lain sebagainya, maka dalam

kasus ini sudah sepantasnya hanya memperbolehkan bukti yang

disyaratkan Allah. Syarat tersebut adalah kaum muslimin. Atau

berdasarkan Sunnah Rasulullah ij& ataupun ijma umat Islarn.

Menurut pengetahuan kami, Rasulullah S dan para

sahabat beliau tidak pernah menganjurkan untuk memperbolehkan

kesaksian ahll dzimmah dalam kasus mereka. Umat Islam juga

tidak bersepakat dalam hal ini-"

Saya bertanya kepadanya. "Bagaimana menumt Anda

dengan orang Islam yang suka berdusta, apakah Anda

memperbolehkan kesaksiamrya dalam kasus kaum muslimin?" Dia
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menjawab, "Tidak boleh. Dalam perkara umat Islam saya hanya
memperbolehkan kesaksian orang-orang yang adil." Saya
menanggapinya, "Allah & telah menginformasikan kepada kita
bahwa mereka (kaum yahudi) telah mengubah Kitabullah, dan
mengarang kitab suci dengan tangan mereka, seraya berkata, l1i
24 b-: A.$,i*tq rll'3;;"i.+t13.ri,iir. i,( * b
dengan harga nturah- Maka celakalah mereka, karena fulisan
tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yarg mereka
perbuat'(Qs. Al Baqarah 121 791.,,

Seorang muslim yang berdusta pada sesama manusia
dosanya lebih ringan dibanding orang yang sengaja mendustakan
Allah bukan karena penafsiran yang keliru. Seorang muslim yang
rendah jauh lebih baik dari kaum musyrikin. Mengapa Anda
menolak kesaksian orang yang lebih baik dari Ahli Kitab hanya
karena berdusta, dan menerima kesaksian mereka, padahal dusta
Ahli Kitab itu lebih parah?
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PEMBAHASAN KESAKSI,AN

1- Pendahuluan

Allah & berfirman,

J"A\'6U139fuA ):;J',*# iV ii,

"Mengapa mereka (yarrg menuduh ifu) tidak datang

membawa empat saksi? Oleh karena mereka tidak membawa

saks!-saksi, maka mereka ifu dalam pandangan Allah adalah orang-

orang yang berdusta. "(Qs. An-Nuur [24]: 13)

'*5.41t
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L*ii a;s 6i-,

H63!g_:6
"Dan para perempuan yang merakukan perbuatan keji di

antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka
ada empat orang saksi di antara kamu 6nns menyaksikannya).',
(Qs. An-Nisaa' [4J: 15)

Dia berfirman,

#i;;i.tjc
lrL

"Dan orang-orang yang menuduh perempuanperempuan
yang baik (benina) dan merel<a tidak mendatangkan empat orang
saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali.'(es. An-Nuur
I24l:41
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3042. Malik mengabarkan kepada kami dari Suhail, dari

ayahnya, dari Abu Hurairah bahwa Sa'd bertanya, "Wahai

Rasulullah, bagaimana menumt Anda jika aku mendapati seorang

laki-laki sedang bersama istriku, apakah aku membiarkannya

hingga aku mendatangkan empat orang saksi?" Rasulullah,S

menjawab , " Ya-u91

Al Qur'an dan Sunnah mengindikasikan bahwa kesaksian

dalam kasus zina tidak boleh kurang dari empat orang. Al Qur'an

menunjukkan bahwa kesaksian orang yang tidak adil tidak

diperbolehkan. Ijma menunjukkan bahwa hanya kesaksian orang

yang adil, merdeka, baligh, dan berakal saja yang diperbolehkan,

siapa pun yang melakukan zina itu, baik dua orang yang merdeka,

dua orang budak, atau dua orang musyrik, karena semua ini

disebut perbuatan zina.

Andaikan empat orang laki-laki bersaksi bahwa seorang

wanita, seorang laki-laki, atau keduanya telah berzina, tidak

dianjurkan hakim untuk menerima kesaksian tersebut. Sebab, kata

zina kadang ditujukan untrk perbuatan di luar bersetubuh, sebelum

para saksi yang empat menyifati bahwa tindakan tersebut memang

zina. Apabila mereka berkata, "Kami melihat perbuatan ihr (zina).

Lelaki ifu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan wanita

ihr, .seperti pensil celak masuk ke dalam botol celak." Mereka

memastikannya hing ga hasyafah (kepala dzakar) masuk ke dalanr

vagina. Dengan demikian, pelaku wajib dikenai hukurnan had,batk

itu rajam maupun dera. Apabila para saksi menyatakan, "Kami

91 Taktl-ii hadits ini telah disebutkan pada hadits no. (2608, pembahasan'

Melukai secam sengaja, bab, suani yang ldendapafi Pria lain berduaan bersama

Iskinya lalu tdembunuh,nya). Hadits ini riwayat Muslim. Sa'd yang disebutkan di sini

yaitu Sa'd bin Ubadah.
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melihat kemaluan lelaki ifu berada di atas kemaluan si wanita.,,
Namun tidak memastikan bahwa dia terah memasukkannya, maka
dia tidak dikenai had. Pelaku hanya dikenai tal<zir.

Jika para saksi memberi keterangan bahwa laki-laki itu
memasukkan kemaluannya ke dalam dubur (anus) si wanita, dia
dikenai hukuma' had, seperti halnya jika dia memasukkan
kemaluan ke dalam vagina. Jika para saksi menyatakan tindakan
zina atas seorang perempuan, raru dia mengingkarinya dengan
berkata, "Kemaluanku tersumbat daging atau fulang. Aku telah
memperlihatkanya pada beberapa orang wanita", maka rincian
kasusnya sebagai berikut:

Jika empat orang wanita merdeka dan adil bersaksi bahwa
wanita ifu memang kemaluannya tersumbat dagrng atau fulang,
maka dia tidak dikenai hukuman had. sebab dalam kondisi
demikian, dia tidak disebut berzina, menumt batasan zina yang
dikenai had. Para saksi juga tidak dikenai had (karena keterangan
yang diungkapkanya bukan fuduhan zina). Sekalipun kami
menerima kesaksian wanita terhadap sesuafu yang boleh
dilihatnya, tetapi kami tidak menghukum rlad laki-laki atas
kesaksian wanita. Bahkan, tidak jarang zina adalah tindakan di luar
itu.

Apabila seseorang berpendapat bahwa umar bin Al
l(haththab menyatakan, "Ketika kelambu telah digeraikan maka
suami wajib memberikan maskawin." Umar mengemukakan
pemyataan tersebut dalam keterangan yang telah kami sampaikan.
Dia mengataka', "Mereka (para istri) tidak berdosa jika kelemahan
ifu datang dari kalian." Dia lalu mengabarkan bahwa maskawin
wajib diberikan sebab berserrggama, sekalipun tidak menggeraikan
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kelambu. Begitu pun sebaliknya, dia wajib diberikan karena

kelambu telah digeraikan, sekalipun tidak bersenggama'

Dia berpendapat bahwa ketika seorang istri telah berduaan

dengan suaminya, maka istri berhak menerima maskawin. Kondisi

tersebut sama dengan serah terima dalam jual-beli yang

mewajibkan pembayaran harga. Karena itu, seandainya laki-laki

menutup pinfu bersama seorang wanita dan menggeraikan

selambu, serta tinggal bersamanya hingga pakaiannya lusuh dan

tinggal selama setahun, namun dia tidak mengaku telah menggauli-

nya dan tidak ada yang menyaksikannya, maka dia tidak dikenai

hukuman had. Had diberlakukan bukan karena tidak memberikan

maskawin. sedangkan maskawin ini wajib dibayar karena ada

akad.

Apabila seorang laki-laki melakukan akad nikah dengan

seorang wanita, kemudian suami atau istrinya meninggal dunia,

maka si istri tetap berhak menerima maskawin secara penuh,

sekalipun dia belum pernah melihat istrinya. Pengertian maskawin

ini sama sekali tidak diambilkan dari pengerbart had'

Apabila ernpat orang bersaksi bahwa seorang laki-laki

muhshan telah berzina dengan wanita dzimmi, maka laki-laki

muslim tersebut di;at,hi hukum had. Sedangkan, wanita dzimmilh't

diserahkan pada pelneluk agamanya, menurut ulama yang

berpendapat bahwa ahli dzimmah hanya dikenai hukum Islam jika

mereka rela.

sedangkan ulama yang berpendapat, "Kita memufuskan

perkara ahti dzimmah, baik mereka ridha maupun tidak", maka

wanita ka{ir dz.immi ini dikenai hukum had sebagaimana mestinya'

253



AlUmm

Jika dia perawan, hukumannya dera sebanyak serafus kali dan
diasingkan selama setahun; jika janda, dia dihukum rajam.

Apabila empat orang laki-laki bersaksi bahwa si A telah
menggauli perempuan ini, lalu A berkata, "Dia istriku,,, dan si
wanita mengatakan hal yang sarna, atau A berkata "Dia budak
perempuanku", maka yang dimenangkan adalah pemyataan
mereka berdua. Mereka tidak perlu mengungkapkan hal tersebut
dan tidak disumpah, kecuali ada pihak yang hadir dan mengetahui
fakta lain di luar pengakuan mereka. orang ini berhak
menyampaikan kesaksian. Atau setelah itu, mereka berdua
memberikan pengakuan yang bertentangan dengan kraim
sebelumnya. Prosedur yang diterapkan sebagaimana keterangan
saya.

Alasannya, seorang laki-laki kadang menikahi seorang
wanita di luar negeri dan berpindah ke negeri yang lain. Dia
menikahi wanita tersebut yang disaksikan oleh dua orang lakilaki
dan tiga orang lainnya, lalu mereka menghilang dan meninggal
dunia. Selanjutnya, laki{aki ifu membeli budak wanita tanpa bukti
dan dengan bukti, lalu mereka menghilang. Jadi, orang-orang
memercayai orang ini. Mereka tidak menjatuhkan hukuman had.
Mereka yakin telah melaksanakan aturan yang dihalalkan oleh
Allah. Kamijuga tidak mengetahui mereka sebagai para pendusta.

Kita tidak boleh mengatakan, setiap orang yang kita dapati
sedang berhubungan intirn harus dikenai had, kecuali dia
mengemukakan bukti adanya pernikahan atau pembelian.
Terkadang laki-laki fasik menggauli wanita fasik, lalu dia berkata,
"lni istriku" atau "lni budakku". Jika saya menyelidiki orang fasik
ini, misalnya tetangganya berkata, "Kami melihatnya mengaku
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bahwa wanita tersebut istrinya, dan mengakui hal itu", padahal

mereka tidak mengetahui adanya akad nikah, maka saya juga akan

menyelidiki orang soleh nan mulia yang berkata, "Perertrpuan ini

budakku", sebab dia membelinya dengan tanpa bukti; dan berkata,

"lni istriku." Mengacu pada salah satu dari beberapa pendapat ini,

kemudian yang lebih utama adalah menerima pemyataan yang

bersumber dari orang fasik. Setiap orang tidak dijatuhi hukuman

had, ketlka dia mengklaim apa yang telah saya jelaskan. Orang-

orang hanya akan dijatuhi hukuman had berdasarkan

pengakuannya atau saksi yang menyaksikan tindakan zina secara

nyata, dan bahwa perbuatan itu diharamkan. Tanpa alasan

tersebut, kami tidak menjatuhkan had-

Demikian halnya seandainya saya mendapati wanita hamil,

lalu dia mengaku telah menikah atau diperkosa, maka dia tidak

dijatuhi had. Apabila seseorang berpendapat tentang wanita hamil

secara khusus sampai pada pernyataan, "lJmar bin Al Khaththab

mengemukakan, 'Rajarn dalam Kitabullah mernang benar

diberlakukan bagi orang yang betzina, jika terbukti adanya

hubungan intim, atau pengakuan''" Pendapat Umar ini

berdasarkan keterangan khabar, bahwa dia merajam wanita hamil,

jika dia mengaku telah berbuat zina, tidak mengklaim telah

menikah, atau tindakan syubhat yang mengharuskan ^6ad
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2- Bab: Legalitas Kesaksian Orang yang Terkena
Had

Kesaksian orang yang terkena had dalam kasus tuduhan
zina dan selunrh tindakan maksiat lainnya dapat diterima, asalkan
telah bertobat. sementara kesaksian orang yang melakukan
perbuatan haram yang dapat dilatuhi hukuman had. hdakditerima,
kecuali setelah menjalani masa pengawasan selama beberapa
bulan- Hakim melihat apakah dalam masa tersebut dia
meninggalkan perbuatan bunrknya dan menjauhi perbuatan dosa.

Adapun orang yang menuduh zina wanita muhshanah
sebagai cacian atau tindakan tercela lainnSra bukan sebagai
kesaksian, maka kesaksiannya tidak diterima, hingga dapat
dipastikan dalam masa itu sikapnya telah berubah menjadi baik
dan dapat terbebas dari tuduhan zinb.

Sementara ifu, orang yang dihukum had karena menjadi
saksi terhadap orang yang berbuat zina, namun kesaksiannya tidak
sempuma -sekalipun pada saat menyaksikan kejadian itu dia
orang yang adil- Ialu safu wakfu dia berkata, ,,Aku 

telah
bertobat", kemudian dia membohongi dirinya sendiri, maka dalam
kondisi demikian kesaksiannya diterima.

Alasannya, sekalipun kami telah menghukurn had orang
tersebut dengan had qadzaf, namun dia tidak dalam konteks
menuduh zina. Bukankah jika mereka berjumlah ernpat orang,
kami tidak menghukum had rnereka, sekalipun jurnlah mereka
empat orang pencaci yang telah kami hukum had.
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Argumen tentang diteriman-va kesaksian penuduh zina'

yaitu AIJ @ memerintahkan untuk memukulnya, tidak menerima

kesaksiannya, dan melabelinya fasik' kemudian Allah &

memberikan pengecualian, yaihr kecuali dia bertobat. Pengecr.ralian

dalam konteks kalimat tersebut adalah pada bagian awal dan akhir

kalimat, disinggung dalam seluruh pendapat ahli ilmu' kecuali

dipisahkan oleh kabar' I.ain halnya, menunrt ulama yang meyakini

bahwa kesaksiannya tidak diterima. obiek yang dikecualikan dalam

kasus ini terkait dengan pelabelan fasik adalah khabar, selain

khabar dari syuraih. Mereka menyelisihi syuraih menumt

pendapat Pribadi.

Sebagian mereka berdiskusi dengan saya' Di antara

hujjahnya, dia menyatakan, "Abu Bakrah pemah berkata pada

seorang laki-laki yang menginginkan dia sebagai saksinya,

'Mintalahkesaksianpadaselainsaya,karenakaummuslimin
melabeliku fasik,.,' Saya menanggapinya, 

..Seandainya Anda hanya

mempunyai hujjah ini, berarti Anda telah mengemukakan hujjah

yang melemahkan pendapat Anda sendiri'" Dia bertanya'

"Mengapa?" Saya balik bertanya, "Bagaimana menurut Anda

dengan Abu Bakrah, apakah dia telah bertobat dari kesaksian yang

menyebabkannya dikenai ha&'Dia berkata, "Jika aku nrenjawab

iya,Andaakanmenanggapi,'Kaummuslimintidakmernbuang
labelfasikpadanya.Jadi,apayangdikecualikandengantobat
tersebut? Namun jika kami menjawab, 'Dia belum bertobat" Anda

akanmenanggapi,'KamitidakmenyelisihiAnda'bah'uvaorang
yang belum bertobat kesaksiannya tidak akan diterima'.,' Dia

bertanya, 
..Apa tobatnya jika dia berbudi pekerti yang baik?', Saya

menjawab, "Mengungkap kebohongan dirinya' sebagaimana

dikemukakan oleh sahabat kalian' AsySya'bi'"
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Dia bertanya, "Apakah keterangan ini didukung sebuah
khabar?' sayn menjawab, "Kami tidak berargumen dengan khabar
dan q\ns jika telah disinggung daram Al eur'an. Apabila Anda
menerima kesaksian pezina, pembunuh, orang yang terkena had
karena minum khamer jika dia bertobat, kesaksian zindiq jika dia
telah bertobat' orang musyrik jika terah masuk Isram, perampok
dan orang png dipotong tangan dan kakin5n jika dia bertobat, raru
mengapa Anda fidak menerima kesaksian onrng yang telah
menlnksikan pertuatan zina namtrn tidak menyemp*makannya,
Ialu dia menjadi penuduh zina?' Da bertanSn, "Apakah Anda
mempunyai dalil atsar?" Saya menjarnrab: ya,
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3043. Sufuan mengabarkan kepada karni bahwa dia

mendengar Az-Zuhri berkata: Penduduk lrak mengklaim bahwa

kesaksian penuduh zina tidak boleh. Aku bersaksi, sungguh telah

mengabarkan kepadaku -kemudian dia menyebut orang yang

telah mengabarkan padanya- bahwa Umar bin Al Khaththab

berkata pada Abu Bat{rah, "Bertobaflah, maka kesaksianrnu akan

diterima" atau "Jika kamu bertobat, aku akan menerima

kesaksianmu." Sufuan berkata, "Aku lupa siapa yang disebut oleh

Az-Zuhn. Aku pun bertanya pada orang yang ada di sekitarku.

Umar bin Qais berkata padaku, "Dia adalah sa'id bin AI

Musayyib."92

s2 Takhni hadits ini telah disebutkan pada hadits no. (1801) pembahasan:

Wasiat, bab: Rincian Wasiat pada Ahli Waris'

Terdapat dua riwayal yang bersumber dari Abdurqazzaq' yang perlu kami

kemukakan,
N Mushannaf (8/362, pembahasan: Kesaksian, bab: Kesaksian Penuduh

Diriwayatkan dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dia menuhrrkan: Tiga orang pria

bersaksi pada Al-Mughirah dalam kasus zina. Di antam mereka yaitu Ziyaci

dan Abu Bakrah. Namun Ziyad mengranggah' Akhimya Umar menjatuhkan

hukuman had pada mereka. Dia meminta mereka untuk bertobat. Dua orang

diantara mereka bertobat, tetapi Abu Bakrah tidak mau bertobat' Karena itu,

kesaksiannya tidak diterima.

Az-A)hn menuhrrkan: Abu Bakrah adalah saudara seibu Ziyad. Sebagai

respon dari sikap Ziyad yang enggan bersaksi, Abu Bakrah pun bersumpah

tidak akan berbicam dengan ziyad. Akhimya, Abu Bakrah tidak pemah

berbicara dengan Ziyad hingga akhir hayat.

DiriwaVatkan lari Iviuhammad hin Muslim, dia berkata: hmhim bin Maisarah

m"nga.ba.kan kepadaku dari Ibrru Al Musayyib, dia berkata' Empat orang pria

b*rsa'kri di hadapan Al-Mughirah cialam kasus ana- 7i1ad menolak sumpah-

Akhinrya, umar menjatuhi had pada tiga orang, kemudian meminta mereka

,

Zina:
1

2
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Saya bertanya pada Sufuan, "Apakah dia -Sa,id?,, Dia
menjawaLr, "Ya, hanya saja saya ragu. Ketika dia mengabarkan
padaku, aku pun tidak ragu. Aku tidak menghapal riwayat ini dari
Az-Zuhn."

3044. Saya menerima kabar dari hnu Abbas bahwa dia
memperbolehkan kesaksian penuduh zina, jika telah bertobat.g3

3045. Asy-Sya'bi ditanya tentang penuduh zina, dia
menjawab, "Apakah Allah menerima tobatnya, sementara kalian
tidak menerima kesaksiannya?"

unfuk bertaubat. Dua orang bersedia bertaubat, sehingga kesaksiannya
diterima. Abu Bakmh enggan bertaubat, sehingga kesaksiannya tidak
diperbolehkan- Sungguh, dia telah kembali, seperti anak panah dari busumya.
Mushannif bin Abu syaibah (4/324, pembahasan: Jua! Beli dan putusan

Hukum, baba: Kesaksian Para Penuduh Zina, orang yang Berpendapat,
Kesaksian nya Diperbolehkan Jika Dia Bertaubat) dari hnu Uyainah, dari Az-Zuhri

-menurutiiu dia dari Sa'id- dia berkata: umar berkata pada Abu Bakrah, "Jika
engkau bertobat, aku akan menerima kesaksianmu.,,
93 Diriwayatkan oleh Al Baihaiq (At Ma'rifah, z/s}s, pembahasan: Kesaksian,

bab: Kesaksian Penriduh Zina), dia berkata, "pemyataan ini berkenaan dengan tafsir
Ali bin Abu Thalhah dari lbnu Abbas terhadap firman Aliah ra'ala, Dan jangatah
kanu menerima kesaksian merel<a kemudian Allah berfirman kicuali
omng-orang yang bertobaf'. Siapa saja yang bertobat dan berbuat kebaikan, maka
kesaksiannya dalam Kitabullah ditertuna.

As-sunan AJ Kubra, karya Al Baihaqi (10/153, pembahasan, Kesai<sian, bab:
Kesaksian Penuduh Zina), dari jalur utsman bin Sa'id, dari Abdullah bin shalih, dari
Mua'wiyah bin Shalih, dari Ali bin Abu Thalhah.

250



AlUrm
, .o
l*9t,*-; \5?i -r.11oi

(5rl
it

AS"Jts'it6 ".J; -G rrl *61 €. tr

. 'a7t t oa*aJ
o

z { t -J I

.\rGJ') d'JvJ otbL 
^)n)I

3046. lsma'il bin ula5n/ah mengabarkan kepada kami dari

Ibnu Abu Najih, tentang penuduh zina, (dia menjawab) "Apabila

dia bertobat maka kesaksiannya diterima." Dia (lsma'il) berkata,

.Kami semua yaitu Atha, Thawus, dan Mujahid berpendapat
r !r . nCld.

demHlan. -'

Penuduh zina sebelum orang semisalnya dikenai hukuman

had, saat dia di-had, kesalsiannya tidak diterima, sebelum dia

bertobat, sebagaimana saya jelaskan. Bahkan, sebelum dijatuhi 6ad

kondisinya lebih buruk dari pada saat dihad. Sebab, hukuman had

merupakan pelebur dosa. Dia setelah dosanya dilebur tenhr lebih

baik ketimbang sebelum dosanya dilebur'

Jadi, aku tidak akan menolak kesaksiannya dalam kondisi

terbaik, dan memperbolehkannya dalam kondisi terburuk. saya

menolak kesaksian penuduh zina tidak lain karena

pemberitahuannya terhadap perbuatan yang tidak halal baginya.

Karena ihl, saya tidak al<an menerima kesaksiannya selelum

beralih dari kondisi tersebut-

Demikian ini hukum penuduh zina. sedangkan saksi

tindakan zina di hadapan hakim tidak dijahrhi hadkarena tindakan

s4 TaHDij hadits ini tetah disebutkan pada hadits no. (3019, pembahasan'

Gugatan dan Pembuktian, bab: Penggugat dan Tergugat)'
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tersebut mubah atau syubhat. Apabila saksi tersebut adil pada hari
niemberikan l<esaksian kemudian membohongi dirinya,
kesaksiannya diterirna saat itu, karena tindakan ini tidak masuk
kategori qadf.

3. Bab: Kesaksian Tuna Netra

Apabila seseorang melihat lalu meyakinkan, sementara dia
memiliki penglihatan yang normal; kemudian dia memberikan
kesaksian dalam keadaan buta, kesaksiannya diterima. Sebab,

kesaksian tersebut terjadi di saat penglihatannya normal. Hanya
saja, dia harus menjelaskan sesuafu dalam kondisi buta yang
pemah dilihatnya dalam kondisi normal. Tidak ada alasan untuk
menolak kesaksiannya. Apabila seseorang memberikan kesaksian
atas sesuafu yang diketahuinya dalam kondisi buta, dia berkata,
"Saya memastikannya, seperti saya memastikan segala sesuafu

dengan suara atau indra peraba", maka kesaksian tersebut tidak
diperbolehkan. Sebab satu suara sempa dengan suara yang lain,
begifu pun indera perasa, sulit dibedakan satu sama lain.

Jika seseorang berpendapat, orang buta boleh me-li'an
istrinya, pendapat ini benar. Hukuman had dalam kasus fuduhan
zina hanya dikenakan bagi selain suami, jika mereka tidak
mendatangkan empat orang saksi. Jika mendatangkan empat
saksi, mereka terbebas dan had dan suami-istrilah ymg di-had,
kecuali jika mereka membela diri dengan sumpah li'an. Dalam
kondisi di atas, antara suami-.istri dan orang lain dapat dibedakan.
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Mereka dapat dikenai had bersama dalam kasus, jika mereka

(penuduh zina) tidak menuniukkan bukti, dan suami-istri tidak

bersumpah li'an ataubukti. Demikian ini baik suami berkata, "Aku

melihat istriku sedang berzina", maupun tidak mengatakannya;

baik orang lain mengatakan, "Kami melihatnya berzina" atau "Dia

pezina", maupun tidak, keduanya tidak dibedakan'

Adapun mengenai hubungan intim tuna netra terhadap istri

dan budak wanitanya itu bukan hal yang merepotkan kesaksian.

Sebab sekalipun orang buta tidak mengetahui istrinya seperti

layaknya orang normal, tetapi dia telah cukup mengenalinya, dan

istrinya mengetahuinya dengan pandangan yang normal. Bahkan

tidak jarang dalam keadaan gelap pandangannya masih dapat

menangkap bayangan posfur fubuh iskinya.

Namun hrna netra tidak boleh menjadi saksi atas orang

yang disaksikannya dalam kegelapan berdasarkan fisik dan

posfumya. Kadang kesaksian orang buta sudah mencukupi.

Sebab, kebanyakan orang memiliki penglihatan yang normal.

Ketika kita membatalkan kesaksian tuna netra terhadap dirinya,

berarti kita tidak rnernasukkan unsur darurat padanya- Seseorang

tidak dapat menanggung darurat orang lain. Dia hanya

menanggung darurat dirinya sendiri-

Tuna netra terdesak untr-rk melakukan hubungan seksual

yang halal. Sebab dia tidak dapat menemukan yang lebih dari ihr

dan selamanya tidak dapat melihat. Dia tidak terdesak untuk

bersaksi, begitu pun orang lain tidak terdesak untuk menggunakan

kesaksian orang buta. Sebab ih-r, dalam kondisi darurat ini hrna

netra halal bagi dirinya melakrrkan sesuahr yang tidak halal bagi

orang lain dalam keadaan damrat-
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Bukankah dalam kondisi daruratnya tuna netra boleh
memakan bangkai. Seandainya dia ditemani oleh orang yang tidak
dalam kondisi darurat seperti darurat tersebut di atas, dia tidak
halal memakan bangkai. Atau bukanlah ijtihad tuna netra terkait
dirinya diperbolehkan, tetapi ijtihadnya terhadap pihak lain yang
hidup semasa tidak diperbolehkan"

Adapun Aisyah dan orang yang meriwayatkan darinya,
hadits tersebut diterima tidak lain karena kejujuran orang yang
memberikan kabar dan kecenderungan hati, bukan dalam ranah
kesaksian. Bukankah kami menerima hadits yang menggunakan
redaksi "Fulan menceritakan padaku, dari fulan bin fulan", tetapi
kami tidak menerima kesaksian dengan redaksi "Fulan
menceritakan kepadaku dari fulan" sebelum dia mengucapkan
"Saya bersaksi, sungguh aku mendengar fulan."

Kami menerima ucapan seorang wanita sebelum kita
menghalalkan dan mengharamkannya, tetapi kita tidak menerima
kesaksiannya atas sesuafu. Kita menerima ucapan budak yang
jujur, tetapi tidak menerima kesaksiannya atas sesuatu. Kami
menolak hadits orang yang adil jika dia tidak hafal hadits tersebut.
Tetapi kami menerima kesaksiannya atas apa yang dia ketahui.
Hadits bukanlah kesaksian.
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4. Kesaksian Orang Tua terhadap Anak, Anak
terhadap Orang Tua

Kesaksian orang tua terhadap anaknya tidak diperbolehkan-

Begitu pun kesaksiannya terhadap cucu, baik cucu dari anak laki-

laki maupun dari anak perempuan, dan kefurunan di bawahnya.

Juga, tidak diperbolehkan kesaksian seseorang terhadap bapak,

sekalipun nasabnya jauh, karena dia termasuk orang tuanya.

Sebenamya dia menyaksikan sesuatu yang merupakan bagian

darinya, bahwa anak-anaknya merupakan bagian darinya. Seolah-

olah dia menyaksikan sebagiannya. Sejauh pengetahuan saya, hal

ini termasuk aturan yang tidak diperselisihkan.

Di luar semua itu adalah kesaksian seseorang terhadap

orang yang bukan bagian darinya seperti saudara laki-laki, kerabat,

dan istri. Sebab saya tidak menemukan alasan untuk menolak

kesaksian istri dan saudara laki{aki, baik dalam khabar, qiyas,

maupun dalil aqli. Di samping itu, seandainya saya rnenolak

kesaksian suami terhadap istrinya, karena terkadang dia mewarisi

dan mewariskan dalam kondisi saya menolak kesaksiannya

terhadap maulanya dari garis keturunan bawah, jika dia tidak

mempunyai anak. Sebab, terkadang dia mewarisinya dalam kondisi

tertentu. Saya menolak kesaksiannya terhadap ashabahtya,

sekalipun garis nasabnya dipisahkan oleh seratus bapak- Saya

tidak menemukan suami memiliki harta istrinya, dan sebaliknya

istri tidak memiliki harta suaminya. Jadi, dia menarik diri dengan

kesaksiannya, dan tidak dapat melindunginya.

Demikian halnya saya menclapati afuran ifu pada saudara

laki-lakinya- Seandainya saya menolak kesaksian seseorang
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terhadap saudara laki-lakinya atau karena hubungan kerabat, tenfu
saya menolak kesaksiannya terhadap keponakannya, mengingat
paman adalah anak laki-laki dari kakeknya yang paling dekat dari
segi kekerabatan. Saya pun menolak kesaksian seseorang
terhadap anak laki-laki kakeknya dari garis keturunan pinggir; dan
menolak kesaksian terhadap bapak dari kakek yang berada di garis
kefurunan di atasnya, sehingga sampai serafus,bapak atau bahkan
lebih.

Seandainya dua orang saudara laki-laki bersaksi terhadap
seorang saudara laki-laki yang lain atas suatu hak; atau seseorang
bersaksi atasnya tentang suafu hak, lalu mereka berdua
melukainya, maka kesaksian mereka diterima. Saandainya saya
menolak kesaksian tersebut dalam salah safu dari dua kondisi ini,
tenfu saya menolaknya dalam kondisi yang lain.

Demikian halnya andaikan beberapa orang bersaksi
terhadap seseorang yang berstahrs budak, bahwa dia telah
dimerdekakan. Begifu pun jika beberapa orang melukai dua orang
saksi yang memberikan kesaksian hukuman had pada seseorang,
saya menerima mereka. sebab, hukum asal kesaksian adalah
diterima atau ditolak. Ketika dia diterima untuk saudara laki-laki,
maka saya menerima dalam segala hal.

Apabila seseorang berkata, "Terkadang mereka menarik
warisan unfuk diri sendiri, ketika budak tersebut telah merdeka.,,
Maka dikatakan padanya, "Bagaimana menurut Anda jika dia
mempunyai anak ya,g merdeka, atau jika seorang keponakan dari
garis kefurunan yang jauh, terkadang mereka mewarisinya, ketika
dia meninggal dan tidak mempunyai anak; atau dia termasuk
anggota keluarga dari garis keturunan terakhir, bukankah Anda
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menolak kesaksian mereka atasnya calam kasus had, yang mereka

berikan padanya akibat tindakan melukai orang yang disaksikan

oleh pihak yang bersangkutan, atau akibat dimerdekakan?" Jika

dia menjawab, "Ya." Maka dikatakan, "Bagaimana menurut Anda

jika mereka para saudara dengan ikatan sumpah, sehingga mereka

dicemoohkan atas tindakan saudaranya; atau mereka para besan,

sehingga mereka dicemooh oleh tindakan besannya, sekalipun

besan jauh, dan dia termasuk keluarga besan mereka yang dekat?

Bagaimana menurut Anda jika mereka punya pekerja yang sama'

yang dicela dan dipuji bersama, atas dasar ilmu maupun bukan

ilmu. Jika dia menolak kesaksian mereka, di tengah masyarakat

pasti terdapat orang seperti ini. Seandainya dia memperbolehkan

praktik ini dalam kasus di atas, sebenamya dia telah

memperbolehkannya. Di dalamnya terdapat alasan yang

membatalkan." Dia berkata, "Kesaksian orang yang tidak

merdeka, muslim, baligh, dan adil tidak diperbolehkan'

5. Kesaksian Anak Kecil, Budak, dan Orang Kafir

Apabila seorang anak memberikan kesaksian sebelum

baligh, budak sebelum dimerdekakan, dan orang kafir sebelum

memeluk Islam terhadap seseorang, maka qadhi tidak

diperkenankan unh:k memperbolehkannya. Qadhi juga tidak harus

mendengari<an kesaksian tersebut. Mendengar kesaksian darl

pihak seperti ini hanya akan membebani diri'
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Apabila anak kecil telah barigh, budak telah merdeka, dan
orang kafir masuk Islam, dan mereka adil, lalu bersaksi, maka
kesaksian mereka diterima. Alasannya, kami tidak menolak
kesaksian terhadap budak dan anak kecil dengan alasan kebencian
terhadap perbuatan dan kebohongan mereka, bukan pula atas
perbuatan negatif dirinya. seandainya mereka beralih dari identitas
tersebut (anak kecil dan budak) dan tetap dalam sikapnya, kami
menerima kesaksian mereka. Kami menolaknya tidak lain karena
mereka tidak memenuhi syarat yang diperbolehkan kesaksiannya.

Bukankah kesaksian dan diamnya anak kecil dan budak
dalam kondisi demikian sama saja? Kami tidak mempertanyakan
keadilan mereka. Seandainya kami mengetahui keadilan mereka,
tentu sama dengan penilaian negatif terhadapnya. Artinya Anda
tetap tidak akan menerima kesaksian mereka, karena yang safu
belum baligh dan yang satu lagi budak? Begitu pun orang kafir,
sekalipun dipercaya tidak akan bersaksi palsu, karena tidak
memenuhi syarat kesaksian yang diterima. Apabila tiga orang ini
telah memenuhi syarat yang kita diperintah untuk menerimanya,
maka kita menerima kesaksian mereka semua. Jadi, mereka
seperti orang yang hanya bersaksi dalam kondisi tersebut.

Sementara itu, seorang merdeka, muslim, dan baligh yang
kesaksiannya atas sesuatu pemah ditolak, kemudian dia
memperbaiki sikapnya, lalu bersaksi lagi, kami tetap tidak
menerima kesaksiannya. Alasannya kami telah memufuskan unfuk
membatalkan kesaksiannya. Menurut pertimbangan kami, saat
orang tersebut bersaksi, dia masuk kategori saksi yang
kesaksiannya dipermasalahkan, sebelum kita menyelidiki bahwa
dia dinilai negatif karena berbuat sesuafu atau berdusta.
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Jadi, orang tersebut di atas diawasi, lalu kami menolak

kesaksiannya. Kami tidak memperbolehkan kesaksian tersebut'

L-ain halnya dengan budak, anak kecil, dan orang kafir. Baik

mereka adil maupun tidak adil, dalam diri mereka terdapat alasan,

yaifu tidak memenuhi syarat. Sedangkan, orang muslim yang -

pemah ditolak kesaksiannya telah memenuhi syarat, namun

pengetahuan dan ucapanya perlu diselidiki.

6. Kesaksian Wanita

Kesaksian wanita hanya dipefuolehkan dalam dua situasi:

Pertama, dalam kasus harta benda yang wajib dibayar oleh

seseorang pada orang lain. Kesaksian wanita tidak diperbolehkan,

sekalipun jumlah mereka banyak, kecuali jika disertai seorang saksi

laki-laki.

Kesaksian wanita hanya diperbolehkan jika jumlah mereka

minimal dua orang berikut seorang saksi laki-laki dan seterusnya'

Kami tidak memperbolehkan saksi dua orang wanita ditambah

sumpah seorang laki-laki. Sebab, syarat Allah S terkait bolehnya

dua wanita bersaksi harus disertai seorang saksi laki-laki, seperti

kesaksian mereka untuk orang lain.

Allah & berfirman,

e6rjj35,3;{{,6K d rv
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"Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh)
seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang
yang kamu sukai dari para saksi (yang ada).,' (es. Al Baqarah [2]:
2B2l

sedangkan laki-laki yang bersumpah untuk dirinya sendiri,
lalu mengambil suatu hak, ini tidak diperbolehkan. Keterangan ini
tercanhlm dalam pembahasan sumpah berikut kesaksian seorang
laki-laki.

Kedua, berkenaan dengan aurat wanita yang tidak boleh
dilihat oleh laki{aki. wanita dalam hal ini boleh bersaksi secara
tersendiri (tidak bersama saksi lakiiaki). Ketika bersaksi tersendiri
hanya boleh dilakukan jika jumlah mereka minimal empat orang
wanita. Demikian ini berdasarkan qiyas pada hukum Allah &.
Allah memosisikan dua orang wanita seperti safu orang laki-laki.
Jadi, saksi ifu harus terdiri dari dua orang laki-laki, atau seorang
lakilaki dan dua orang perempuan. Ketika wanita menyampaikan
kesaksian secara tersendiri, posisi dua saksi laki-laki digantikan
dengan empat orang wanita.
dikemukakan oleh Atha' :

Demikian pendapat yang

3046. Muslim mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij,
dari Atha'.95

Dalam kasus hukuman had, perutaldan, wasiat, oblek selain
harta benda, dan bagian tubuh wanita yang tidak boleh dilihat oleh
lakilaki, tidak boleh disaksikan kurang dari dua orang saksi.

95 As-Sunan N Kubn (10,/15L, pembahasan: Kesaksian, bab: Jumlah Saksi
I=i,1 dari jalur sufyan, dari Ibnu Jumij dan Abdul Marik bin Abu suraiman, dariAtha' bin Abu Rabbah, dia berkata, "Dalarn kasus melahirkan anak hanya boleh
dibuktikan dengan empat saksi wanita."
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Juga tidak boleh kurang dari dua orang saksi dalam kasus

memerdekakan budak dan wala'. Tergugat diminta bersumpah

dalam kasus talak, had, memerdekakan budak, dan segala

tindakan yang tanpa seorang saksi dan dengan seorang saksi. Jika

tergugat enggan bersumpah, sumpah itu dikembalikan pada

penggugat, dan saya mengambil hak ifu unfuknya' Namun' jika

penggugat tidak bersumpah, saya tidak mengambil secuil pun hak

itu unh:knya. Saya tidak membedakan hukum kasus ini dengan

hukum harta benda.

7. Kesaksian Qadhi

ApabilaSeorangqadhiSeorangyangadil,laluseseorang
mengakui sesuahr di hadapannya, maka pengakuan di hadapannya

tersebut lebih kuat dibanding kesaksian seluruh pihak yang

menyaksikannya. Sebab mungkin saja mereka bersaksi palsu di

hadapan qadhi, sedangkan pengakuan di hadapannya tidak

memuat keraguan-

saya tidak memberlakukan statemen di atas bagi para

qahdi saat ini, karena saya tidak ingin ini menjadi sarana bagi

mereka unfuk berbohong kepada orang-orang'
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8. Melihat Bulan (Ru'yah Al Hilal)

Seorang Imam hanya diperkenankan menetapkan
kewajiban puasa Ramadhan kepada masyarakat berdasarkan
kesaksian dua orang laki-raki atau lebih yang adil. Begitu pura
dengan kewajiban berbuka 0dur Fitri). saya menganjurkan agar
mereka berpuasa berdasarkan kesaksian orang yang adil. sebab
mereka tidak dibebani biaya dalam unrsan puasa. Jika temyata
sudah masuk Ramadhan, mereka membayamya (saksi dalam
ru yatul hihl; dan jika berum masuk Ramadhan, saya berharap
mereka berkenan memberinya upah.

sayra tidak menganjurkan mereka unfuk melaksanakan hal
ini dalam penenfuan berbuka 0dur Fifui), karena puasa termasuk
amal kebajikan, sedangkan berbuka meninggarkan amar perbuatan.
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go47. Ad-Darawardi mengabarkan t nouau kami dari

Muhammad bin Abdullah bin Amr bin utsaman, dari ibunya,

Fathimah binti Husain ei$, ada seorang laki-laki bersaksi di

hadapan Ali bin Abi Thalib.$, bahwa dia telah melihat hilal bulan

Ramadhan, dia lalu berpuasa. Menumtku dia berkata, dan

memerintahkan orang-orang untuk berpuasa, dia berkata, "Aku

berpuasa sehari di bulan Sya'ban lebih aku sukai daripada aku

berbuka sehari di bulan Ramadhan." Menurutku -Asy-Syafi'i
ragu-.96

fu-Rabi'i menyatakan: Asy-Syafi'i setelah itu mencabut

pendapatnya, Ialu berkata, "Tidak ada puasa (Ramadhan) kecuali

dengan dua orang saksi (yang melihat hilal)'"

Jika Ali i*b memerintahkan orang-orang untuk be-rpuasa

Ramadhan, ihr dalam pengertian memberi saran, bukan dalam

pengertian PenetaPan.

e6 As-Sunan Al Kubra, karya Al Baihaqi (4/213, pembahasan, Puasa, bab:

Kesaksian Melil.rat Hilal Bulan Ramadhan), diui ialur peT iwayatan Asy-Syafi'i.
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9- Kesaksian Anak Kecil

Kesaksian anak kecil tidak diperborehkan dalarn kasus apa
pun. sebab anak-anak belum memenuhi syarat menjadi saksi.
Allah & hanya memerintahkan kami unh.rk menerima kesaksian
orang yang kita ridhai. siapa saja yang kesaksiannya diterima, kita
pun akan menerimanya saat menyampaikannya di tempat kejadian
perkara yang disaksikannya setelah itu, dan dalam segala kondisi.
Saya ticiak mengetahuai kedudukan orang yang diterima
kesaksiannya sebelum mengetahui, menguji, dan meneliti
skapnya. Apabila kita mengetahui bahwa kemampuan saksi
demikian. orang yang memperbolehkan kami unfuk menerima
kesaksian orang yang tidak diketahui apa ketentuan Allah &
terkait kesaksian, dia tidak punya landasan yang kuat.

3048- Jika seseorang berkata: hnu Az-zubair menerima
kesaksian anak-anak. Maka dikatakan: Ibnu Abbas menolaknya. Al
Qur'an mengindikasikan bahwa anak-anak bukan termasuk orang
yang diridhai.eT

97 Mushannaf Abdunazzaq (8/ z4}-s4g, pernbahasan: Kesaksian, bab: Kesaksian
Anak-anak), dari ibnu Juraij, dia berkata: Abdullah bin Abu Mulail.j ,;g"b*k;
kepadaku bah"va dia diutus kepada lbnu Abbas unh:k menanyakan h.rkum kesalsian
anak-anak. I{etika itu Abdullah bin Abu Mulaikah meniabai sebagai qadhi datam
pemerintahkan Ibnu Az-Zubair. Ibnu Abbas menjawab, "Menurut helnatku, kesaksian
mereka tidak diperbolehkan. sesungguhnya Allah memerintahkan kita unfuk menerima
kesaksian orang yang diridhai. Sedangkan arrak kecir bukan pihJy""giirianui".

Diriwayatkan dari Ma'mar, dari Ayyub, dari hnu hu, t t"tir.uh bahwa dia
menjabat sebagai qadhi dalam pemerintahan Ibnu Az-Zubair. Ibnu Abu Mulaikah
mengirim utusan pada Ibnu Abbas untuk mmanyakan hukum kesaksian anak kecil.
Ternyata dia tidak memperbolehkan merel,;r, dan berpendapat bahwa kesaksian anak
kecil tidak berkekuatan hukum.
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sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr, dari Ibnu Abu

Mulaikah, dari Ibnu Abbas-

10. Kesaksian atas Kesalsian yang lain

Kesaksian atas kesaksian yang lain diperbolehkan.

Kesaksian atas kesaksian seorang laki-laki dan seorang wanita -
jika diperbolehkan- hanya diperbolehkan jika terdiri dari dua

orang laki-laki. Wanita bersama laki-laki tidak boleh menjadi

kesaksian atas kesaksian seorang dari mereka, sekalipun ifu dalam

umsan harta benda. Sebab mereka (para wanita) tidak bersaksi

terhadap harta ifu sendiri, melainkan bersaksi atas penetapan

kesaksian seorang laki-laki atau wanita-

Ketika inti madzhab kami menyebutkan bahwa kami tidak

memperbolehkan kesaksian para wanita kecuali dalam perkara

harta benda atau objek yang tidak boleh dilihat oleh kaum laki-laki,

maka kami tidak boleh untuk memperbolehkan kesaksian kaum

wanita atas kesaksian laki-laki maupun wanita'

Ibnu Az-Zubair ditanya hal yang sama' dia menanggapi, "Jika mereka

didatangkan di saat terjadi musibah, kesaksian mereka diperbolehkan."

Ml'ma, menyatakan: Aku rnendengar orang yang berpendapat, "Kesaksian

mereka dicatat. kemudian ciisimparr baik-baik hingga anak tersebut deluasa, selanjukrya

Jituny*kk* paCanya. Jika dia mengetahuinya, kesaksian tersebut diperbolehkan."
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11. Kesaksian atas Tindakan Krinninal

Apabila seorang laki{aki menyampaikan seorang saksi atas
tindakan kriminal secara tidak sengaja atau disengaja, yang tidak
dikenai qishash sama sekali, dia bersumpah berikut saksinya safu
kali. Dia harus membayar ganti rugi.

Jika tindakan kriminal ini secara sengaja yang dikenai
qishash dengan pasti, dia tidak perlu bersumpah. Kesaksian dalam
kasus ini harus terdiri dari dua orang saksi. seandainya kita
memperbolehkan sumpah berikut seorang saksi clala m qishash,
tenfu kami memperbolehkannl^ daram pembunuhan, begitu pun
dalam hukuman had. Kami menempatkan kesaksian dalam posisi
yang belum dijelaskan. Dalam hal ini baik kasus pembunuhan
budak oleh seorang merdeka, orang Nashrani yang dibunuh oleh
muslim yang merdeka, maupun kasus melukai.

Kesaksian kaum wanita daram kasus kriminaritas secara
tidak sengaja dan tindak kriminar sengaja yang tidak dikenai
qishash sama sekali, diperbolehkan berikut saksi laki{aki. wanita
tidak boleh bersaksi tersendiri. penuntut hak tidak dikenai sumpah
bersama para saksi wanita saja.

Apabila seseorang berpendapat, ,,Sumpah 
wajib

dilaksanakan berdasarkan seorang saksi dalam kasus pembunuhan,
Ialu wali dam dikenai hukuman mati. Jadi, menumtnya, sumpah
wajib dilakukan akibat dakwaan korban, atau bukti yang lemah.
Dia hanya boleh meyakini bahwa tindakan kriminal yang dikenai
qishash seperti pembunuhan. Kasus ini dipufuskan dengan
sumpah, melalui lima puluh sumpah. Ia tidak berbeda sama sekali
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dengan sumpah pembunuhan. Atar-r dia meyakini bahwa sumpah

hanya berlaku dalam kasus pembunuhan'

Dalil hukum Allah & dalam kesaksian yaitu dua orang saksi

laki laki atau seorang saksi laki-laki dan dua orang saksi

perempuan dalam kasus harta benda. Sedangkan dalil hukum

Rasulullah 6$, menurut kami, berdasarkan sumpah berikut seorang

saksi laki-laki dalam kasus harta benda, sementara qishash

bukanlah harta benda.

Jadi, sudah semestinya hukum qishash boleh ditetapkan

berdasarkan dua orang saksi. Lain halnya, jika seseorang

berpendapat dalam tindakan melukai. Sebenamya dalam tindakan

ini terdapat sumpah seperti halnya pembunuhan. Apabila orang

yang berpendapat demikian enggan menerima seorang saksi laki-

laki dan dua orang saksi perempuan, kemudian menjatuhkan

qishash, semestinya dia lebih keras untuk menerima sumpah dan

kesaksian seorang lakilaki-

L2- Kesaksian Ahli Waris

Apabila seorang ahli waris yang adil bersaksi unhrk

seseorang bahwa ayahnya telah mewasiatkan sepertiga harta

untuknya, datang orang lain dengan membawa dua orang saksi

laki-laki yang memberikan keterangan bahwa ayahnya telah

mewasiatkan sepertiga harta unttlknya, kasus ini sama seperti

kasus dua orang laki{aki yang salah sahrnya mengajukan dua

orang saksi bahwa nrmah itu rmliknya, ialu laki-laki yang lain
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mengajukan seorang saksi bahwa rumah ifu miliknya. Dua kasus
ini tidak berbeda.

Ulama yang berpendapat unfuk menyetarakan antara
seorang saksi laki-laki dan sumpah dalam kasus ini dan dua orang
saksi laki{aki, pasti menwmpah laki{aki tersebut berikut saksinya,
dan memuhrskan unfuk membagi dua. sedangkan ulama yang
tidak sependapat dengan solusi hukum di atas -karena kesaksian
belum sempuma hingga ob.lek yang disaksikan tidak membutuhkan
sumpah- memberikan sepertiga aset terse$ut pada pihak yang
mengajukan dua orang saksi, dan membatalkan kesaksian ahli
waris jika seorang diri.

Seandainya terdapat ahli waris yang lain yang kesaksianya
diperbolehkan, atau ada orang lain, maka sepertiga harta tersebut
dibagi dua, menurut dua pendapat di atas. Andaikata ahli waris
bersaksi bahwa ayahnya telah mencabut wasiahya dari pihak yang
disaksikan, dan mengalihkannya pada yang lain, maka dia
bersumpah berikut saksinya, dan sepertiga aset tersebut menjadi
miliknya.

Kasus di atas berbeda dengan kasus pertama, karena kedua
orang dalam kasus pertama berbeda. Ahli waris ini menegaskan
apa yang telah ditetapkan mereka berdua, dan menetapkan bahwa
ayahnya telah rnencabut wasiaforya.

seandainya se-seorang wafat dan meninggalkan beberapa
orang anak laki-laki, lalu mereka membagi rata atau tidak membagi
tirkah secara merata, kemudian salah seorang ahli waris bersaksi
pada orang lain batrwa ag,ahnya meurasiatkan sepertiga harta
padanya, berikut solusi hukumnya. Jika ahli waris ini adil, dia
bersumpah berikut seorang saksinya, dan mengambil sepertiga
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aset yang ada di tangan mereka. sebaliknya, jika dia tidak adil,

sepertiga aset yang ada di tangannya diambil, dan aset ahli waris

yang lain tidak diambil sedikit pun, lalu mereka menyumpahnya.

Demikian halnya, seandainya saksi terdiri dari dua ahli waris

wanita, atau empat orang ahli waris yang seluruhnya wanita' Maka

sepertiga aset yang ada di tangan mereka diambil' Kesaksian

merekaterhadappihaklainyangtidakmengakuitidak
diperbolehkan. sedangkan pihak yang disaksikan berikut

kesaksiannya tidak:disumpah. Seandainya mayat meninggalkan

uang seribu dan utani Catbu pada salah seorang ahli waris, lalu

pihak yang menanggung utang bersaksi pada seseorang' bahwa

mendiang telah mewasiatkan sepertiga hartanya untuknya. Jika dia

orang adil, sepertiga dari seribu yang ada padanya diberikan

padanya, karena aset ifu berasal dari warisan mendiang. Pihak lain

juga diberi sepertiga dari seribu aset, jika dia bersumpah, sekalipun

mengalami kebangkrutan -

Apabila ahli waris mengakui mendiang ayahnya mempunyai

tanggungan utang, kemudian setelah itu mengaku dirinyalah yang

berhutang" Pengakuan pertama dan pengakuan kedua punya

konsekuensi yang sama. Sebab pengakuan ahli waris tentatrg

tanggunganayahnyakemungkinanbesarberdampakterhadap
warisan ayahnya yang ada di tangannya, seperti halnya

konsekuensi pengakuan tersebut terhadap aset miliknya. f)engan

kata lain, jika seseorang hari ini mengaku punya tanggungan utang

pada seseorang, esok harinya mengaku punya tanggungan pada

orang lain, rnaka dia wajib melunasi seluruhnya' Dua belah pihak

inimembagiduaasetnyasestraibagiannyamasing-masing.Atau
pengakuannya gugur, karena dia tidak mengakui unfuk dirinya'
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sehingga tidak terikat unfuk memenuhi salah satunya. Ini pendapat
yang tidak dikemukakan oleh seorang pun yang aku kenal. Justru
mereka berdua mengikat secara bersamaan.

Seandainya bersama orang ini terdapat ahli waris lain yang
adil, mereka berdua bersumpah berikut saksinya. Jika ahli waris
tersebut tidak adil, kasus ini sama seperti kasus pertama.
Pelunasan piutang tersebut diambil dari aset yang ada di
tangannya, bukan di tangan pihak lain.

Apabila seorang laki-laki wafat dan meninggalkan seorang
atau beberapa ahli waris, lalu seorang ahli waris mengaku bahwa
budak yang ditinggalkan mendiang milik orang lain, kemudian
setelah ifu dia meralafurya, lalu berkata, "Justru, dia milik orang
lain." Maka budak tersebut milik ahli waris pertama, dan ahli waris
yang lain tidak memiliki apa pun. Ahli waris juga tidak dikenai
denda.

Demikian halnya seandainya seseorang melanjutkan
ucapannya (dengan hal lain setelah mengakui sesuafu), rnisalnya,
"Dia milik orang ini. Bukan, melainkan orang ini." Maka aset
tersebut milik orang yang disebutkan pertama kali. Demikian ini
orang tersebut seperti pihak yang nlengakui harta milik orang lain.
Pembatalan pengakuan yang telah dipufuskan unfuk pihak lain -
misalnya mengalihkan suatu hak pada orang lain- adalah tindakan
yang tidak dibenarkan. Praktik ini juga bukan termasuk kasus
seseorang yarrg bersaksi dengan aset yang tidak dimiliki orang lain,
kemudian mencatrut kesaksiannya sebelum pufusan hukum, lalu
dia bersaksi bahwa aset itu milik pihak lain.

Ketika seseorang wafat dan meninggalkan dua orang puka,
lalu salah seorang putranya yang boleh menjadi saksi bersaksi
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bahwa ayahnya punya hutang paCa seseorang, maka utang ini

dibayar dari harta peninggalan yang berada di tangan para ahli

waris. Hal ini jika pihak yang dipersaksikan telah bersumpah.

sebaliknya jika anak tersebut tidak memenuhi syarat untuk

menjadi saksi, utang di atas dibayar dari aset yang ada di tangan

saksi sesuai dengan kadar aset yang akan diambil darinya

seandainya kesaksiannya diperbolehkan. Sebab, dia ada dalam

kesaksiannya, bahwa baginya hak dari tangan pihak yang

mengakui, dan pada tangan pihak yang menyanggah juga terdapat

hak. Saya memberikan hak itu dari pihak yang mengakui, dan

tidak memberikannya secuil pun dari penyanggah'

Kasusdiatastidaksepertikasussebagianharta
peninggalan yang rusak. Dia seperti tidak meninggalkan harta

kekayaan. Bagaimana menumt Anda seandainya seseorang wafat

dan meninggalkan dua ribu, lalu yang seribu msak, sementara dia

punya hutang seribu, maka aset yang seribu ihr diambil. Demikian

pula seandainya seseorang berhak menerima wasiat sepertiga, dia

mengambil seperti dari seribu yang tersisa. sementara aset ifu

telahrusak,mendiangorangfuanyasepertitidakmeninggalkan
apa pun.

Andaikanahliwarismembagihartawarisan,pihakpemberi
pinjaman dan penerima wasiat mencermati bagian setiap ahli

waris, sehingga mereka dapat mengambil tanggungan pewaris

sesuai bagian yang diterima. Seandainya mereka bangkrut, laltr

utang pemberi pinjaman dilunasi dari tangan ahli waris yang tidak

bangkrut, maka mereka menarik kekurangan itu pihak yang

bangkrut. Saksi dalam kasus ini selamanya tidak menarik apa pun

dari saudaranya. Dia hanya mengakuinya'
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seandainya orang yang wafat meninggarkan seorang ahli
waris, lalu dia mengakui bahwa budak ini milik seorang laki-laki,
kemudian setelah itu dia mengaku budak tersebut milik orang lain,
maka budak ini milik laki-laki yang pertama. Dia tidak menjamin
apa pun bagi orang lain, baik dia menyerahkan budak itu pada
pihak pertama maupun tidak. Keduanya tidak berbeda.

Andaikan Anda beranggapan jika dia memberikan budak ifu
pada orang pertama, kemudian mengakui bahwa ifu milik orang
lain, maka dia harus mengganti harga budak ifu pada pihak
tersebut, karena dia telah menjadikannya rusak dengan cara
memberikan pada orang pertama. Demikian halnya seandainya dia
tidak memberikannya, karena jika saya memperbolehkan
pengakuan yang pertama, kemudian saya ingin mengeluarkannya
dari tangan orang pertama pada pihak Iain dengan pengakuan
yang telah dilontarkan pada aset milikku, maka saya tidak
menggantinya. Hal ini baik ahli waris yang menerima warisan
seorang diri termasuk pihak yang kesaksiannya diperbolehkan
maupun tidak diperbolehkan dalam bab ini. Sebab saya tidak
menerima kesaksian dalam perkara yang telah ditetapkan unfuk
seseorang, dan dikeluarkan dari miliknya.

Demikian pula seandainya seseorang mengakui bahwa
ayahnya telah mewasiatkan sepertiga hartanya unfuk seseorang,
kemudian dia berkata, "Justru saya mewasiatkannya unfuk orang
ini", rnaka saya tidak menerima ucapannya. sebab, saya telah
mewajibkan diri untuk mengeluarkan seperti harta ayahnya unfuk
orang tersebut. Ketika dia hendak mengeluarkannya pada orang
lain, saya menjadikan aset ifu sebagian bagian bagi orang berhak
pertama kali berdasarkan pengakuannya. Jadi, saya tidak
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menerima kesaksiannya dalam kasr:s yang berlawanan dengan

pengakuannYa-

Seandainyaahliwarismembagikankemudianmendapati
pewaris mempunyai utang atau wasiat berdasarkan kesaksian ahli

waris atau bukan atrli waris, semua ihr hukumnya sama'

Disampaikan pada para ahli waris, "Jika kalian ingin berbuat baik

dengan melunasi utang orang ini, dan menetapkan bagian

tersebut, maka lakukanlah- Jika kalian mengabaikannya' kami

akan menjual batas maksimal aset yang ditinggalkan pewads untuk

orang ini. Dan membatalkan bagian kalian'"

Karni tdak akan menjual aset masingmasing ahli waris

b€rdasa*an besaran utangnln, bukan pula besaran wasiat'

BagaimanamenunrtAndaseandainyape'warismeninggalkan
nrmah, tanah, budalq pakaian, dan dirham' namun iuga

meninggalkan utang? Kami akan melunasi pemberi pinjaman dari

dirhamyangada,dantidakmemperhifungkanasetyangtidakada
dan teriual. Karrn tidak akan meniual seluruh aset pewaris, tetapi

sekadar besaran utang atau wasiatnya'

13- Kesahsian terhadap Kesaksian dan surat Qadhi

Kesaksian terhadap kesaksian diperbolehkan. sedangkan

SuratQacihiterkaithakseseorangsepertihartabenda,had,atau
qishash,dan hak Allah Ta'ala, ada dua pendapat:
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Pertama, Surat qadhi ini diperbolehkan. Kedua, tidak
diperbolehkan, karena dapat mendorong berbagai tindakan
syubhat terhadap had.

Ulama yang berpendapat boleh, maka dalam kasus dua
orang yang bersaksi bahwa seseorang telah berzina, ditambah
kesaksian empat orang atas kesaksian dua orang yang lain terkait
tindakan zina tersebut, maka kesaksian tersebut tidak diterima
sebelum mereka mengidentifikasi perbuatan zina yang sama dan
wakfu yang sama. Dua saksi tersebut meyakinkan telah melihat
perzinaan, dan masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan
wanita- Para saksi tersebut juga menetapkan hal yang sama
dengan keterangan dua saksi ini. Baru setelah ifu, pelaku zina ini
dikenai hukuman.6ad

Demikian halnya seluruh kesaksian zina hanya akan
diterima oleh hakim dan dieksekusi jika mereka (para saksi)
menyaksikan perbuatan zina yang sama. Apabila beberapa orang
bersaksi, namun memberikan keterangan yang kurang jelas, dan
tidak mengidentifikasi bahwa kejadian yang dilihakrya sama,
kemudian salah seorang dari mereka atau mereka semua
meninggal atau menghilang, maka hakim tidak menjafuhkan
hukum had terhadap tersangka juga tidak menjahrhkan had
terhadap mereka, mengingat mereka belum menetapkan faktor
yang mewajlbkan had.

Begitu pun seandainya delapan orang bersaksi atas
kesaksian empat orang mengacu pada pendapat ini, pelaku
dikenai hukuman.&ad

Apabila dua orang lal<i-laki mendengar seseorang berkata,
"saya bersaksi bahwa si A merniliki tanggungan seribu dirham
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pada si 8", namun dia tidak mengatakan "saksikanlah!" pada dua

orang tersebut, maka mereka tidak boleh menyampaikan

kesaksian ini. Jika mereka berdua menyampaikannya, qadhi tidak

wajib menghukuminya, karena dia belum meminta mereka untuk

bersaksi. Jadi, seseorang hanya akan bersaksi berdasarkan fakta

yang teruji validitasnya. Terkadang seorang saksi boleh berkata,

"saksikanlah! Si fulan punya utang seribu padanya, yang dijaniikan

padanya." Maka hal itu tidak wajib. sebab ia tidak diambil. Apabila

saksi menyaksikan kesaksian itu pada qadhi, atau meminta

seseorang untuk menyampaikan pada qadhi, dia tidak diperkenan

mengambiltindakansebelumdiwajibkan.Sayamenganjurkan
qadhi menerima hal ini. sekalipun menurut ahrran yang benar,

qadhi harus bertanya lebih dahulu, dari mana dia mendapat

informasi tersebut?

Jika dia menjawab, "Berdasarkan pengakuannVd"' atau

"Dia menjualnya yang aku hadiri, melalui akad pesanan' atau

ijarah." Apabila saksi menyampaikan pernyataan ini' dan belum

ditanyakan oleh qadhi, pernyataan ini belum jeJas' Saya

berpendapat praktik ini diper-bolehkan, karena dia bersaksi

berdasarkan fakta Yang valid-

Apabila seseorang bersaksi atas kesaksian orang lain, maka

diawajibmenyampaikannya.Qadhipuntidakbolehmenerima
kesaksian itu sebelum didukung oleh pihak lain'

Apabila si A mendengar si B mengakui bahwa si C punya

tanggunganhartayar.rgdiperolehdaritindakanghasab,jualbeli,
atau belunr dilelaskan dan belum disaksikan oleh pihak yang

mengakui, rnaka dia harus menyampaikannya' Qadhi pun wajib
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menerimanya. Demikian ini karena pengakuan atas dirinya ifu
fakta yang paling dipercaya.

Apabila seseorang mendengar orang rain berkata,
"saksikanlah bahwa si A punya tanggungan pada si B,,,
pemyataan ini tidak mengikat si fulan, karena dia belum
mengakuinya. Pengakuan orang lain atas tanggungan tersebut,
tidak mengikat pihak lain dan tidak mengharuskan apa pun
darinya, kecuali dia menjadi saksi atas pengakuan ifu. Kesaksian
atas pengakuan mesti disampaikan di hadapan hakim, atau hakim
memintanya sebagai saksi.

Adapun pernyataan perihar kesaksian (di hadapan orang
Iain), sedangkan menurukrya kesaksian ifu seperti gurauan, yaifu
dia mendengarkannya tetapi tidak diminta menjadi saksi. Jadi,
jelaslah bahwa apa yang diakui oleh orang ini difujukan bagi pihak
lain, dan tidak mengharuskan orang lain unfuk mengakuinya. Dia
bukan saksi peristiwa tersebut, sehingga tidak mengikat pihak lain.

Apabila dua orang laki-laki bersaksi atas seseorang bahwa dia
telah mencuri harta milik orang lain; kedua saksi ini menjelaskan ciri-
ciri harta tersebut namun tidak menjelaskan tempat kejadian perkam,
atau sebalikryu menyebutkan tempat kejadian perkara tetapi tidak
menjelaskan harta ifu, maka tersangka tidak dikenai hukum potong
tangan. sebab terkadang pencuri fidak dikenai hukum potong
tangan- Misalnya, sp*eorang mencopet atau mencuri barang bukan
dari tempat penyimpanan semestinya, atau mencui barang yang
nilainya kurang dari seperempat dinar.

Jika kedua saksi di atas meninggar atau menghilang,
terdakwa tidak dikenai hukum potong tangan. Apabila kedua saksi
ini meninggal, terdakwa dilepaskan setelah disumpah lebih dahulu.
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Apabila kedua saksi ini tidak berada di tempat, terdakwa

ditahan sampai mereka datang. Qadhi setempat menymrati qadhi

wiiayah kedua saksi tersebut berada, lalu menangguhkan mereka'

Ulamayangmenerimasuratqadhidalamkasuspencurian'
menerima hal tersebut. sementara menurut ulama yang tidak

menerima surat qadhi dalam kasus pencurian' qadhi tidak perlu

menulis surat. Apabila kedua saksi ini menerangkan tindakan

pencurian, tanpa menjelaskan tempat penyimpanan barang curian'

pencuriharusmenggantibarangtersebut,dantidakdikenaihukum

potong tangan.

Apabila beberapa saksi perbuatan zina menyampaikan

keterangan tentang tindakan zina, hukuman had tidak dilatuhkan

sebelum mereka menjelaskan perzinaan yang terjadi, sebagaimana

telah saya terangkan. Jika mereka melakukan' hukuman had

dilatuhkan.

Tetapi, jika para saksi ini tidak memberikan penjelasan

hingga mereka menghilang, meninggal, atau salah seorang dari

mereka menghilang, tersangka zina ditahan dan kasusnya

ditangguhkan. Apabila salah seorang dari saksi telah meninggal,

tersangka dibebaskan. selamanya dia tidak dilatuhi had sebelum

terkumpul empat orang saksi yang menjelaskan kejadian zina yang

sama, maka tersangka seperti ini dikenai had, atau dia berstrmpah

(tidak melakukan zina seperti dituduhkan) dan dibebaskan.

Di antara pertanyaan yang diajukan oleh imam pada

tersangka (pihak yang disaksikan), yaitrr "Apakah Anda berzina

dengan seorang perempuan?" sebab menurut mereka' menggauh

binatangjugadikategorikanzina.Bisajadimerekamengategorikan

masturbasi (atau onani) juga sebagai perbuatan zina' Kami
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selamanya tidak akan menghukum hadtersangka, sebelum rnereka
menegaskan kesaksiannya, dan menjelaskannya di mana
perbuatan seperti ih_r digolongkan sebagai zina.

Apabila tiga orang memberikan kesaksian bahwa seseorang
telah berzina lalu menetapkannya, namun orang keempat berkata,
"saya melihat dia rnerengkuhnya, tetapi saya tidak tahu apakah
dia memasukkan kemaluan ke vagina?" menurut madzhab
sebagian besar mufti, tiga orang saksi dikenai hukuman had
(karena telah menuduh zina), dan saksi keempat tidak dilatuhi had.

Andaikan saksi keempat menuh-rkan, "Saya bersaksi dia
pezina", kemudian mengucapkan kalimat di atas, mentrut
pendapat mereka, dia sebaiknya dikenai hukuman had, karena
menuduh zina. Dia tidak berhasil membuktikan tindakan zina
dimana perbuatan seperti ifu dikenai rlad

Begifu pula seandainya empat orang bersaksi, .Kami
melihat dia berada di atas wanita ini", dan tidak memastikan, maka
baik terfuduh maupun empat saksi ini tidak dikenai hukuma n had"
seandainya mereka berkata, "Dia berzina dengan wanita ini,,,
kemudian tidak mernastikan, maka mereka dikenai had karena
telah menuduh zina. Empat orang ini penuduh zina karena tidak
menyampaikan kesaksian.

Apabila beberapa orang bersaksi bahwa seseorang telah
mencuri, Irnam tidak diperkenankan mengajarinya argumen.
Demikian ini karena seandainya dia menyanggahnya, dia dikenai
hukuman potongan tangan. Akan tetapi, seandainya dia dituduh
telah mencuri tanpa didasari bukti, dia termasuk kalangan yang
tidak mengetahui hukuman had. Bisajadi dia seorang mustim di
hadapan para pencurinya ya,g cratang dari negeri musuh, dan bisa
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jadi dia orang yang keras yang tinggal di pedalaman yang dihuni

para penduduk yang keras, maka menumt saya, tidak masalah

menegumya clengan kalimat, "Mungkin saja dia tidak mencuri"'

Tidak diperkenankan unfuk mengucapkan "Tolaklah"'

Duaorangbersaksidalamkasuspencurian,lalumereka
berdua bersengketa dalam masalah kesaksian; salah seorang dari

mereka berkata, "Dia mencuri karnbing gibas milik si fulan dari

rumah ini." saksi yang lain berkata, "Justru, dia mencurinya dari

mmah ini." Atau mereka berdua bersaksi atas penglihatan yang

sama dan pemyataan yang sama, "Dia mencurinya dari rumah

ini.,' salah safunya berkata, "Pada pagi hari." Saksi yang lain

menyatakan, "Pada malam hari." Atau bisa juga salah safunya

berkata, "Dia mencuri kambing gibas berwarna putih." Namun

saksi yang lain berkata, "Dia mencuri gibas berwama hitam," atau

salah seorang darinya berkata, "Kambing yang dicurinya

bertanduk." Saksi yang lain berkata, "Kambing tidak bertanduk'"

Atau salah seorang berkata, "Kambing gibas." Tapi saksi yang lain

berkata, "Kambing jawa'"

Perbedaan keterangan saksi di atas menyebabkan hukuman

potong tangan tidak dijattrhkan sebelum kedua saksi

mengemukakan fakta yang sama, di mana dalam kasus yang

serupa pelakunya dipotong tangan'

Sampaikan pada korban pencurian, ..Setiap saksi

mendustakan kesaksian saksi lainnya, maka abaikaniah saiah sah-r

kesaksian ini sesuka Anda, dan bersumpahlah berikut saksi Anda."

Jika salah seorang dad mereka berkata, "Dia mencun

kambing gibas," lalu menjelaskan bahwa pencurian tersebut

dilakukan i:ada waktu PaSi; sedangkan saksi yang lain
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mengatal<an, "Dia mencuri kambing gibas", Ialu menjelaskan
bahwa pencurian itu dilakukan pada waktu petang, jadi barang
curian yang digugat hanyalah kambing gibas, maka dia disumpah
atas salah safu dari dua gibas tersebut sesukanya dan
mengambilnya, atau rnemungut harganya jika telah mati.

Apabila korban menggugat dua ekor gibas, dia bersumpah
berikut kesaksian masing-masing saksi, dan mengambil dua gibas
ini jika kedua saksi menjelaskan bahwa pencurian tersebut sama
namun berbeda sifatnya. Jadi, dalam dua kasus pencurian ini,
pendakwa besumpah berikut salah safu dari dua saksi yang ada,
dan berhak mengambilnya.

Demikian pula seandainya seseorang bersaksi bahwa si A
minum khamer pada hari ini, namun saksi yang lain mengatakan
dia minum khamer kemarin, pelaku tidak dijafuhi hukuman had,
mengingat kemarin tenfu saja bukan hari ini.

Begitu pun jika dua orang bersaksi bahwa seseorang telah
berzina dengan fulanah di rumah ini, namun dua orang saksi lain
memberi keterangan bahwa dia berzina dengannya di rumah yang
lain, maka tersangka tidak dikenai hukum had. Ulama yang
menghukum had para saksi yang tidak memenuhi syarat empat
orang, pasti meng-hadmereka (dalam kasus ini).

Andaikan seseorang bersaksi terhadap A bahwa dia telah
menuduh zina B pada hari ini, namun saksi yang lain
menerangkan bahwa A menuduh zina B kemarin, maka A udak
dikenai hukum had. Alasannya, dalam kasus tersebut tidak
terdapat dua orang yang bersaksi atas safu tindakan menuduh
zina.
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Demikian pula seandainya ciua orang bersaksi bahwa A

telah menjatuhkan talak. Salah seorang saksi berkata, "Kemarin A

berkata pada istrinya, 'Kamu ditalak'." Saksi yang lain

menyatakan, "Hari ini A berkata pada istrinya, 'Kamu ditalak',"

maka tidak terjadi talak, karena talak kemarin bukanlah talak hari

ini. Kesaksian dua orang ini mengacu pada awal pemyataan yang

disampaikan. Hanya saja, hukuman had, talak, atau

memerdekakan budak, seperti kesaksian mereka atas suahr

tindakan. Kasus ini tidak seperti kesaksian mereka bahwa dia telah

mengakui sesuatu yang telah berlalu.

Pengugat bersumpah dalam setiap kasus ini- Ketika

kesaksian tersebut batal, saya meminta penggugat untuk

bersumpah, dan dia tidak dikenai sangksi apa pun.

Demikian pula jika seseorang berkata, "Saya bersaksi

bahwa si A berkata pada istrinya, 'Kamu ditalak, kalau masuk

mmah.' [alu, perempuan ifu masuk nimah." Saksi yang lain

berkata, "Saya bersaksi si A berkata pada istrinya, 'Kamu ditalak,

kalau mengendari hewan funggangan,' lalu dia menaikinya'" Maka

istrinya tidak ditalak. Sebab, masing-masing saksi ini memberikan

kesaksian talak yang berbeda dengan kesaksian talak yang lain.

Apabila seseorang melakukan tindak pencurian, lalu empat

orang menyaksikannya, dua orang bersaksi bahwa curiannya

pakaian anu seharga sekian; dair dua orang lainnya bersaksi bahwa

pakaian itu sama dan harganya sekian, maka salah sahr dari dua

kesaksian ini mengharuskan h'ukum potong tangan, sedangkan

yang lain tidak mewajibkan lrukum tersebut, maka pelaku tidak

dikenai hukum potong tangan, mengingat kami menolak hukum

iad clengan fakta yang tidak jelas. Kasus ini merupakan alasan
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yang kuat unfuk menolak had tersebut. Karena alasan ifu, kami
membebankan ganti rugi pada pelaku pencurian dengan harga
terendah (dari dua harga yang dikemukakan saksi).

Kasus di atas berbeda dengan kasus dua orang yang
bersaksi. Saksi pertama menyebut angka seribu, sedangkan saksi
kedua dua ribu- sebab, bisa jadi harganya seribu dari sisi, dan dua
ribu dari sisi lain. Hal ini mengharuskan terdakwa unfuk mengganti
harga pakaian yang disepakati. para saksi yang menyebutkan
harga tinggi tidak lebih utama dari para saksi yang menyebutkan
harga rendah. Saya menyumpahnya berikut seorang saksi atas
suafu harga, ketika dia menggugat kesaksian dua orang yang
memberi keterangan lebih dari dua harga.

siapa yang bersaksi atas seseorang dengan selain zina
sehingga kesaksianya tidak sempurna, maka saksi tidak dikenai
hukuman .6ad Qadhi tidak masalah memisahkan para saksi ,

ketika mengkhawatirkan mereka kurang serius atau tidak
mengetahui muatan kesaksiannya. Kemudian, mengondisikan
mereka dengan muatan kesaksian, waktu terjadinya kesaksian, dan
perbuatan serta ucapan yang terjadi, orang yang melihat kejadian
tersebut bersama mereka, dan argumen validitas kesaksian mereka
dan kesaksian pihak yang bersaksi bersamanya.

Demikian hal lika qadhi mencurigai mereka akan berbuat
semena-mena atau ceroboh terhadap objek yang disaksikan, serta
berbuat zhalim atau rnenyimpang terhadap pihak dipersaksikan.
Jika mereka memberikan kesaksian yang benar, qadhi
menerimanya. Tetapi, jika mereka memberikan keterangan yang
simpang-siur yang dapat merusak kesaksian tersebut, qadhi pun
mengabaikannya.
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Apabila para saksi menetapkan kesaksian atas hukum iad
yang telah ada, kemudian mereka menghilang atau meninggal

sebelum memuhlskan, kemudian mereka diadili, hukuman had prxt

dijatuhkan.

Demikian halnya, jika para saksi adalah orang-orang yang

adil kemudian menghilang sebelum had dijatuhkan, hukuman ini

tetap diberlakukan. Demikian pula seandainya para saksi ini

mengalami ketulian atau kebutaan.

Apabila para saksi adaiah orang-orang yang adil, atau

bersikap adil di hadapan hakim, maka pihak yang disaksikan

mengungkap sikap negatif mereka. Hak menerima penilaian

tersebut darinya dari siapa pun sumbemya. Dalam kasus ini tidak

ada perbedaan antara safu sama lain. Alasannya, kami rnenolak

kesaksian orang yang sangat memusuhi, mengunhrngkan diri

sendiri, dan melindungi diri.

Kami tidak menerima penilaian negatif dari pengkritik,

kecuali bila disampaikan dengan penjelasan yang tidak melukai

pihak yang dikritik. Sebab, orang terkadang mengkritik orang lain

akibat perbeCaan dan dorongan hawa nafsu, sebagian me.ngafirkan

dan menyesatkan yang lain. Mereka juga mengkritik berdasarkan

tahr.ril. Kritik negatif hanya dapat diterima dengan penjelasan yang

standar digunakan oleh para kritikus, baik dia seorang ahh fiklh

maupun bukan ahli fiqih, sesuai takwil yang telah saja saya

sampaikan.

Ketika beberapa orang saksi memberikan kesaksian

terhadap seorang atas hukuman had apa pun atau hak apa pun,

lalu pihak yang disaksikan ber"kata, "Mereka para budak", atau

tidak mengatakannya, maka sudah seharusnya hakim tidak
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menerima kesaksian seorang pun dari mereka, sebelum
nrenyelidiki kebenaran pemyataannya berdasarkan keterangan
para ahli, atau dengan pembuktian yang menegaskan bahwa
mereka adalah orang-orang merdeka, baligh, muslim, dan adil.

Apabila hal ini telah dipastikan oleh hakim, dia
menginformasikannya pada pihak yang disaksikan, kemudian
mengungkapkan kritik mereka. Apabila dia membawa saksi ahli
atau bukti tersebut, hakim menerimanya. Jika tidak dapat
membuktikan semua tuduhan ifu, kesaksian yang disampaikan
para saksi dilaksanakan.

Sangat sedikit sekali orang yang saya kenal yang begifu
fulus dalam beribadah dan menjaga kehormatannya, hingga tidak
dicampuri oleh secuil pun maksiat dan pengabaian harga diri; atau
sebaliknya orang yang hidupnya dipenuhi maksiat dan pengabaian
terhadap harga diri hingga tidak dicampuri dengan secuil pun
ketaatan dan menjaga kehormatan. Karena ifu, apabila secara lahir
seseorang lebih dominan ketaatan dan kehormatannya maka
kesaksiannya diterima. Tetapi, jika secara lahiriah yang lebih
dominan perbuatan maksiat dan pengabaian kehormatan maka
kesaksiannya ditolak.

Setiap orang yang berbuat maksiat yang dikenai had dan
telah dihukum had, kami tidak memperbolehkan kesaksiannya.
Setiap orang yang secara terang-terangan terungkap kebohongan-
nya, tidak secara tersembunyi, kesaksiannya tidak diperbolehkan.
Begifu pun setiap orang yang coba-coba bersaksi pal-cu, sekalipun
bukan orang yang suka berdusta dalam kesaksian. Orang yang
diduga berbuat dusta namuil punya alasan unfuk mengelak dari
asumsi ifu, dia tidak dilabeli s;ebagai pendusta.
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Setiap orang yang melakrlkan takr,vil, lalu melakukan

sesuahr yang dianggap halal, baik dikenai sanksi .6ad maupun

tidak, kesaksiannya tidak ditolak akibat tindakan tersebut. Anda

ketahui di antara orang yang mengemban agama dan menegakkan

ilmu di sejumlah negeri ada segelintir orang yang menganggap

halal mut'ah. Dia memfatwakan, seorang laki-laki boleh menikahi

seorang wanita dengan maskawin dirham dalam jumlah tertentu-

Padahal menumt kami dan menurut selain kami dari kalangan ahli

fiqih, praktik tersebut haram.

Bahkan, di antara mereka ada yang menakwil ayat lalu

menghalalkan pertumpahan darah. Padahal, kita tahu tidak ada

dosa yang lebih besar dari pembunuhan setelah dosa syirik. Ada

juga yang menakwilkan ayat, lalu mengtralalkan seluruh barang

yang memabukkan selain khamer dan mencemooh orang yang

mengharamkannya. Padahal, selain mereka mengharamkannya.

Sebagian mereka ada juga yang menghalalkan menggauli

istri dari jalan belakarry (dubur), padahal selain mereka meng-

haramkan praktik ini. Sebagian mereka ada yang menghalalkan

jualbeli yang dilarang menurut selainnya.

Jadi, mereka ini berikut apa yang telah saya jelaskan, ajaran

yang disamarkan oleh orang-orang yang tepercaya dalam masalah

agamanya dan bersikap qana'ah di hadapan orang yang

mengenalnya, apa yang mereka tal$rilkan telah ditinggalkan, lalu

melakukan kesalahan di dalamnya. Orang seperti ini tidak Cikritik

dengan predikat kesalahan besar, jika tindakan tersebut dilakukan

dalam konteks menganggap halal. Seluruh para pengikut hawa

nafsu berada dalam level ini.
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Dengan demikian, pemain catur dan bermain-main dengan
rnerpati -sekalipun kami memakruhkannya- korrdisinya lebih
ringan dibanding mereka tanpa batas dan ukuran. Tetapi, jika
seseorang berjudi dengan merpati atau cafur, kami menolak
kesaksian mereka atas alasan tersebut. Begitu pun jika seseorang
berjudi oleh hal lain, seperti berjudi dengan cara menyerang
seseorang, me.dahuluinya, atau memanahnya. Alasannya, kami
tidak menemukan seorang pun yang menghalalkan judi dan tidak
menakv.rilnya. Tetapi, seandainya praktik demikian ditafsirkan
sebagai perlombaan seperti lomba panahan dan lomba berkuda,
dikatakan padanya: sungguh, Anda terah melakukan kesalahan
fatal- Karena ihr, kesaksiannya ditorak sebelum dia melaksanakan
apa yang telah dijelaskan padanya. Demikian ini karena tidak
seorang pun yang bertindak lalai dalam kasus ini; dan bahwa
seluruh orang sepakat perbuatan ini diharamkan.

Kesaksian penjual khamer ditolak, karena seluruh umat
Islam sepakat bahwa jual beli khamer diharamkan. Sedangkan
orang yang membuat jus anggur lalu menjualnya, dia berada dalam
kondisi yang melakukan jual beli di saat tersebut hukumnya halal,
seperti anggur yang dibeli lalu dimakannya. saya menganjurkan
padanya unfuk bersikap hati-hati. Jangan sampai menjual jus
anggur ifu pada orang yang diyakini akan menjadikannya khamer.

Namun demikian, jika dia melakukannya, saya tidak
membatalkan jual beli tersebut, karena dia menjualnya dalam
kondisi halal; sementara niat pemilik jus tersebut unfuk membuat
sesuafu yang diharamkan (dalam hal ini khamer) tidak akan
mengharamkan sesuahr yang halal. Kesaksiannya juga tidak ditolak
akibat perbuatan ifu, karena dia kadang mengira jus anggur ifu
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perasan buah dan mengubahnya menjadi cuka. Ketika kondisi

ketika dia membelinya halal maka dia pun halal menjualnya. Tidak

jarang dia mengambil yang halal dan haram. Namun, perkara halal

tidak lebih utama dari perkara halal; justru, perkara halal itu lebih

utama dai perkara haram. Ketenfuan ini berlaku untrrk setiap

muslim.

Apabila beberapa orang bersaksi tentang sesuatu, lalu

hakim tidak memuhrskan perkara berdasarkan kesaksian itu hingga

saksi melakukan tindakan yang membuat kesaksiannya ditolak,

maka hakim tidak memutuskan perkara. Dalam kasus ini hakim

tidak memutuskan perkara sebelum para saksi kembali bersikap

adil pada hari putusan diambil-

Akan tetapi, seandainya hakim memufuskan perkara

berdasarkan kesaksian para saksi yang adil, kemudian setelah

putusan itu sikap mereka berubah, putusan tersebut tidak ditolak.

Sebab, hakim hanya memperhatikan keadilan para saksi pada saat

menjatuhkan vonis.

Apabila beberapa orang bersaksi atas seseorang lalu dia

menggugat sikap negatif para saksi, maka klaim sikap negatif i1i

ditangguhkan di kota tempat tinggal te-rsangka atau lokasi yang

berdekatan dengapnya. Jika tersangka datang membawa bukti, ini

sudah jelas. Tetapi, jika gugatan tersebut tanpa bukti, hukum yang

telah dipuhrskan berlaku padanya.

Selanjutnya, jika ter,iakwa menilai negatif para saksi selelah

kondisi di atas, putusan hukum yang telah diambil tidak dapat

ditolak.

Apabila terdakwa rnendatangkan sebagian bukt untuk

nrengkritik saksi-misalnya, dia membawa seorang saksi dan
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memohon penangguhan wakfu-maka menurut hemat saya,

terdakwa diberi waktu yang cukup unfuk membuktikan
gugatannya, atau dia kesulitan untuk membuktikannya lalu pufusan
hukum diambil.

Apabila orang ini menyampaikan kesaksian, kemudian
kembali menghadap hakim, lalu meragukan kesaksian ifu, atau dia
berkata, "Sungguh, aku benar-benar telah melakukan kesalahan

dalam kesaksian itu", maka hakim tidak boleh menjalankan
kesaksian itu, dan tidak dikenakan menghukum saksi. Sebab,
kesalahan sering terjadi dalam kasus yang lebih besar dari ini.

Hakim berkata pada saksi, "Saya sarankan agar Anda
memantapkan kesaksian sebelum Anda meyakinkannya." Jika
saksi berkata, "Sungguh, aku keliru dengan objek kesaksian
pertama, yang benar adalah yang terakhir ini." Maka saya

mencabut kesaksian ini dari orang pertama dan tidak memper-
bolehkannya pada pihak lain. Alasannya, dia telah memperlihatkan
padaku bahwa dia telah bersaksi lalu keliru.

Akan tetapi, jika saksi tidak meralat kesaksiannya sebelum
pufusan hukum dikeluarkan, kemudian meralatnya setelah vonis
dijahrhkan, saya tidak menolak putusan itu karena telah berlaku.
Saya membebankan ganti rugi pada mereka berdua -jika terdiri
dari dua orang saksi- dalam vonis potong tangan, yang diambil
dari harta benda mereka secara funai, karena mereka telah berbuat
kesalahan padanya.

Apabila saksi berkata, "Kami sengaja menyampaikan
kesaksian yang memberatkan tersangka, agar dia dihukum potong
tangan, dan karni yakin terdaktra akan dihukum potong tangan
jika kami bersaksi yang memberatkannya," maka kami
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memberikan pilihan pada terdakwa yang telah dipotong

tangannya: dia boleh memilih untuk memotong tangan kedua saksi

tersebut sebagai qishash, atau memungut diyat tangan dari

rnereka.

3049. Sufyan bin Mutharrif mengabarkan kepada kami dari

AsySya'bi, dari Ali,&.98

Apabila yang meralat kesaksian hanya sahr orang setelah

pufusan hukum berlaku, solusinya seperti solusi kasus pertama,

yaihr dia menanggung denda setengah diyat tangan korban. Jika

dia sengaja berbuat salah, tangannya dipotong.

Adapun jika seorang saksi mengaku telah sengaja

menyampaikan kesaksian palsu dalam kasus di luar qishash, kami

akan menghukum keduanya bukan dengan had. Kesaksian mereka

berdua atas sesuatu sama tidak diperbolehkan sebelum diuji

kejujurannya. Kesaksian ini dijadikan informasi dari rnereka ber'dua

yang buhrh diselidiki lebih lanjut, ketika kita temukan mereka

berbuat salah terhadap orang yang dipersaksikan.

98 As-Sunan Al Kubra,karyaAl Barhaqi (lOi242; pembahasan, Kesalisian, bab,

Meralat Kesaksian), dari dua jalur periwayatan Asy-Syafi'i dari Sufuan dan Ali bin Huir

dari Hasyim. Mereka berdua dari Mutharrif, dari Asy-Sya'bi bahwa dua orang pria

bersaksi di hadapan Ali ei15 tentang seorang pria yang mencuri. Orang itu lalu Cipotong

tangannya.
Kemudian, mereka berdua datang dengan membawa orang lain, seraya berkata,

"lniiah pencurinya, bukan orang yalg pertama." Akhimya Ali d$ membebaskan diyat

potong tangan pihak pertama kepada dua saksi tersebut-

Ali berkata, "Andaisaja saya tahu kalian berdua sengaja melakukan kekeliruan ifu,

pasti saya telah potong tangan kalian, dan tidak mernotong omng kqlua."
Dalam riwayat Sufuan dari Mutharif disebutkan, "Mereka berdua lalu berkata,

'Kami melakukan kesalahan dengan omng pertama'."
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Adapun seandainya kedua saksi telah menyampaikan

kesaksian kemudian berkata, "Jangan Anda pertimbangkan

kesaksian kami, karena kami ragu." Maka hakim tidak perlu
mempertimbangkannya. Namun, hakim boleh mempertimbangkan

kesaksian mereka dalam kasus yang lain. Sebab, ucapan "kami

rdgu", berbeda dengan ucapan mereka "kami salah".

Ketika beberapa orang bersaksi atas hak seseorang dalam
qishash, qadzat harta benda, atau lainnya, lalu para saksi

mendustakan pihak yang disaksikan, maka setelah kebohongan
tersebut, dia tidak boleh mengambil secuil pun dari objek yang

mereka saksikan. Dia lebih utama atas hak dirinya, dan lebih tetap
untuk membatalkan hukum ketika para saksi telah berdusta.

Sungguh pun dia mempunyai beberapa orang saksi, namun dia
pasti lebih jujur terhadap dirinya.

Seandainya para saksi tidak berdusta, tetapi mereka
meralat kesaksiannya, padahal kesaksian terkait dengan hukum
qadzaf atau hadlarnnya, dia tidak dikenai sanksi apa pun.

Meralat kesaksian ada dua rnacam. Pertama, apabila dua

orang atau beberapa orang bersak^si terhadap seseorang dengan
sesuahr yang merusak bagian fubuhnya atau menghilangkannya,

seperti pemotongan" deraan, qishash dalam kasus pembunuhan

dan pencederaan, dan hukum diputuskan berdasarkan kesaksian

ini; kemudian mereka meralatnya, dengan pemyataan, "Kami

sengaja agar dia terjerat dengan hukuman tersebut akibat
kesaksian karni", rnaka kesaksian tersebut seperti pencederaan

terhadap terdakwa yang di dalamnya diberlakukan qishash. Dalam
kasus di atas, terdalsr/a diberi pilihan untuk melakukan qishash

terhadap saksi atau menarik diyat.
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Sementara clalam kasus yang tidak dikenai qishash,

terdakwa menarik diyat dari saksi, dan mereka dikenai hukuman

takzir, bukan rlaoi

Andaikan mereka berkata, "Kami sengaja berbuat batil.

Namun, kami tidak tahu perbuatan ini wajib atasnya," maka

mereka dihukum takzir serta harus membayar diyat. Perbuatan

saksi di atas dikategorikan kriminal sengaja yang menyerupai tidak

sengaja dalam kasus'yang dijatuhi hukum qishash maupun bukan

hukum qishash.

Apabila dua saksi ini berkata, "Kami berbuat keliru" atau

"Kami rdgu", mereka tidak dikenai hukum dan qishash apa pun'

tetapi harus mengganti kerugian terdalsrr'a.

Seandainya beberapa orang bersaksi terhadap seorang laki-

laki bahwa dia telah menceraikan istrinya dengan talak tiga, lalu

hakim memisahkan pasangan ini, setelah itu para saksi meralat

keterangannya, maka hakim membebankan denda mahar mitsil si

wanita -jika telah disehrbuhi suaminya- pada mereka. Jika suami

belum menggauli istrinya, mereka membayar denda separuh

mahar mitsilnya. Alasannya, mereka telah mengharamkan sang

istri dari suaminya. Si istri hanVa berhak menerima mahar mitsil

saja. Saya tidak melihat nilai yang diberikan, besar atau kecil,

tetapi saya hanya mempertimbangkan kerusakan yang ditimbulkan

oleh mereka. Karena itu, saya rnenggantinya dengan nilai barang.

a
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Asy-Syafi'i berkata: Apabila beberapa orang ini bersaksi

atas seseorang tentang kepemilikan hafta, lalu mengeluarkannya

dari kepemilikan orang tersebut berdasarkan kesaksian mereka
pada pihak lain, maka hakim menghukurn mereka karena sengaja

bersaksi palsu.

Saya tidak menghukum para saksi ini atas tindakan yang

keliru. Saya juga tidak membebankan denda kepada mereka,

karena seandainya saya menerima pemyataan lain mereka ketika
bersaksi tentang kepemilikan tempat tinggal maka saya keluarkan

Ialu mengembalikan kepadanya. Tidak boleh membebankan denda

atas sesuafu yang,masih wujud yang telah saya keluarkan dari hak
pemiliknya.

Sebagian ulama Bashrah berpendapat bahwa hakim
membatalkan hukum dalam seluruh kasus ini. Jadi, mmah tersebut

dikembalikan pada pihak yang mengeluarkannya pertama kali dari
kepemilikannya.

Sebenamya kami melarang praktik ini karena jika kami
menjadikannya sebagai saksi yang adilberdasarkan kasus pertama,

kami tetap memberlakukan hukum dan tidak mengembalikannya

sebelum pemberlakuan tersebut. Sebab, jika kami membatalkan

hukum dan memberikan aset ifu pada pihak lain dalam konteks

belum terpenuhinya syarat keadilan, berarti kami memperbolehkan

kesaksiannya tentang pengembalian aset, padahal dia tidak
merusak apa pun yang ada. Dia hanya mengeluarkan sesuatu dari
kepemilikan orang lain.

Jadi, kepuhrsan hukr-rmnya praktik tersebut benar secara

zhahir. Ketika dia menarik kesaksian berarti seperti orang yang

baru memberikan kesaksian yang kesaksiannya tidak
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diperbolehkan. Dia tidak mengamhil sesuatu untuk dirinya, lalu

saya melepasnya dari kepemilikannya. Dia juga tidak kehilangan

sesuatu di mana pihak yang merusaknya tidak mengambil manfaat

darinya. Sebenamya, dia bersaksi unfuk sesuafu yang telah

dimanfaatkan oleh pihak lain. Karena itu, saya tidak

membebankan denda kepadanya atas aset yang diakui berada di

tangan pihak lain.

Ketika seorang atau dua orang bersaksi atas orang lain

bahwa dia telah memeniekakan budaknya, atau bahwa budak ini

sebenamya orang merdeka, saya menolak kesaksian mereka

berrlua- Selanjutnya, mereka berdua atau salah seorang dari saksi

ini memiliki budak tersebut. Konsekuensi hukum atas kesaksian di

atas, budak ini dimerdekakan oleh keduanya atau oleh pemiliknya

(salah seorang dari saksi ini), karena dia telah mengakui budak itu

orang merdeka yang tidak seorang pun halal memilikinya'

Saya tidak menerima pemyataan saksi, "Awalnya saya

bersaksi dengan sesatu yang batil."

Demikian halnya seandainya seseorang berkata pada

bapaknya terkait budak, "Bapakku telah memerdekakan dia dalam

wasiatnya." Maka, budak ini keluar dari aset yang sepertiga (batas

maksimal wasiat). Kemudian dia berkata, "Saya berdusta'" Maka,

dalam kasus ini, orang tersebut tidak berhak memiliki apa pun dari

budak ini, karena ia telah mengakui kemerdekaannya.

Ketika dua orang bersaksi atas seseorang terkait sebuah

kesaksian, lalu qadhi mernperbolehkannya, namun setelah itu

qadhi tahu kedua orang ini atau salah satunya temyata budak atau

mus5irik, maka qadhi wajib mencabut pufusannya. Selanjutnya,

qadhi memufuskan perkara ini berdasarkan sumpah dan seorang
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saksi, jika salah seorang dari keduanya orang yang adil.
Pembuktian kasus ini boleh menggunakan surrrpah berikut
kesaksian seorang pria.

Asy-Syafi'i berkata: Demikian halnya seandainya qadhi
mengetahui pada hari penyampaian kesaksian temyata kedua
saksi ini bukan orang yang adil, karena memiliki kekurangan yang
jelas pada fisik atau agamanya, maka saya tidak menemukan
perbedaan antara mereka dan budak tersebut bahwa masing-
masing saksi ini tidak boleh menyampaikan kesaksian dalam
kondisi ini.

Apabila pada diri para saksi terdapat masalah pada diri
mereka seperti sifat fasik, stafus budak, atau status kafir, maka
tidak halal memufuskan hukum berdasarkan kesaksian mereka.
Jika qadhi memutuskan perkara dengan pertimbangan kesaksian
ini maka putusan ini jelas keliru bagi masing-masing pihak. Maka,
sebaiknya qadhi menarik putusan ini untuk dirinya dan pihak lain.
Bahkan, qadhi yang memutuskan perkara atas dasar kesaksian
orang fasik jelas lebih keliru ketimbang qadhi yang memper-
timbangkan kesaksian budak.

Demikian ini sejalan dengan firman Allah &,

ln/
Ll-lc

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di
antara kamu. "(Qs. Ath-Thalaaq 165l 2\

Allah & jrg. berfirman,

\rltj/i3K,; Gs:
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"Di antara orang-orang yang kamu sukai dai para saksi

(yang ada). " (Qs. Al Baqarah [2]: 282)

Orang fa-sik tidak termasuk dalam kategori dua orang yang

disinggung dalam ayat di atas. Karena itu, siapa saja yang

memutuskan perkara berdasarkan kesaksian orang fasik, berarti

dia telah menyalahi hukum Allah *& dan putusannya boleh ditolak.

Penolakan terhadap kesaksian budak merupakan takwil bukan

penjelasan dan mengikuti sebagian pendapat ahli ilmu.

Seandainya dua orang bersaksi atas seseorang terkait

hukuman qisas atau potong tangan, lalu qadhi memufuskan

perkaranya, kemudian fakta sebenarnya terungkap (ya.,g temyata

berbeda dengan kesaksian ini) olehnya, maka mereka berdua tidak

dikenai sanksi apa pun, karena telah berkata jujur sesuai fakta.

Namun, qadhi sebaiknya tidak menerima kesaksian mereka.

Putusan ini mumi kesalahan qadhi yang akibatnya

ditanggung oleh ahli waris tersangka. Sebab itulah, terdakwa yang

telah dipufuskan dikenai qisas atau potong tangan, berhak

menerima ganti rugi tangannya, jika qadhi mengeluarkan

kepuh-rsan ini karena mumi keliru. Tetapi, jika qadhi mengakui

memutuskan perkara itu secara sengaja, padahal dia tahu fakta

sebenamya tidak demikian, maka qadhi wajib dikenai qisas dalam

kasus yang berkenaan dengan qisas. Dia tidak teq:uji.

Apabila seseorang rvafat dan meninggalkan seorang putra

pewaris yang tidak ada pewaris selainnya, lalu dia berikrar bahwa

uang seribu dirham ini milik orang tersebut, -seribu dirham

tersebut sesilai dengan sepertiga harta peninggalan bapaknya atau

lebih- maka kami memberikan uang itu padanya.
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14. Bab: Hukum Had

Asy-Syafi'i berkata: Had ada dua macam, yaifu:

Pertama, had karena Allah & yutg bertujuan unh:k mem-

berikan elek jera pada pelaku maksiat, unfuk meny:cikannya, atau

untuk tujuan lain yang Allah ketahui di mana tidak ada hak bagi

manusia pada had ini.

Kedua, had yang diwajibkan oleh Allah & pada orang yang

berbuat maksiat dan manfaatnya kembali pada manusia. Kedua

had ini punya dalil yang tertuang dalam Kitabullah. Dalil had Allah

dalam Kitabullah yaitu firman Allah @,

c a"fr3 )i_ir;'i'i ;:i r-6, e$\ v* Gy

:* +5'# 5 \:t 4 5 r#3- 6 r,ta,;;.!i

;1 6t; |8:1i (t \"il 5 .*-- G rWj
{l @ W S(i{-r11 e ;ixi r;lti O U+
-;\i 3r1 Y#t\iWVra3 S E;.*\i6 <;,ri

,,-*4)
tt4I

r oA.9

"Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan

Rasul-N5n dan membuat kentsakan di bumi hanyalah dibunuh atau
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disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang,gg

atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian ifu

kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat

adzab yang besar. Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum

kamu dapat menguasai mereka; maka ketahuilah, bahwa Allah

Maha Pengampun, Maha Penyayang."(Qs. Al Maa'idah [5]: 33-

34)

Allah & menginformasikan tentang hukuman had yang

ditetapkan bagi umat manusia, kecr-rali jika mereka bertobat

sebelum vonis dijatuhkan. Selanjutnya, Allah menyebutkan had

zina dan had pencurian, dan tidak mencanfumkan bahasan ini

dalam pengecualian di atas.

Keterangan di atas mengindikasikan bahwa pengecualian

tersebut (kecuali mereka yang bertobat) hanya berlaku secara

khusus pada orang-orang yang memerangi. Bisa juga ditafsirkan

bahwa pengecualian ini berlaku pada seluruh had karena Allah &.

Jika pelakunya bertobat sebelum vonis diiatuhkan, had tersebut

gugur darinya. Penafsiran ini dapat kita temui pada hadits berikut:

3g5g.100 Berkenaan dengan had zina yang dilahrhkan

pada Ma'id, Nabi .$ bersabda,

te Memotong tangan kanan dan kaki kiri, dan kalau melakukan kejahatan sekali

lagi maka dipotong tangan kiri dan kaki kanan'
100 UR. eftirmidzil3/g8 Basysyar, pembahasan, Had, bab, Keterangan tentang

Pencegahan l{ukuman Had terhadap Pihzrk yang Mengaku Berbuat Maksiat, Ketika

Mencatut Pengakuannya) dari Abu Kuraib, dad ubadah bin Sulaiman, dari

Muhammad bin Amr, i*i RU" Salamah, dari Abu Huraimh, dia berkata' I4a'iz Al

Aslami menernui Rasulullah #, lalu menuhrrkan bahwa dia telah berzina' Beliau

berpaling darinya. Kernudian, Ma'iz datang dari sisi yang lain, lalu berkata, "wahai
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.:;k; \i ,'Y e6!Jt"t ez-
" Mengapa kalian tidak membiarkannya. "

Semestinya memang demikian, menurut ahli ilmu. Maksud-
nya, seorang pencuri ketika mengaku telah mencuri dan pemabuk

ketika mengaku telah meminum khamer kemudian mencabut
pengakuannya sebelum hukuman had dijafuhkan, maka had

tersebut gugur.

Rasuluilah, sungguh, dia telah berzina." Beliau berpaling darinya. Kemudian, dia
datang dari sisi yang lain, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh dia telah berzina."

Beliau mernerintahkan (untuk menjatuhkan had zina pada Ma'iz) pada pemyataan
yang keempat. Dia dibawa ke Al Hurrah, lalu dirajam dengan batu. Namun, ketika
Ma'iz terkena hantaman bafu, dia berlari kencang, hingga berpapasan dengan orang
yang membawa fulang dug,, unta, lalu menghantarnnya. Orang-orang pul.r
menghantaminya hingga talas.

Kejadian tersebut mereka sampaikan kepada Rasulullah $, bahwa dia lari
terbirit-birit ketika merasakan hantaman batu dan aroma kematian. Rasulullah # prn
bersabda, "Mengapa kalian tidak membiarkann5m! (lad)"

At-Tirmidzi berkata, "Hadis tni hasan. Hadits ini diriwayatkan dari jalur yang lain
dari Abu Hurairah."

Al Hakim meriwayatkan hadits tersebut dalarn Al Musbdrak (4/26s), dia mmilai
hadits ini shahih menurut syarat Muslim. Adz-Dzahabi sependapat dengan Al Hakim.

Akhir hadits ini ditemukan dalam hadits Nu'aim bin Hizal, "Mengapa kalian tidak
me-mbiarkannya. Mungkin saja dia akan beftobat, sehingga Allah subhanahu wa Tabla
menerima tobatrya?"

HR. Abu Daud (Awamu} S/gZ, pembahasan: Had, bab: Eksekusi Rajam Ma'iz
bin Malik, hadits no. 4418). Sanadnya.6asaa.

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: "Kami membawa Ma'iz keluar
lalu merajamnya. Ketika merasakan hantaman bah-r, dia berteriak, 'Kaum, kembalikan
aku pada Rasrrlullah $. sungguh, kaumku membunuhkrr dan menjerumuskan diriku.
Padahal, mereka mengabarkan padaku bahwa Rasulullah g$ bukan pembunuhku."

Kami tidak meJepaskannya, hingga dia tewas. Begitu kami kembali menemui
Rasulullah $ dan mengabarkan kejadian tersebut. Beliau bersabda, "Mengapa kalian
tidak membiarkannya, dan membaruary,m pdaku. " Rasulultah $ merninta hal ihl
untuk memastikan pengakuan Ma'iz, bukan untuk mengabaikan had. ftladits no.
MLgl.

AI Albani berkata, "Sanad hadits ini bagus." U\pt hwa'N Ghatil(t/SS4l.
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Ulama yang berpendapat demikian rnaka ketentuan ini

berlaku dalam seluruh had karena Allah &. Apabila tersangka

(pelaku maksiat) bertobat sebelum hukum diputuskan, maka had

Allah & di dunia gugur atasnya, namun dia dieksekusi berkaitan

dengan hak-hak orang lain (haqqul adam)'

Dia berargumen dengan seorang murtad yang keluar dari

agama Islam kemudian kembali masuk Islam, maka hukuman mati

gugur atasnya. Begifu pula dengan huktrm potong tangan. Ia

dibatalkan bagi pencuri, namun harga menggantinya dengan aset.

Alasannya, dia telah mengakui dua hal.

Pertama, hak bagi Allah &-

Kedua, hak bagi sesama manusia'

Karena itu, kami mengeksekusi hak sesama manusia, dan

menggugurkan hak Allah &.

Lain halnya dengan ulama yang berpendapat, bahwa

pengecualian dalam ayat tentang orang-orang yang memerangi

Allah dan Rasul-Nya (Qs. Al Maa'idah [5]' 33-34) berlaku

demikian adanya (pengecualian ini tidak berlaku pada tindakan

maksiat lainnya-pent). Aturan tersebut hanya berkenaan dengan

terdakwa yang dikenai had Allah pada saat menyerahkan diri,

sekalipun maksiat tersebut telah lama terjadi. Sedangkan had

sesama manusia seperti had qadzaf (menuduh zinal dan

sebagainya, selamanya akan diterapkan, tidak akan digugurkan.

Ar-Rabi, berkata: Statemen Asy-Syafi'i "Pengecualian

berupa pertobatan hanya diperunfukkan bagi orang yang

memerangi Allah dan Rasul-Nya (a/ muhari\l." saya kira beliau

berpendapat demikian.
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Ar-Rabi'i berkata: Menurut hemat saya, argumen
pengecualian tersebut hanya diperuntukkan bagi rnuharib saja
adalah hadits Ma'iz, saat dia menemui Nabi @ lalu mengaku telah
berbuat zina. Nabi $| pun memerintahkan untuk merajamnya.
Kami tidak ragu, tidak mungkin Ma'iz menemui Nabi @ lalu

menceritakan perzinaan yang dilakukan sebelum dia bertobat
kepada Allah @. Ketika had telah ditetapkan padanya, hal tersebut

mengindikasikan bahwa pengecualian ini hanya berlaku pada
orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya saja.

Asy-Syafi'i berkata: Apabila dua orang yang menjadi saksi
kasus pencurian menyatakan, bahwa si A telah mencuri ini dan ifu
milik si B maka pencuri dikenai hukum potong tangan, ketika
pihak yang dicuri (B) menggugat barang tersebut. Sebab, kedua
saksi ini telah menyatakan bahwa si A telah mencuri barang milik
orang lain.

Seandainya mereka tidak mengeluarkan pemyataan yang
lebih dari statemen, "Orang ini mencuri dari mmah orang ini,
pemyataan seperti ini sama dengan pengakuan sebelumnya.

Artinya, ketika seseorang menggugat bahwa barang ifu miliknya
maka saya menjatuhkan hukum potong tangan pada pencuri.
Sebab, saya memufuskan aset yang berada dalam kekuasaan dan
di rumahnya sebagian hak miliknya.

Seandainya seseorang mengklaim dalam dua kondisi ini
secara bersamaan, bahwa harta tersebut miliknya: ia rnendominasi
aset ini, menjualnya, menghibahkannya, atau mengizinkan unfuk
mengambilnya, maka saya tidak menghukumnya dengan potong
tangan. Sebab, saya menjadikannya sebagai musuhnya. Bukankah
jika seseorang menolak bersurnpah maka saya meny,Llmpah pihak
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yang disaksikan dalam kasus pencurian dan memberikan aset itu

padanya?

Seandainya penggugat mengemukakan bukti, saya

memberikan aset itu padanya. Sebaliknya andaikan penggugat

menyampaikan bukti padanya dalam kasus pertama, lalu korban

pencurian juga mengemukakan bukti bahwa aset tersebut miliknya,

maka saya memberikan aset itu pada pihak yang aset lain berada

dalam wewenangnya, dan membatalkan had bagi pencuri.

Alasannya, pencuri telah mendatangkan bukti bahwa aset gugatan

merupakan asetnya. Saya tidak akan menjatuhkan hukum

potongan tangan dalam kasus di lrtana terdakwa telah

mengemukakan bukti bahwa barang itu miliknya, sekalipun saya

tidak memuhrskan bahwa ia miliknya. Padahal, saya menolak

pemberlakuan hukuman had dalam kasus pencurian yang lebih

kecil darinya.

Andaikan korban pencurian mengakui setelah mengemuka-

kan bukti yang melemahkan pencuri, bahwa dia telah melubangi

rumah dan mengeluarkan barangnya, dia mengizinkan tersangka

unh1k melubangi rumahnya dan mengambilbarangnya; bahwa aset

itu miliknya, maka saya tidak rnenjatuhkan hukum potong tangan

padanya.

Demikian halnya, seandainya beberapa orang bersaksi

padanya lalu mereka berdusta, solusinya sebagai berikut. Jika

puhrsan saya untuk membebankan jaminan aset akibat pengakuan

pemilik barang, gugur; maka saya tidak memuhrskan perkara ini

dalam kasus yang telah saya vonis barang itu mililarya, dan saya

tidak mengeluarkannya dari kepemilikannya'
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Kesaksian dalam kasus sodomi dan berhubungan sex

dengan hewan harus terdiri dai empat saksi. Kesaksian kurang
dari ifu tidak akan diterima, karena baik sodomi maupun
berhubungan dengan hewan dikategorikan jima'.

Siapa yang bersaksi atas seseorang terkait hukum had,
qisas, atau lainnya, tetapi kami tidak memperbolehkan kesaksian-

nya karena alasan tertenfu -misalnya tidak didukung oleh
kesaksian yang lain, atau saksi bukan orang yang adil- maka ia
tidak dikenai had dan hukuman. Hal ini mengecualikan para saksi

kasus zina yang menderuh pertuatan zina. Ketika mereka belum
menyempumakan kesaksian, menurut atsar dari Umar dan
pendapat mayoritas mufti, mereka dikenai hukuman had.

Perbedaan antara kesaksian dalam hukum had dan makian

-di mana pihak yang menggugat kesaksian akan dikenai takzir
atau had- yaifu saksi hanya akan menyampaikan kesaksiannya di
hadapan imam yang akan menjafuhkan vonis had, atau di
hadapan para saksi yang akan melihat kesaksiannya, atau di depan
mufti yang bertanya konsekuensi apa yang bakal diterimanya
seandainya dia rnengungkapkannya, bukan dalam pengertian
'makian', tetapi dalam pengertian'kesaksian'.

Tetapi, jika pihak yang bersangkutan mengemukakan fakta
di atas dalam konteks sebagai cacian, kemudian dia ingin
mempersaksikan fakta itu, maka kesaksiannya tidal< diterima.
Justru, dia dikenai hukuman had, jika kasusnya berkenaan dengan
had, atau ditakzir jika berkaitan dengan hukum takzir.

Surat seorang qadhi pada qadhi yang lain tidak
diperbolehkan sebelum penulisan surat ini disaksikan oleh dua
orang saksi, setelah qadhi membacakan dan memperlihatkannya

U:
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pada mereka. Surat tersebut sama seperti dokumen safu pihak

pada pihak lain. Saya tidak akan menerimanya dalam keadaan

tersege.l, sekalipun sudah disaksikan oleh beberapa orang saksi

bahwa isi suratnya benar.

Begitu pun jika dua orang bersaksi bahwa ini adalah surat

qadhi yang telah diserahkan kepada kami, seraya berkata,

"saksikanlah! Ini suratku untuk fulan yang belum saya terima

sebelum dibacakan kepada mereka." Fulan mendengar dan

mengakuinya. Selanjutnya, saya tidak peduli apakah surat tersebut

dibubuhi stempel atau tidak, saya tetap menerimanya'

Saya telah mendatangi seorang qadhi yang telah menerima

surat dari qadhi yang lain dan beberapa orang saksi yang adil.

Para saksi berkata, "Kami bersaksi bahwa ini adalah surat

qadhi fulan, yang diberikan kepada kami, seraya berkata,

'saksikanlah ini suratku unfuk si fulan'." Dia lalu menerima surat

itu dan membukanya, namun menolak tulisan yang tercanfum di

dalamnya. Dia membawa surat lain dari qadhi yang konkadiksi

dengan surat pertama. Maka, qadhi menangguhkan kasusnya, dan

mencatat kedua redaksi surat tersebut, lalu menyuratinyra untuk

menginformasikan bahwa salah satu dari dua surat ini benar,

sementara surat yang lain diletakkan di tempat surat yang benar.

Qadhi menyerahkan surat tersebut pada fulan, dan melihat

bahwa dia fulan yang dimaksud. Namun, pihak yang disaksikan

menyebutkan bahwa surat qadhi ini berkenaan dengan sebagian

suratnya atau jenisnya. Apabila kondisi ini memungkinkan

demiklan, sebaiknya surat tersebut tidak diterima sebelum isinya

disaksikan oleh beberapa orang.
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Asy-Syafi'i berkata: Hanya surat dari qadhi yang adil saja
vang diterima- Apabila seorang qadhi menuiis surat dan telah
disaksikan, kemudian dia meninggal dan posisinya diganti oleh
orang lain, maka qadhi yang disurati rnenerima surat tersebut.

Demikian pula seandainya qadhi yang disurati meninggal
dunia, maka bagi qadhi yang menjabat sepeninggarnya sebaiknya
menerima surat ifu.

Asy-Syafi'i berkata: Dalil pendapat yang kami kemukakan
di depan yaifu, kami tidak menerima kesaksian seseorang terhadap
musuhnya. Sebab, persengketaan merupakan benih dari per-
musuhan, terlebih jika musuh memancingnya dengan cacian.

seandainya seseorang menuduh zina seorang pria atau
beberapa orang, lalu mereka bersaksi bahwa orang ifu telah
berbuat zina atau maksiat yang dikenai had lainnya, maka saya
tidak memperbolehkan kesaksian pihak tertuduh zina, karena ia
berstafus sebagai musuhnya dalam menuntut kasus tuduhan zina.
saya menjatuhkan had pada pihak yang disaksikan telah menuduh
zina atas kesaksian pihak lain (bukan orang yang menuduhnya
berzina).

seandainya mereka bersaksi atas tindakan zina orang ifu
sebelum fuduhan zina keluar, kemudian dia menuduh zina mereka,
maka yang digunakan adalah kesaksian yang saya tetapkan,
karena ia disampaikan sebelum mereka beperkara dengannya.
Tetapi, seandainya mereka menarrrbah kesaksian atasnya dalam
kasus ini setelah tuduhan zina disampaikan, saya ticiak menerima
tambahan ifu. sebab, tambahan ini seterah mereka beperkara
dengannya.
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Asy-Syafi'i berkata: Ketika seorang pria (A) menuduh zina

pria lain (B), dan ternyata yang dituduh zina (B) adalah seorang

budak, lalu B mengajukan dua orang saksi yang memberikan

keterangan bahwa fuan si B telah memerdekakannya sejam atau

lebih sebelum hrduhan A disampaikan, maka si penuduh zina (A)

dijatuhi hukuman had.

Demikian halnya jika A dilukai atau melukai, sementara

tindakan dilukai dan melukai termasuk kategori melukai orang

merdeka.

Begitu pula seandainya budak tersebut @) dikenai hukuman

had maka had tersebut adalah had bagi orang merdeka, dan

talaknya adalah talak orang yang merdeka. Sebab, saya hanya

memperhatikan pemerdekaan pada hari pemyataan itu dikemuka-

kan, tidak mempertimbangkan hari saat hukuman itu diputuskan.

Seandainya fuan budak ini membantah tahun kemerdekaan

tersebut maka saya memerdekakannya pada hari si fuan

memerdekakannya. Saat itu juga saya menghukuminya dengan

berbagai hukum yang berlaku pada orang merdeka. Selain itu,

saya mengen-rbalikannya pada si fuan dengan akad ijarah yang

sama seperti Yang dia gunakan.

solusi yang sama kami sampaikan dalam kasus talak.

Ketika suami menyanggah talak dan istri menunjukkan bukti talak

pada hari terjadinya pembuktian, bukan dari hari putusan h'(rkum.

Pendapat yang sama berlaku dalam kasus undian. Nilai seorang

budak ditentukan pada nilai budak saat tedadinya kemerdekaan'

Deurikian halnya tentang budak yang sepertiga dirinya

dimerdekakan, maka besaran harganya ditenhrkan oleh harga

pada hari kematian tuan yang memerdekakan (mu'tiq). Sebab,
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pada hari itulah kemerdekaan terjadi; dan saya tidak memper-
timbangkan pufusan hukum.

Adapun seseorang yang memutuskan hukum menumt
pendapat sendiri, terkadang dia berkeyakinan bahwa yang perlu
diperhatikan adalah hari saat bukti tersebut ditemukan, bukan hari
ketika hukum dipufuskan; dan kadang cenderung memper-
timbangkan hari saat hukum dipufuskan. Kalau ingin, orang bisa
saja mengeluarkan pemyataan yang berbeda dengan pendapatnya.

Artinya, mengubah pertimbangan apa yang terjadi pada
hari bukti tersebut diternukan, menjadi hari saat hukum
diputuskan. sebaliknya, tidak menjadikan apa yang terjadi pada
hari saat hukum dipufuskan menjadi hari ketika bukti ditemukan.
Atau, kemerdekaan budak ini tidak didasari argumen. Dalam kasus
demikian hanya bisa dikatakan sebagaimana statemen kami
"Hukum tersebut mengacu pada hari saat terjadinya pemerdekaan
ifu dan hari diajukannya pembuktian".

Seseorang (A) mengajukan seorang saksi (B) atas orang lain
(c) bahwa c telah n'renggasab budak perempuan, namun seorang
saksi yang lain mengakui bahwa B lah yang menggasab budak
wanita tersebut. Kesaksian ini kontradiktif. solusi hukumnya,
hakim men5rumpah A berikut salah seorang dari dua saksi
tersebut, dan dia berhak mengambilbudak wanita ifu.

Demikian pula seandainya salah seorang dari dua saksi
tersebut memberikan keterangan bahwa budak wanita itu miliknya
(A), namun saksi yang lain menerangkan bahwa (A) mengakui
telah menggasab budak itu.

Apabila dua orang saksi memberikan keterangan perihal
seseorang (A), bahwa A telah rnenggasab seseorang atau seorang
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budak wanita, yang telah digaulinva dan melahirkan beberapa

orang anak, maka budak tersebut menjadi miliknya berikut

kekurangan dari harga dan maskawinnya. Sementara anak-anak

tersebut berstatus budak.

Apabila A mengakui telah menggasab dan menggauli budak

wanita ini, dia dilatuhi hukuman had, dan nasab anak-anak

tersebut dipertemukan dengan nasabnya. Sebaliknya, jika A yakin

budak wanita tersebut miliknya; bahrva para saksi telah

menyampaikan keterangan yang batil, dia tidak dikenai had dan

nasab anak-anak ini dipertemukan dengan nasabnya; dan mereka

ditentukan harganya.

Terkait dengan kesaksian para saksi terhadap A dalam

kasus budak wanita di atas, bahwa A telah menggasabnya, tidak

ada sangkut-pautnya dengan masalah had yang dikenakan pada A.

Sebab, para saksi ini tidak bersaksi bahwa A telah berzina,

melainkan kesaksian tentang perbuatan gasab-

Ketika beberapa orang bersaksi terhadap seseorang (B)

bahwa B telah menggasab budak wanita yang tidak diketahui

harganya, sementara budak tersebut telah meninggal, hakim tidak

rnemufuskan B unfuk membayar harga tertentu sebelrrm para saksi

meyakinkan besaran harganya. Dikatakan pada mereka,

"Bersaksilah! Jika kalian memastikan bahwa harga budak wanita

ini satu dinar atau letrih. Kalian tidak berdosa jika bersaksi

terhadap sesuatu yang i<alian ketahui; dan menangguhkan sesuatu

yang kurang kalian ketahui."

Apabila para saksi ini telah meninggal sementara belum

memastikan (bera1:a harga budak wanita tersebut), dikatakan pada

pelaku gasab (B). "Katakan seJ<ehendakmu soal harganya, yang
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mendekati harga budak wanita yang paling jelek dan harga yang
paling rendah. Bersumpahlah, dan Anda tidak dibebani harga yang
lebih besar dari itu.

Jika B menjawab, "Tidak!', Katakan pada pihak yang
digasab (c), "Tunfutlah dan bersumpahrah!" Jika c melakukan
saran hakim ini, maka harga budak ifu menjadi miliknya. Namun,
jika c tidak melakukan saran hakim, dia tidak mendapatkan apa
pun.

seandainya para saksi menerangkan bahwa A telah
merebut seorang budak wanita dari tangan B, tanpa menyebutkan
"Budak ih-r milik B", kami memufuskan A untuk mengembalikan-
nya pada B. Begitu pun segala aset yang diambil dari kedua
tangan B, hakim memufuskan unfuk mengembalikan aset ifu pada
B- Sebab, B lebih berhak atas segala aset yang berada dalam
kekuasaannya dibanding pihak lain.

Apabila dua orang saksi memberikan keterangan A telah
menggasab barang, dan para penghutang telah menanggungnya
dalam keadaan hidup maupun mati, maka barang yang
dipersaksikan tersebut diberikan pada korban gasab seperti sedia
kala, baik ifu budak, pakaian, dinar, maupun dirham.

Apabila A mengajukan dua orang saksi daram kasus hewan
piaraan, bahwa hewan tersebut miliknya, rincian hukumnya
sebagai berikut- Jika para saksi ini memberikan keterangan
tambahan "Karni tidak mengetahuinya, dari pembelian atau dari
hibah." Jika tidak demikian, saya putuskan hewan ifu miliknya,
karena mereka tidak bersaksi bahwa hewan itu miliknya. Hanya
saja, dia tidak membeli, tidak menghibahkan, dan tidak mengeluar-
kan dari kepemilikannya.
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Akan tetapi, jika objek yang disaksikan diberikan pada A,

saya men! -rmpah A bahwa hewan temak tersebut berada dalam

kepemilikannya selama belum dikeluarkan darinya dengan salah

sah-r dari beberapa cara pengalihan milik-

Ketika seseorang (A) mengajukan dua orang saksi bahwa

jenazah ini adalah maulanya yang telah dimerdekakan, dan dia

tidak punya ahli waris selain A, maka warisannya diputuskan

menjadi milik A.

orang pun yang telah dipufuskan menang berdasarkan

bukti yang kuat, tidak dimintai penjamin. Penjamin dalam kasus

yang telah diputuskan oleh sebagian hakim hanya diminta oleh

pihak penggugat. Dia mengeluarkan penjamin ihr secara suka rela

untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jika dia tidak

mendatangkan penjamin, kasusnya tetap diputuskan'

Seandainya setelah ihr seseorang mengajukan bukti bahwa

jenazah tersebut adalah maulanya yang telah dimerdekakan, dan

bukti tersebut berupa dua orang saksi atau lebih, hukumnya sama,

ketika mereka berdua adalah dua orang saksi atau lebih yang

kesaksiannya diperbolehkan dan adil. Sebab, saya menrutuskan

perkara berdasarkan kesaksian dua orang, sebagaimana saya

memutuskan berdasarkan kesaksian banyak orang di mana ia lebih

adil dan lebih banyak. Keterangan ini tercantum tidak hanya dalam

bahasan ini.

Asy-Syafi'i berkata: Apabila dua orang memberikan

kesaksian bahwa seseorang (A) telah memerdekakan budaknya

ketika dia sakit menjelang kematiannya, budak tersebut jelas

merdeka dan keluar dari sepertiga aset A. Dia merdeka- Dua saksi

tersebut baik ahli warisnya maupun bukan ahli waris, asalkan adil'
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seandainya datang dua pria asing lalu bersaksi terhadap
orang lain bahwa dia telah memerdekakan budak tersebut tanpa
syarat, mereka ditanya kapan terjadinya kemerdekaan tersebut.
Dua saksi yang terakhir dari waktu budak itu dimerdekakan. Mana
kemerdekaan yang pertama, ia didahulukan; dan kemerdekaan
yang lain dibatalkan"

Jika dua kemerdekaan ini berlangsung sama, atau saksi
tidak mengetahui siapa yang lebih dahuru, mereka pun diundi.

Apabila salah seorang dari dua pihak memerdekakan budak
tanpa syarat, sementara yang lain memerdekakan sebagai wasiat,
maka kemerdekaan tanpa syarat lebih utama.

Jika kedua budak ini dimerdekakan karena wasiat, atau
dimerdekakan mudabbar (merdeka setelah kematian fuan), kasus
ini sama, kedua budak tersebut diundi.

Apabila dua orang yang lain memberikan kesaksian
terhadap seorang budak bahwa si fuan terah memerdekakannya,
dan budak ini bagian dari sepertiga wasiatnya; sementara dua
orang ahli waris bersaksi terhadap budak milik orang lain bahwa
dia telah memerdekakannya dalam wasiatnya; jadi buclak ini adalah
representasi dari sepertiga harta peninggalan; maka dalam kasus
ini baik dua orang lain maupun dua ahli wans hukumnya sama.

Alasannya, ketika dua orang ahri waris bersaksi terhadap
apa yanE menenfukan sepertiga peninggalan; maka dalam
sepertiga irri tidak terdapat bagian unfuk memenuhi diri mereka
sendiri. Jadi, setiap orang dari mereka berdua memerdekakan
separuhnya.

320



AlUmm

Ar-Rabi' berkata: Pendapat Asy-Syafi'i di luar kasus ini,

"ketika dua orang budak sama kedudukannya dalam masalah

gugatan dan kesaksian, namun tidak diketahui siapa yang lebih

dulu dimerdekakan, lalu dia menenfukan sepertiga peninggalan:

mereka diundi, maka siapa yang undiannya keluar, kami

memerdekakannya.

Asy-Syafi'i berkata: Seandainya kedua orang di atas

memberikan kesaksian bahwa fuannya telah menarik kembali

pemerdekaan yang pertama, dan memerdekakan budak yang lain,

saya memperbolehkan kesaksian mereka, jika budak tersebut

sepertiga harta peninggalan. Sebenamya saya hanya menolak

kesaksian mereka dalam kasus yang menarik dirinya pada

penyempumaan. Adapun jika ia tidak menarik dirinya, maka tidak

ditolak.

Seandainya dua orang lain bersaksi terhadap seseorang

bahwa dia telah mewasiatkan sepertiga harta kepadanya, atau

seorang budak yang nilainya sepertiga tirkah; dan dua orang ahli

waris bersaksi bahwa dia menarik wasiat tersebut dari pihak yang

disaksikan, dan mewasiatkannya pada orang lain yang bukan ahli

waris, atau dia memerdekakan budak ini, maka saya

memperbolehkan kesaksian mereka berdua-

Alasannya, mereka berdua pihak yang mengeluarkan

sepertiga tirkah dari kewenangannya. Ketika mereka tidak

mengeluarkannya untuk se-suafu yang akan kembali padanya

seperti kepemilikan aset rnaka saya tidak menolak kesaksian

mereka. Sernentara ihr, hubungan wala tidak dapat dimiliki seperti

kepemilikan harta. Bahkan, tidak jarang tidak ada secuil pun aset

wala di tangan mereka.
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Seandainya kita membatalkan kesaksiannya, karena mereka
terkadang suafu hari mewarisi seorang maula -jika maula ini
meninggal dan tidak mempunyai ahli waris selain diri mereka
berdua- kami membatalkan kesaksian itu terhadap dzawil arham
dan ashabah mereka- Tetapi, kesaksian tersebut tidak
membatalkan apa pun dalam kasus ini.

Kesaksian dalam kasus wasiat sama harnya dengan
kesaksian dalam kasus memerdekakan budak, di mana kesaksian
dua ahli waris diperbolehkan di dalamnya, seperti bolehnya
kesaksian dua orang lain"

seandainya dua orang lain (tidak mempunyai hubungan
kekerabatan dengan pihak yang disaksikan) bersaksi terhadap
seseorang bahwa dia telah meurasiatkan sepertiga hartanya;
sedangkan dua ahli warisnya bersaksi terhadap orang lain bahwa
dia telah mewasiatkan sepertiga aset padanya, maka aset tersebut
dibagi rata di antara mereka berdua.

Apabila dua orang lain bersaksi terhadap seorang budak
bahwa dia telah memerdekakan dia dalarn wasiatnya; sedangkan
dua orang ahli waris bersaksi terhadap seorang budak bahwa fuan
telah dimerdekakannya dalam wasiat dan menarik kembali
kemerdekaan yang lain di mana keduanya sama-sama sepertiga
tirkah, maka kesaksian dua orang saksi ini diperborehkan.

Apabila dua orang yang lain bersaksi bahwa mendiang A
telah mewasiatkan seorang budak tertenfu yang nilainya mencapai
sepertiga tirkah pada B; sedangkan dua ahli waris bersaksi bahwa
A mewasiatkan budak terseb,-rt pada orang lain (c), dan mencabut
wasiatnya dari orang pertama (B), maka kesaksian mereka
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diperbolehkan. wasiat tersebut diberikan pada orang yang diper-

saksikan.

Demikian halnya andaikata dua orang bersaksi terhadap

seorang budak lain selain ihr, yang harganya sama dengan harga

budak pertama maka kesaksian mereka diperbolehkan. Andaikan

harga budak ini lebih rendah dari budak pertama, saya menolak

kesaksian mereka, sebab merel<a menarik kelebihan untuk diri

sendiri antara harga budak yang mereka berdua saksikan bahwa ia

diwasiatkan olehnya dan harga budak yang dipersaksikan bahwa ia

ditarik dari wasiat tersebut. Saya tidak menolak kesaksian mereka

selain sebatas kelebihan yang dikembalikan pada mereka'

Seandainya mendiang A berikut wasiatnya masih rnemberi-

kan beberapa wasiat lain yang menghabiskan sepertiga asetnya

maka saya memperbolehkan kesaksian mereka. Alasannya,

sepertiga tirkah pasti akan didistribusikan. Karena ifu, mereka

tidak akan menolak secuil pun selisih antara dua budak ini dari

dirinya, mengingat selisih ihr diperunfukkan bagi penerima wasiat.

Apabila dua orang lain bersaksi terhadap seorang budak

bahwa maula-nya (A) telah memerdekakan dia dari sepertiga aset

melalui wasiat; sementara dua ahli waris bersaksi terhadap budak

yang lain bahwa si tuan telah mencabut kemerdekaan budak yang

disaksikan ini, lalu budak yang lain ini dimerdekakan padahal

nilainya seperenam aset mendiang A, maka saya membatalkan

kesaksian mereka terhadap budak pertama.

Alasannya, mereka berdr-ra menarik kelebihan harga antara

dua budak ini untuk diri sendiri. Saya memerdekakan budak

pertarna tanpa undian, dan membatalkan hak mereka dari budak

t*
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yang lain ini, mengingat mereka bersaksi bahwa budak tersebut
rnerdeka sebagai bagian dari sepertiga tirkah.

seandainya kedua saksi mengeluarkan stateman tidak lebih
dari kalimat, "Kami bersaksi bahwa dia telah memerdekakan orang
ini", maka kami memperbolehkan kesaksian mereka, dan
mengundi keduanya sehingga menggenapi sepertiga tirkah.

Apabila dua orang lain bersaksi untuk seorang pria yang
masih hidup, bahwa mendiang A telah mewasiatkan sepertiga
harta untuknya; sementara dua orang ahli waris bersaksi bahwa
bapak mereka telah memerdekakan budak ini dari beberapa orang
budaknya, budak tersebut otomatis merdeka di saat A sakit. Ia
jelas dimerdekakan di luar perintah wasiat.

Kesaksian ahli waris diperbolehkan. Dalam kasus ini tidak
ada sesuatu yang dapat menolak kesaksian salah seorang dari ahli
waris jika mereka adil. Seandainya kemerdekaan tersebut melalui
proses wasiat maka siapa saja yang jelas dimerdekakan dengan
wasiat, status budak ini jelas. Selanjutnya, jika masih terdapat
kelebihan tirkah, ia diberikan pada orang yang berhak menerima
sepertiga. Jika tidak terdapat kelebihan maka ia pun tidak
mendapatkan apa pun.

Ulama yang berpendapat wasiat dan memerdekakan
sebagai dua hal yang sama, maka budak tersebut dimerdekakan
sesuai haknya, dan pihak yang diwasiati berhak menerima sesuai
haknya dari sepertiga aset tersebut.

Kesaksian para ahli waris dan kesaksian serain mereka
dalam perkara yang diwasiatkan oleh seseorang, memiliki
kekuatan hukum yang sama, jika mereka semua adil. Demikian ini
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selama kesaksian tersebut bukan untuk menarik keuntungan

pribadi atau melindungi diri.

Apabila dua orang saksi memberikan keterangan terhadap

seseorang (A) bahwa mendiang B telah mewasiatkan sepertiga

tirkah untuknya (A); sementara dua orang ahli waris bersaksi

terhadap orang lain (C) dengan budak yang lain, bahwa B telah

mewasiatkan sepertiga aset pada C, maka kesaksian mereka

punya kekuatan hukum yang sama. Artinya, mereka berdua

membagikan dua sepertiga aset tersebut. Demikian seperti

dikemukakan dalam pendapat mayoritas mufti'

Seandainya seorang ahli waris bersaksi untuk seseorang (A)

bahwa pewaris telah mewasiatkan sepertiga hartanya unfuk A; dua

orang yang lain (bukan ahli waris) bersaksi unfuk orang lain bahwa

A telah mewasiatkan sepertiga harta itu unturknya, solusi hukum-

nya sebagai berikut.

Hukum kedua saksi di atas yaihr, pihak yang disaksikan

menerima kesaksian mereka tanpa sumpah. Sementara ke-

terangan seorang saksi ini hanya dapat diterima hanya dengan

dukungan sumpah. Jadi, kedua hukum di atas berbeda.

Berdasarkan qiyas, pihak yang mengajukan dua saksi di atas

mendapatkan haknya, mengingat ia mempunyai pengaruh yang

lebih kuat ketimbang pihak yang mengaiukan seorang saksi dan

sumpah. Dengan kata lain, ia menerima haknya tanpa surnpah.

Bisa juga dikatakan, ketika suahr kasus diputuskan dengan

seorang saksi dan sumpah, seperti ia dipufuskan berdasarkan dua

orang saksi, maka kekuatan seorang saksi dan sumpah sama

dengan dua. orang saksi. Hal ini berkenaan dengan konsekuensi

hukurn yang ditimbulkan keterangan seorang saksi dan sumpah.
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Adapun empat orang saksi, dua orang saksi, saksi lebih dari empat
orang, dua orang saksi dan atau beberapa orang yang adil,
hukumnya sama. Artinya, kami memufuskan hukum berdasarkan
saksi-saksi tersebut tanpa disertai sumpah.

Apabila dua orang lain memberikan kesaksian unfuk
seseorang (A) bahwa mendiang (B) telah mewasiatkan sepertiga
harta peninggalannya pada (A); sementara dua orang ahli waris
memberikan kesaksian pada orang lain (c) bahrva dia telah
menarik wasiat sepertiga harta peninggalan unfuk fulan D dan
memberikannya pada fulan E, maka kesaksian mereka diperboleh-
kan, sedangkan sepertiga aset ifu unfuk orang lain.

Dalil afuran di atas yaifu, kesaksian dua orang ahli waris jika
mereka adil sama seperti kesaksian orang lain selama mereka tidak
menarik keuntungan untuk diri sendiri, dan bukan untuk
melindungi diri.

Apabila dua orang bersaksi bahwa mendiang A mewasiat-
kan sepertiga asetnya pada seseorang (B); sedangkan dua orang
ahli waris bersaksi bahwa A mencabut aset tersebut dan mewasiat-
kannya pada orang lain; sementara ifu, dua orang lain bersaksi
bahwa A mencabut aset tersebut dari pihak yang disaksikan oleh
dua orang ahli waris dan mewasiatkannya pada yang lain; maka
saya menjadikan pihak pertama yang dicabut (asetnya) tidak
mendapatkan apa pun berdasarkan kesaksian dua ahli waris
tersebut, bahwa ia rnenarik wasiatnya unfuk pihak pertama.
selanjutnya, dia mencabut asei ini dari pihak yang cr.isaksikan oleh
dua orang a.hli waris 'oerdasarkan kesaksian dua orang yang ber-
beda, bahwa dia telah mencabutnya dari pihak yang rnewasiatkan-
nya dan mer,vasiatkan pada yang iain. Demikian hainya setiapkali
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kesaksian ditetapkan bagi seseorarlg, lalu orang lain bersaksi

bahwa dia telah mencabut aset itu darinya dan memberikannya

pada pihak lain.

Apabila dua orang bersaksi untuk seseorang (A) bahwa

mendiang (B) mewasiatkan sepertiga aset pada A; sementara dua

orang lainnya bersaksi bahwa dia merr.rasiatka'nya pada orang

lain; dua orang lainnya bersaksi bahwa mendiang (A) menarik

wasiat itu dari salah seorang dari mereka, tetapi tidak diketahui

siapa orangnya; maka kesaksian mereka batil. Aset itu dibagi dua

sama rata.

Apabila dua orang bersaksi bahwa fulan (A) berkata, "Jika

aku gugur (dalam perang) maka budakku, fulan, merdeka"; lalu

dua orang bersaksi bahwa (A) telah gugur, sedangkan dua orang

lainnya bersaksi bahwa A meninggal secara normal, bukan gugur

di medan perang, solusi hukumnya sebagai beriln'rt'

Menurut qiyas ulama yang berpendapat bahwa A terbunuh

oleh seseorang, maka stafus merdeka dipufuskan bagi budak

tersebut dan pembunuhnya dikenai hukum qisas. Qiyas ini di-

kemukakan oleh maYoritas mufti-

Ulama lain berpendapat, "Saya tidak menjadikan orang-

orang yang menetapkan pembunuhan terhadap A lebih utama dari

orang-orang yang menyingkirkan pembunuhan tersebut dari

pembunuh. Saya tidak menghukum pembunuh tersebut dengan

membunuhnya, karena di sini terdapat pihak yang membebaskan-

nya dari hukuman mati. saya menjadikan dua bukti ini sebagai

kesaksian palsu (tahatil yang tidak dapat memerdekakan seorang

hamba."
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Apabila seseorang berkata, "Jika aku meninggar daram
perjalananku ini, atau pada tahun ini, atau dalam sakitku ini, atau
dalam umurku ini, atau di negeri ini; lalu l<ematian menimpaku
pada wakfu tersebut, atau negeri tertenfu, maka budakku, fulan,
merdeka."

orang tersebut tidak meninggal pada waktu atau negeri
tersebut, dia justn"r meninggar setelah ifu sebelum terjadi wasiat dan
tidak ada penarikan kembali dalam memerdekakan tersebut, maka
budak ini tidak merdeka, karena ia akan dimerdekakan
berdasarkan syarat, sementara syarat ini belum terpenuhi. Ia tidak
dimerdekakan.

Apabila dua orang bersaksi bahwa seseorang (A) berkata,
"Jika saya meninggal pada bulan Ramadhan maka si fulan
merdeka; iika saya meninggal pada bulan syawwal maka si f,lan
tidak merdeka." Selanjutnya, dua orang saksi memberi keterangan
bahwa A meninggal pada bulan Ramadhan, sedangkan dua orang
lainnya bersaksi bahwa A meninggal pada bulan syawwal, solusi
hukumnya sebagai berikut.

Menurut qiyas ulama yang menetapkan kesaksian bagi
pihak pertama dan membatalkan pihak lain, jika kematian tersebut
ditetapkan pertama kali, tidak mungkin dia mati unh_rk yang kedua
kali.

sedangkan menumt pendapat ulama yang mengatakan
"saya menjadikan kesaksian tersebut seperti kesal<sian palsu,,,
sehingga kami membatalkan dua kesaksian tersebut, clan tidak
menetapkan hak bagi salah safunya.

Apabila dua orang budak saling menggugat, sarah seorang
dari mereka berkata, "Tuanku berkata, 'Jika aku meninggal karena
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penyakitku ini rnaka kamu merdeka'. Budak yang lain berkata,

"Tuanku berkata, 'Jika aku sembuh dari penyakitku ini maka kamu

merdeka'. Budak pertama mengklaim hrannya meninggal karena

penyakit terseb,t; sedangkan budak kedua mengklaim, tuannya

meninggal setelah dia sembuh-

Jadi, kesaksian tersebut di atas kontradiksi seperti kesaksian

ahli waris dan pihak lain, sekalipun mereka semua adil. Jika

mereka bersaksi unhrk seseorang atas dasar gugatannya maka satu

budak dimerdekakan sedangkan yang lain tetap berstatus budak-

Apabila beberapa orang ahli waris bersaksi untuk A,

sedangkan beberapa orang lain bersaksi unfuk B, maka qlyas

mengacu pada keterangan yang saya kemukakan pertama. Hanya

saja, pihak yang disaksikan oleh ahli waris memerdekakan bagian

pihak yang disaksikannya dalam kondisi apa pun, karena dia

mengakui bahwa tidak ada status budak baginya'

Apabila dua orang bersaksi untuk seorang budak bahwa

hrannya berkata, "Kalau aku meninggal karena penyakitku ini,

kamu merdeka." Budak itu lalu berkata, "Dia meninggal karena

penyakitnya ihl." Sementara ahli waris berkata, "Dia tidak

meninggal karenanya." Maka, yang dimenangkan adalah pendapat

ahli waris berikut sumpahnya. Lain halnya, jika budak ini

mengemukakan bukti bahwa tuannya melinggal karena penyakit

tersebut.
***
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4lffit$\*-+
PEMBAHASAN SUMPAH, NADZAR DAN

KAFARAT SUMPAH

L- Bab

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy_
syafi'i pemah ditangra suafu masalah, ralu dikatakan: Kami
berpendapat, bahwa kafarat berkaitan dengan dua hal, yaitu:

Pertama, pemyataan Anda "Demi Allah, akr akan
melakukan ini dan ifu"- Sebagai konsekuensi dari pemyataan ini,
Anda diberi opsi unfuk melakukan perbuatan tersebut, jika
pekerjaan ifu diperbolehkan, atau membayar kafarat dan
meninggalkan perbuatan ifu.

Jika perbuatan itu termasrrl< hal yang tidak diperbolehkan,
Anda diperintahkan untuk membayar kafarat dan dilarang
menyimpang dari kebenaran sumpah. Apabila Anda melakukan

330



AlUmm

perbuatan yang diperbolehkan sejaian dengan sumpah, Anda tidak

dibebani kafarat.

Kedua, pemyataan Anda "Demi Allah, aku tidak akan

melakukan ini dan ifu". Dalam kasus ini, Anda diberi pilihan unfuk

melakukan perbuatan tersebut dan Anda hams membayar kafarat,

jika ia termasuk perbuatan yang boleh dilakukan oleh anda. Atau,

Anda memilih untuk meninggalkan perbuatan dimaksud tanpa

dikenai kafarat. [-ain halnya jika objek yang dijadikan sumpah

merupakan ketaatan kepada Allah {&, maka ia diperintahkan

unfuk dilaksanakan dan harus membayar kafarat sumpah'

Kami berkata: Pemyataan seseorang "Demi Allah; aku

bersaksi demi Allah; aku bersumpah demi Allah; aku bertekad

demi Allah" atau ucapan "demi keagungan Allah, demi kekuasaan

Allah, atau demi kebesaran Allah", seluruh pemyataan ini dibebani

kafarat sumpah. Seperti halnya ucapan "demi Allah"'

Kami berpendapat, bahwa jika seseorang mengucapkan

"saya bersaksi", tanpa menyebutkan "demi Allah; atau "Aku

bersurnpah" tanpa mengucapk'an "demi Allah"; atau "aku

bertekad" tanpa mengucapkan "demi Allah"; atau mengatakan

"demi Allah", tidak bertujuan unhrk bersumpah, maka jika dia

melakukan pertuatan ihr, dia tidak melanggamya-

Jika pemyataan di atas dimaksudkan sebagai sumpah,

hukumnya seperti pernyataan "demi Allah"-

Asy-Syafi'i berkata: Siapa yang bersumpah derni Allah atau

dengan mengrebut salah satu dari nama Allah, lalu melanggamya,

dia wajib membayar kafarat-
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Siapa yang bersumpah dengan menyebut sesuatu selain
Allah &, misalnya seseorang berkata, "demi Ka'bah, demi

bapakku, demi ini dan ifu apa pun ifu" lalu melanggar sumpah ifu,
dia tidak wajib membayar kafarat. Misalnya seperti ucapannya
"demi umurku", tidak dikenai kafarat. Seluruh sumpah tanpa
menyebutkan nama Allah hukumnya makruh. l-arangan ini
berdasarkan dalil berikut:

,*t ilLht ,k ar Jr:, J'; -y.o\
IJL1 Jtr d)(

,

a.(r, .o .o /
I +t+-i

I

I 4tJ

O a/ ,

{e;
a

l0!
,

d

ik-).Ji fiq "d4i
3051. Rasulullah g bersaMa, -sorrig;nyu Alah

melarang kamu bersumpah dengan menyebut bapak-bapakmu.
Siapa tmng berzumpah, maka dia hendaknya bersumpah dengan
menyebut nama Allah, atau hendaknya ,liu-.'ilol

101 gp. Malik dalam Al Muwaththa' (Z/48O1 (22, pernbahasan: Nadzar dan
Sumpah, bab: Redaksi Sumpah) dari Nafi', dari AMullah bin Umar, bahwa
Rasulullah $ bertemu dengan umar bin Al Khaththab.g yang sedang berkendara.
Dia bersumpah dengan menyebut bapaknya. Rasulullah # lalu bersabda,

.'c,lrl-,,i i! '.i1;.;ri Gt;; orr V1 ,f,tg; rjig; ;ti f,qi nr i,1

'Swgguh, Aliah mencegahmu bersumpah dengan manyebut nanta bapak-
bapakmu. siapa lnng bersurynh hendaktah dia bercumpah dangan nama Allah atau
hendaHah dia diam."

I-lR. Al Bukhari (4iI8, puobahasan: Sumpah dan Nadzar, bab: Jangan
Bersumpah dengan Menyebut Nama Bapak, hadits no. 66461 dari Abdullah bin
Maslamah, dari Malik. dengan redaksi yang sarna.

Dari sa'id bin Ufair, dari Ibnu lVahb, <iari Yunus, dari hnu syihab, dia berkata:
salim berkata: Ibnu umar berkata: saya mendengar Umar berkata: Rasulullah $
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.t j \J lflt U;'r*; l,g-' -* C.,.i,6 :'ob

3052. Ibnu Uyainah *n.,nulurkun kepada'kt*', dia

berkata: Az-Zuhn menceritakan kepada kami, dia berkata: Salim

menceritakan kepada kami dari bapaknya, dia berkata: Nabi $
mendengar Umar bersumpah dengan menyebut bapaknya. Beiiau

pun bersabda, 'ilngatlah, sesungguhnya Allah melarangmu

bersumpah dengan menyebut bapak-bapal<rnu- "

Al llmm

berkata padaku ... seperti redaksi yang tercantum dalam hadits kedua. (hadits no-

66/.71,.

Al Bukhari berkata, "Hadis ini diperkuat oleh hadits uqail, Az-Zubaidi, dan Ishaq

Al Kalbi dari Az-Zuhri."
Ibnu Uyainah dan Ma'mar berkata: dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar i'{p,,

bahwa Nabi $ mendengar Umar .--.

Maksud pemyataan Umar "/a afsaian" adalah mengutip dan meriwayatk;fr dari

orang lain.-HR, 
Mrriim (3/1266-167, pembatasan: sumpah, bab: l-arangan Bersumpah

dengan selain Nama Allah, hadits na. 1/1646) dari jalur Ibnu wahb, dari Yunus, dari

tbnu Sghab, dari Salim, dari bapal'.nya, Ca:i Umar dengan redaksi yang sama'

Jirga, tercanh-rm dalam jalur rirvayat Al l-aits dari Nafi' (hadits no. 3/1646i.
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Umar a$! berkata, "Demi Allah, setelah peristiv;a itu aku
tidak pernah bersumpah dengan ifu, baik menyebutkannya
rnaupun mengutipnya dari orang 1uirr."102

Asy-Syafi'i berkata: Saya memakruhkan setiap orang yang
bersumpah dengan selain nama Allah. Bahkan, saya khawatir
sumpahnya dikategorikan maksiat. Saya pun memakruhkan
sumpah dengan nama Allah dengan sesuatu selain apa yang
bemilai ketaatan kepada Allah, seperti sumpah setia untuk
berjihad, dan sebagainya.

Siapa saja yang bersumpah lalu dia melihat perbuatan yang
lebih baik darinya, maka dia diberi keleluasaan. Artinya, orang ini
diberi pilihan untuk melakukan perbuatan yang lebih baik tersebut
dan membayar kafarat sumpahnya.

A ,*i *\t J2"*at J"A-y.or

"i13
,W (; t;* q:r-i

o / i. . .1.
;#- e Lrl>
I

. {.,c, '*".,;<l) ;r -* q$
3053. Berdasarkan sabda Nabi S " Siapa saja yang

bersumpah lalu dia melihat perbuatan tan lebih baik darinya,
hendaklah dia melakukan perbuatan yang tebih baik dan
hendaklah mem bayar kafarat sumpahnya.'1o3

Lo2 lbid.
los gg- Malik dalam Al Muwaththa' (z/42G, pernbahasan, Nadzar dan Sumpah,

bab: sumpah yang wajib DibayarJeng'an Kafamt) dari Suhail bin Abu shalih, dari
bapaknya. dari Abu Hurairah, bahrua Rasulullah $ bersabda: "Barang siapa yang
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siapa saja yang bersumpah dengan tujuan berdusta, lalu

berkata, "Demi Allah, sungguh demikian dan demikian" padahal

ticlak begitu adanya, atau "Demi Allah, tidak demikian dan

demikian", dia vrajib membayar kafarat. Orang tersebut jelas telah

berdosa dan berbuat buruk, karena sengaja bersumpah atas nama

Allah untuk tujuan Yang batil-

Apabila seseorang bertanya, apa argumen kewajiban

membayar kafarat dalam kasus di atas, padahal orang ini sengaja

berbuat batil? Jawabannya, dalil yang paling mendekati yait'u sabda

Nabi S, "Maka hendaHah dia mengerjakan perbuatan yang lebih

baik, dan hendaHah dia membayar kafarat sumpahnya."

Sebenamya, dia diperintahkan unfuk sengaja melanggar sumpah.

Firman Allah &,

bersumpah dengan suatu sumpah latu metihat hal lan yang lebih baik darinya,

hendaHah dia iembayar kafarat sumpahnya, dan hqdaHah dia melakulan perbuatan

yang lebih baik itu."
HR. Muslim (3/L27, pembahasan, Sumpah, bab: Anjumn bagl Orang yang

Mengucapkan Sumpah lalu Melihat Hal yang Lebih Baik darinya untrrk melakukan HaI

y*{ lnUit Bdk iersebut, dan membayar Kafarat Sumpahnya) dari jalur Suhail

dengan redaksi yang sama (tradits no. 13i1650).
Dari jalur Hammad bin zaid, dari chailan bin Jarir, dari Abu Burdah, dari Abrr

Musa AI Asy',ari, dia menuturkan dalam hadits yang panjang. Di dalamnya dis"iutlan,

bahwa Rasulullah $ bersabda, " Sungguh aku, demi Allah, Insya Allah, tidak akan

men5mtalan sunpah, kemudian ai'u metihat sauatu gng lebih baik darinya, kecuali

aku pasti mennbu, sumpahku, cian meiairukan aPa tang lebih baik tersebut-." {Hadits

no.7 i7649).
HR. Al tsukhari (4/2L1, pembahasan' Sumpah dan Nadzar, bab: Firman Allah

Ta'ala "Allah ddak menghukurn kamu Cise-babkan sumpah+umpahmu yarrg tidak

disengaja (unhfi bersuinpah) ..." (Qs. Al i"laa'idah [5]: 89) dari ialur perirvayatan

I-lamrnaci bin Zirid dengan reciaksi yang sama' hadits no' 65231'
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,;A J-jWJ{a,; K"J;ii.;lir $iS;
b

;i ,w eq+ilb't(ct$
"Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan

dan kelapangan di antara kamu bahwa mereka (tidak)

akan memberi ftanfuan) kepada kerabat(nya), orang-orang miskin
dan orang-orang yang hijrah di ialan Alhh. "(Qs. An-Nuur l24l: 22ll

Ayat ini diturunkan berkenaan dengan seseorang (Abu

Bakar) yang bersumpah tidak akan membanfu orang lain
(Mishthah). Maka, Allah s& memerintahkan dia untuk
membanfunya.

Dalil berikutnya yaitu firman Allah &,

ia'X 31,6i3 J;;)i l,r(U'"j-ii &y;

"Dan mereka benar-benar telah meng-
ucapkan suafu perkataan yang mungkar dan dusta. Sesunggwhnya

Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun " (Qs. Al Mujaadilah

[58]: 2)

Kemudian, Aliah S memberlakukan kafarat terhadap orang
tersebut.

Siapa saja yang bersumpah dan meyakini sumpahnya benar
kemudian mendapati ternyata dia berbohong, maka ia wajib
membayar kafarat.

Dl<)P
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Asy-Syafi'i berkata: Pemyataan seseorang "aku bet-

sumpah" bukanlah sumpah. Jika dia berkata "aku telah

bersumpah demi Ailah", jika yang dimaksud "dahulu aku telah

bersumpah demi Allah" itu juga tidak dikategorikan sumpah yang

terjadi. Pemyataan ini hanya sekedar informasi tentang sumpah

yang telah lalu. Namun, jika dia bermaksud menyatakan statemen

tersebut sebagai sumpah, ia dikategorikan sumpah.

Apabila seseorang berkata, "Aku bersumpah demi Allah",

jika dia bermaksud mengucapkan itu sebagai sumpah, ia pun

dikategorikan sumpah. Namun, jika dia memaksudkan pemyataan

itu sebagai janji bahwa dia akan bersumpah demi Allah, ia tidak

disebut sumpah. Statemen ini sama dengan kalimat "saya akan

bersumpah, atau saya hendak bersumpah".

Apabila seseorang berkata, "demi perkam Allah", jika

pemyataan ini dimaksudkan sebagai sumpah, ia dikategorikan

sumpah. Namun, jika tidak dimaksudkan sebagai sumpah, ia

bukan sumpah. Sebab, kalimat tersebut mengandung pengertian

selain sumpah. kata la umri,bisadiartikan 'demi hakku'.

Jika seseorang berkata "demi hak Allah, demi keagungan

Allah, demi kemuliaan Allah, dan demi kekuasaan Allah" yang

dimaksudkan sebagai sumpah, atau tanpa niat bersutnpah, ia

dikategorikan sumpah. Jika kalimat ini bukan dimaksudkan untuk

sumpah, ia tidak dikategorikan sumpah. Sebab, mungkin saja

maksudnya "demi hak Allah, wajib bagi setiap muslim; demi

kekuasaan Allah yang teiah lewat padanya", bukan sebagai

sumpah.

Kalirnat di atas dapat dikategorikan sumpah, jika tidak

diniatkan apa pun, atau diniatkan sebagai sumpah.
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Apabila seseorang berkata, "Demi Allah" dalam konteks
surnpah maka konsekuensi hukumnya seperti yang telah saya
jelaskan di depan. Artinya, jika dia berniat sebagai sumpah,
pemyataan itu menjadi sumpah. sebaliknya, jika tidak berniat
sebagai sumpah, ia bukan sumpah.

Jika seseorang berkata, "Demi Allah, aku akan melakukan
ini dan ifu", pemyataan ini tidak dikategorikan sumpah kecuali jika
yang bersangkutan meniatkannya sebagai sumpah. Sebab, redaksi
ini merupakan permulaan kalimat, bukan sumpah, kecuali dia
bemiat unfuk bersumpah. Demikian ini karena kalimat "aku

bersaksi demi Allah" bisa diartikan "Aku bersaksi demi perintah
Allah." Sebab ifu, jika seseorang berkata "Aku bersaksi", tidak
dikategorikan sumpah, sekalipun dia meniatkan pemyataan ifu
sebagai sumpah. Konsekuensinya dia tidak dikenai sanksi apa pun.

Seandainya seseorang berkata, "Aku bertekad demi Allah"
tanpa dibarengi niat, kalimat ini tidak dikategorikan niat. Sebab,
kalimat "aku bertekad demi Allah", tidak lain bermakna "aku
bertekad demi kekuasaan Allah" atau "aku bertekad demi
pertolongan Allah atas ini dan itu. Atau, bisa juga diartikan
meminta pihak lain untuk bersumpah. Kalimat tersebut seperti
pemyataan Anda pada seseorang, "Aku meminta kepadamu demi
Allah" atau "Aku bersumpah padamu demi Allah" atau "Aku
bertekad padamu demi Allah". Jika pihak yang meminta sumpah
menghendaki iralimat ini sebagai 'sumpah', ia dikategorikan
sumpah. Namun, jika tidak dimaksudkan sebagai sumpah, ia tidak
dikenai sanksi apa pun.

Jika seseorang mengucapkan kalimat "saya bertekad demi
Allah" atau "aku bersumpah derni Allah" atau "aku meminta
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padamu demi Allah" dengan maksud sebagai sumpah, maka

redaksi ini dikategorikan sumpah. Demikian halnya jika dia

mengemukakan pemyataan ini, sekalipun tidak disertai niat, dia

tidak dikenai sanksi apa pun.

Apabila seseorang berkata, "Wajib atasku janji, ikatan, dan

tanggungan Allah" kemudian dia melanggamya, kalimat ini tidak

termasuk sumpah, kecuali diniatkan sebagai sumpah. Begihr pun

tidak dikategorikan sumpah, seandainya dia mengemukakan

kalimat di atas tanpa diniati sumpah. Redaksi tersebut bukan

sumpah dengan sesuahr, mengingat Allah jelas telah berjanji untuk

memenuhi segala kefardhuan-Nya. Begitu pun Allah mempunyai

ikatan amanah dengannya. Demikian halnya dengan tanggungan.

2. Pengecualian dalam Sumpah

Dikatakan kepada Asy-Syafi'i: Kami mengomentari orang

yang berkata, "Demi Allah, aku tidak akan melakukan ini dan itu,

insya Allah", bahwa dia mengucapkan kalimat tersebut sebagai

pengecualian, bukan sumpah. C)rang ini tidak dikenai kafarat jika

melanggar pemyataan, sekalipun tidak bermaksud mengucapkan

nya sebagai pengecualian.

Dia mengucapkan kalimat tersebut berdasarkan firman

Allah &,
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*Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap
sesuatu, 'Aku pasti melakukan ifu besok pagi', kecuali (dengan

mengatakan), Tnsya Allah'."104 (Qs. Al Kahfi ll1l:23-24)
Atau, orang tersebut rnengucapkan kalimat ifu karena lupa

atau bersumpah palsu, frase ini bukan pengecualian, dan dia

dikenai kafarat jika melanggamya. Demikian menumt pendapat
Malik.g.

Ketika seseorang bersumpah, lalu setelah selesai

bersumpah dianjurkan dengan pengecualian, atau menemskan
sumpah tersebut dengan pengecualian sejenak setelah sumpah

dikeluarkan, namun pengecualian ini tidak bersambung dengan
sumpah, di sini terdapat dua tinjauan. Jika kalimat baru tersebut
disebutkan mengikuti sumpah ia dikategorikan pengecualian.

Namun, jika di antara dua kalimat ini diselingi dengan jeda

beberapa lama, ia tidak dikategorikan pengecuuliurr.l0s

147Mn,r*t riwayat, ada beberapa orang Quraisy bertanya kepada Nabi
Muhammad $. tentang roh, kisah Ashabul Kahfi (penghuni gua) dan kisah
Dzulkamain lalu beliau menjawab, datanglah besok pagi kepadaku agar aku ceritakan
kepadamu. Dan beliau Udak mengucapkan inqm Allah (artinya jika Allah
menghendaki). Tapi rupiuya sampai besok harinya wahyu terlambat datang untuk
menceritakan hal-hal tersebut dan I',labi tak dapat menjawabnya. Maka h.rrunlah ayat
23-24 di atas, sebagai pelajaran kepada Nabi; Allah mengingatkan pula bilamana Nabi
lupa menyebut insya Allahharuslah segera menyebutkannya kernudlan,

10s HR. Malik dalam Al Muwaththa' (2/477478. pembahasan: Nadzar dan
Sumpah, bab: Sumpah yang Tidak Wajib Dikenai Kafarat-mengemukakan, "Pendapat
paling tepat yang aku dengar rnengenai pengecualian sunrpah yaifu, bahwa
pengecualian ini diberlakukan bagi pihak yang bersumpah selama ia tidak memutus
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Asy-Syafi'i berkata: Siapa yang berkata, "Demi Allah" atau

bersumpah bahwa istrinya belum diceraikan, atau dimerdekakan,

atau lainnya, atau mewajibkan sesuatu terhadap dirinya, kemudian

mengucapkan insya Allah fiika Allah menghendaki) bersambung

dengan kalimat sebelumnya, maka dia telah melakukan

pengecualian. Segala konsekuensi sumpah tidak berlaku, sekalipun

dia melanggamya.

Pengertian 'menyambung kalimat' dalam konteks sumpah

yaitu melanjutkan pemyataan sebelumnya dengan kalimat yang

baru dengan jeda yang wajar. Misalnya, jeda saat mengingat

sesuatu, menguap, menarik nafas, atau suaranya tercekat. Setelah

ifu, melanjutkan pemyataan dengan pengecualian. Sementara

'memutus kalimat' yaifu setelah bersumpah orang yang

bersangkutan mengemukakan kalimat yang tidak ada sangkut-

pautn5ra dengan sumpah, baik dalam bentuk perintah, Iarangan,

atau pola kalimat lainnya; atau diam yang menjelaskan dia telah

mengakhiri ucapannya. Dengan kata lain, jika seseorang yang

bersumpah telah menghentikan ucapannya, kemudian mengeluar-

kan pengecualian, hal ini tidak dinamakan 'pengecualian'"

Apabila seseorang bersumpah, lalu berkata, "Derti Allah,

aku akan melakukan ini dan itu, kecuali jika fulan menghendaki",

maka dia boleh melaktrkan sesuafu sebelum si fulan menghendaki.

Jika fulan meninggal, terganggu lisannya, atau menghilang, dia

tidak boleh melakukan sumpahnya.

kalimat s,.rmpahnya- Sementara itu, redaksi pengecualian yang diucapkan setelah

sumpah dan irrengikuh redaksi sebelumrrya, sebelum terdiam, disebut susulan. Jika

pihak yang bersumpah terdiam dan menghentikan kalimatnya, kalimat itu tidal'.

dikategorikan pengecualian.
lits-Tsun-ua artinya pengecualian seperti kalimat insya Allah daiam sumpah, yang

dirnaksucikarr sebagai pengecualiirn.
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Jika seseorang berkata, "Aku tidak akan melakukan ini dan
ifu, kecuali si fulan menghendaki", dia tidak boleh melakukan hal
tersebut kecuali si fulan menghendakinya. Apabila fulan meninggal
atau bisu, dia tidak boleh melakukan hal tersebut sebelum yakin
fulan telah menghendaki.

Asy-Syafi'i berkata: Apabila seseorang bersumpah dengan
kalimat, "Demi Allah, aku akan melakukan ini dan ifu, kecuali
fulan menghendakinya", dia tidak melanggar sumpah tersebut (ika
tidak melakukan sumpahnya) apabila si fulan menghendaki.

Apabila si fulan meninggal, bisu, atau kita belum
mengetahui siapa fulan yang dimaksud hingga waktu sumpahnya
berakhir, maka dia telah melanggar sumpah. Sebab, orang ini bisa
terlepas dari pelanggaran sumpah hanya berdasarkan kehendak si
fulan.

Dalam kasus yang sama, seandainya seseorang berkata,
"Demi Allah, aku tidak akan melakukan ini dan itu, kecuali fulan
menghendakinya", dia tidak boleh melakukannya sebelum fulan
menghendaki. .lika kita tidak mengetahui siapa fulan yang
dimaksud, dan tidak tahu apakah dia menghendaki atau tidak,
orang yang bersumpah tidak boleh melakukan surnpahnya.
Namun, jika melakukannya, dia tidak melanggar sumpah tersebut,
sebab mungkin saja fulan menghendakinya.
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3. Sumpah TanPa Sengaja

Disampaikan kepada Asy-Syafi'i: Kami berpendapat'

sumpah yang tidak dikenai kafarat sekalipun telah dilanggar oleh

pihak yang bersumpah hanya ada safu sumpah' Hanya saja, dia

mempunyai dua bentuk:

Pertama, tindakan sumpah ini dapat dimaklumi dan

pelakunya tidak berdosa, karena ia tidak meyakini dirinya sedang

berbuat dosa, dan tidak pula berdusta. Praktiknya, seseorang

bersumpah demi Allah atas suatu hal yang telah dan akan

dilakukan. Apabila sumpah tersebut dilakukan atas dasar

kesungguhan dan keterbatasan pengetahuannya, ia dikategorikan

'sumpah tanpa disengaja' yang tidak dibebani kafarat'

Allah & berfirman,

r>5r$ "ge;\\'frlsL6{t,c.,

'uCriif'il
"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-

sumpahmu yang tidak disengaia (untuk bersumpalil, tetapi Dia

menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu

sengaja."(Qs. Al Maa'idah [5]: 89)

Kedua, orang yang bersumpah secara sengaja unfuk fujuan

berbohong atau menyepelekan sumpah atas nama Allah. Sumpah

seperti ini tidak dikenai kafarat, karena orang yang melakukan

per-buatan seperti ini terlaiu terhormat jika dibebani kafarat. Ia
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cukup diingatkan dengan kalimat, "Dekatkan dirimu pada Allah
dengan kebaikan sesuai kemampuanmu".

3654.106 Sufyan mengabarkan kepada kami, dia berkata:
Amr bin Dinar dan Ibnu Juraij menceritakan kepada kami dari
Atha, dia berkata: Atha berkata, "Aku dan Ubaid bin Umar

106 gp. Abdurrazzaq dalam Mushannaf Abdunazzaq (g/413474, pembahasan:
Na&ar dan Sumpah, bab: taghwdan pengertiannya) dari hnu Jumid jengan sanad
yang safira.

Dalam redaksi hadits ini terdapat tambahan, hnu Jumij berkata: saya pemah
bertanya kepada Atha, "Apa maksud ayat tetapi Dia menghukum kamu disebablan
sunph-sumph 5mng kamu sangaja'?"Bdiau menjawab, "Demi Allah, iang tidak ada
Tuhan Sang berhak disqnbah selain Dia.-

Ibnu Juraij tlerkata: saya bertanlTa padanya, "Apakah maksudnya tentang sesuahr
yang_ diyakini dan dipahaminp; yaitu pernpfaanku 'Demi Allah, aku uJak akan
melakukannya', namun aku tidak sengaja melakukan itu. Hanya saja, demi Allah aku
berkata, 'Aku Udak melakukannya'.

Atha' berkata: "Perbuatan tersebut juga termasuk niat yang terkandung di dalam
hatimu."

Atha lalu mernbaca ayat, "Tehpi Dia menghukum kanu karena nkt 5ang
tefiandung dalam hatimu. "(Qs. ru Baqarah I2l:2ZSl (hadits no. 15951)

Diriwayatkan dar! Ma'mar, dari Az-zuhri, dari urwah, dari Aisyah, dia berkata:
'Mereka adalah orang-orang yang terbiasa mengucapkan sumpah. Mirulrryu, .lldak,
demi Allah! Ya, demi Allah! sama sekali tidak, derni edah!" Mereka terbiasa
melakukan hal itu dan tidak meniatkannya dalam hati." Keterangan ini diriwayatkan
dari Aisyah secam marfu'.

HR. Abu Daud (4/77-78, pembahasan: Sumpah, bab: Sumpah yang Tidak
Disengaja) dari Humaid bin Mas'adah, dari Hassan bin hmhim, airi turar,im nsn-
shaigh, dari Atha: "Apakah sumpah tidak disengaja itu?" Atha ber*ata: Aisyah
berkata: Rasirlullah $ pernah bersabda: "yaitu uapan s*eonng di rumahnja,
'Sekali-kali tidak demi Allah! Ya, de.rni Allah'!.

Abu Daud berkata: "lbrahim Ash-shaigh orang yang sateh. Dia grgur di tangan
Abu Muslim di Arasndas."

Abu Daud berkata, "setiapkali bekerja (sebagai tukang dan biasa nrenggunakan
palu) lalu mendengar adzan, dia iangsrrng menghentikan pekl4aar,.rya.,'

Abu Daud berkata, "Hadits im diriwayatkan oleh Daud bin Abu Al Furat dari
Ibmhim Ash-shaigh yang dimauqufka, pada Aisyah. Begitu pun i\z-zrhri, AMul Malik
bin Abu sulairnan, dan Malik bin Migh-nval meriwayatkan hadits yang sama, Mereka
semua meriwaya.tkannya dari Atha, ,iari Aisyah, secara mauquf." (hadits no.32491.

344



AlUnm

menemui Aisyah yang sedang berdiam diri di sebuah bukit. Kami

lalu bertanya padanya tentang firman Allah &, 'Allah tidak

menghukum kamu disebabkan zumpah-sumpahmu yang frdak

disengaja (untuk bersumpah),' (Qs. Al Maa'idah [5]: 89) Beliau

menjawab, 'Yaitu, kalimat 'Tidak, demi Allah' dan 'Ya, demi

Allah'."
Asy-Syafi'i berkata: Sumpah yang tidak disengaja Ua7hwul

yamir) -sebagaimana didefinisikan oleh Aisyah 4iu- wallahu

a'lam, yaitu ucapan seseorang, "Tidak, demi Allah!" dan "Ya,

demi Allah!" Kalimat tersebut diucapkan di saat terdesak, marah,

dan terburu-buru, tidak sengaja bersumpah.

Sedangkan sumpah yang disengaia (aqdul yamin) yang itu

memantapkan sumpah terkait sesuafu yang jelas unfuk tidak

melakukannya namun dia melakukannya, atau unfuk melakukan-

nya namun dia tidak mengerjakannya, atau sesuatu yang telah ada

dan tidak ada. Perbuatan ini dosa, dan dia dikenai kafarat.

Alasannya seperti saya kemukakan di depan, bahwa Allah &
membebankan kafarat dalam tindakan dosa secara sengaja.

Allah @ berfirman,

'C;;*:("li\a"W?f'
"Dan diharamkan atasmu (menangkap) hewan darat,

selama kamu sedang ihram. "(Qs. Al Maa'idah [5]: 96)

Pada ayat yang lain Allah & berfirman,
(

( Jri"d;i 6# fu :;i, {"r;"{t;'^*ft$*
lf,Ji':iI. L"K "8i r i vi .rK4 Ai i Sr
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*Janganlah kamu membunuh hewan buruan, ketika kamu

sedang ihram (haji atau umrah). Barangsiapa di antara kamu
membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti
dengan hewan temak yang sepadan dengan buruan yang
dibunuhnya, menurut pufusan dua orang yang adit di antara kamu
sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah."(es. AI Maa'idah [5J: 95)

Sama halnya dengan firman Allah tentang zhihar,

t5r5 )ii -G ga4,'"j-fr nt,
"Dan mereka benar-benar telah

mengucapkan suafu perkataan yang mungkar dan dusta.,, (es. Al
Mujaadilah [58]: 2)

selanjutnya Allah S memerintahkan pelaku perbuatan di
atas unfuk membayar kafarat.

Seperti halnya Sunnah Nabi S yang telah saya singgung di
depan, bahwa beliau pemah bersabda,

,(s (; G? ci; @ JL * A
I
9z/o / o .r/.1o1. txcz zJ dt qoz

ry*'flr; $,slr -(l;
"Siapa saja yang mengucapkan sumpah lalu melihat hat

yang lebih baik darinya, maka dia hendaknya merakukan perkara
yang lebih baik itu dan hendaktah membayar kafarat
sumpahnya. "loT

***
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4. Membayar Kafarat Sebelum dan Sesudah
Melanggar SumPah

Asy-Syafi'i berkata: Barang siapa yang bersumpah demi

Allah atas sesuafu lalu hendak melanggamya, maka menunrt

hemat saya, sebaiknya dia tidak membayar kafarat sebelum

melanggar. Namun, jika dia membayar kafarat sebelum melanggar

sumpahnya dengan cara memberi makan fakir miskin, menurutku,

itu telah mencukupi. Tetapi, jika dia membayar kafarat sebelum

melanggar sumpah dengan cara berpuasa, itu belum mencukupi.

Alasannya, kami meyakini Allah $& mempunyai hak atas

para hamba terhadap diri dan harta benda mereka. Hak Allah

yang ada dalam harta benda mereka jika didahulukan sebelum

wakh.rnya (unfuk membayar kafarat sebelum melanggar sumpah),

hukumnya sah. Dalilpendapat ini sebagai berikut:

ea/ . l/ a / l'
11.-t-t'
I

ĉIl ,v 61r
(>.

a a

ld
I

I -Y r o o'J o,/rJe

'Ji\"o:t'# 
(G $'r-? ,16r u

3055. Nabi s menerima zakat tahunan dari Al Abbas

sebelum genap satu tahun-108

rca Tupi,iirXadits ini telah disebutkan pada hadits no. 782, pernbalasan: Zakat,

bab: Menyegerakan Zakat'
AI Hakim menilai hadits ini shahih. Hadits d,i atas diperkuat dalam hadits yang

tercanh,rm dalam Shahih Muslim.
HR. Al Baihaqi dalam ls-sunan A] Kubra (4/1L7, pembahasan: Zakat, bab:

Menyegerakan Zakat).- 
Untrt< mengompromikan beberapa riwayat 9'ang tampak konkadiktif dalam bab

ini, dan mentarjihnya. Wallahu a'lam.
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,4t i* fJ:i;' /O
4z

I JIJ -\". o 1
o

oj

.*Ati'k'i,i'#
3056. Kaum muslimin membayar zakat fitrah lebih dahulu

sebelum masuk Idul Fitri.1o9

Atas dasar ifulah, kami menqiyaskan berbagai hak yang

berkenaan dengan harta dengan keterangan ini. Sementara
perbuatan fisik (ibadah badaniah) hanya dapat mencukupi sebagai

kafarat bila sudah waktunya, seperti shalat yang hanya akan sah

bila dilakukan setelah masuk waktu, puasa yang hanya akan sah
jika dilakukan pada wakfunya, atau mengqadha puasa setelah

habis wakfu, atau seperti ibadah haji yang dilakukan oleh seorang
budak atau anak kecil yang tidak mencukupi kewajiban haji sekali

dalam agama Islam, karena mereka menunaikan haji sebelum
dikenai kewajiban.

5. Sumpah Akan Menceraikan Istri Setelah
Menikahinya

Asy-Syafi'i berkata: Siapa yang berkata pada seorang

wanita, "Kamu akan diceraikan jika aku telah menikahimu" maka
dia menceraikan wanita tesebut dengan talak raja'i, kemudian

1o9 Keterangan tersebut diriwagatkan dari Malik, dari Nafi,, dari lbnu Umar
bahwa dia pemah menghimpun zakat fikah yang tetah terkumpul padanya dua hari
sebelum Idul Fifi.

Keterangan ini terdapat dalam lrembahasan: Zakat, bab: Menyegerakan Zakat,
hadits no. 783. Kami meriwayatkannya di sini, demikian pula Al Bukhari.
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menikahinya lagi pada masa idciair. Artinya, wanita tersebut

tertalak karena suaminya melanggar sumpah, dan talak yang telah

terjadi.

Apabila seseorang berkata pada seorang wanita, "Kamu

akan ditalak tiga jika aku tidak menikahimu', lalu menyebutkan

waktu tertenfu; jika waktu tersebut tiba -sementara dia istrinya,

dan belum dinikahi- maka jatuhlah talak tiga.

Seandainya dia menjatuhkan talak satu atau talak dua,

kemudian tiba wakfu tersebut, sedangkan si istri dalam masa

iddah, maka jatuhlah talak tiga.

Apabila pria tersebut tidak memberi batas waktu, dan

kasusnya sama, lalu dia berkata, "Kamu akan ditalak tiga, jika aku

tidak menikahimu", maka selamanya dia tidak akan melanggar

sumpah ifu hingga meninggal atau si wanita meninggal sebelum

dinikahinya. Wanita senrpa yang telah dinikahinya atau tidak

sempa dapat mengeluarkannya dari tindakan melanggar sumpah,

baik dia telah menggaulinya maupun belum.

Hanya pemikahan yang sah dan legai yang dapat

mengeluarkan orang tersebut dari pelanggaran sumpah. Sedang-

kan pemikahan yang fasid tidak dikategorikan nikah yang dapat

mengeluarkannya dari pelanggaran sumpah. Jika perempuan ini

meninggal, si pria tidak mewarisinya. Sebaliknya, jika pria ini

meninggal, wanita ini mewarisinya. Demikian ini menurut

pendapat ulama yang memberikan hak waris pada wanita yang

ditalak, ketika suami menjatuhkan talak dalam kondisi sakit.110

110 Ljha+ hadits no. 2401 dalam pembahasan, Pefuedaan Pendapat Seputar

Talal< Tiga; daD no. 2547 dalan pembahasan, Iddah, bab: Iddah Istri yang Suaminya

Meninggal. Takhij iwayat ini terdapat dalam dua nomor hadits ini. Di antara sahabat

yang memberikan hak waris pada wanita yang diceraikan yaitu Utsman t$'
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Asy-Syafi'i berpendapat, wanita yang diceraikan tidak
mewarisi harta suami. Ini pendapat Ibnu 6r-7u6ui,-.111

Ar-Rabi' berkata, "Asy-Syafi'i ;Sa cenderung pada pendapat

lbnu Az-Zubair. Demikian ifu karena para ulama sepakat bahwa
Allah & menerangkan, istri hanya mendapat warisan dari

suaminya; bahwa jika seorang suami menjafuhkan sumpah ila
terhadap istrinya yang telah ditalak ba'in, ila ini tidak dibenarkan;
jika dia melakukan zhihar, hal ini juga tidak dibenarkan baginya;
jika dia menuduhnya zina maka dia tidak dibenarkan melakukan
li'an dan tidak terbebas dari had; dan jika istrinya rneninggal, dia
tidak mewarisinya. Demikian ini karena menumt mereka, si wanita
dalam seluruh kasus ini telah keluar dari status istri. Sesungguhnya
Allah & mewariskan kepada para istri, tidak mewarisnya. Hanya
Allah yang memberi pertolongan."

6. Kafarat Menggunakan Bahan Makanan Setempat

Asy-Syafi'i berkata: Kafarat sumpah boleh dibayar dengan
safu mud gandum dengan ukuran mud Nabi @. Kafarat sumpah

tidak boleh dibayar dengan tepung, baik tepung yang lembut
maupun kasar.

Jil,.a penduduk suafu daerah mengonsumsi jagung, beras,
kurma kering, atau anggur kering sebagai rnakanan pokok, maka
setiap jenis bahan makanan ini boleh digunakan unfuk membayar
kafarat sumpah sebanyak satu mud Nabi S.
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Kami berpendapat, praktik di atas dibenarkan, karena

Nabi i$ pemah membawa saht araq kurma kering lalu memberi-

kannya kepada seseorang (yang telah bersenggama dengan istrinya

pada siang hari Ramadhan). Beliau memerintahkan orang tersebut

untuk memberi makan dengan kurma itu kepada 60 orang miskin-

Takaran sagtt araq sama dengan 15 sha'112, yaitu 60 mud' Jadi,

setiap satu orang miskin mendapatkan safu mud'

Apabila seseorang menyatakan, Sa'id bin Al Musayyab

berkata, "Nabi s membawa keranjang yang berisi 15 sha" atau

20 sha'.113 Satu pendapat menyebutkan, batasan terbesar satu

mud yang dikemukakan Ibnu Al Musayryab yaihr satu seperempat

mud, atau safu sepertiga mud. Redaksi ini keraguan yang

disisipkan oleh hnu Al Musayyab. Satu araq sepetti saya jelaskan

di depan, yaifu sama dengan 15 sha'.

Besaran kafarat di Madinah, Najd, Mesir, Qaimn, dan

daerah mana pun ukurannya sama. Allah & tidak mewajibkan dua

hal kepada para hamba dalam perkara yang sama. Dalam kasus

kafarat berupa makanan ini hanya dibenarkan menggunakan

takaran. Saya tidak berpendapat membayar kafarat dengan

dirham, sekalipun lebih besar nilainya dari harta makanan, tidak

dibenarkan.

Bahan makanan pokok yang digunakan oleh penduduk

suatu daerah boleh untuk membayar kafarat dengan takaran mud-

Sedangkan penduduk pedalaman boleh membayar kafarat dengan

keju, juga dengan takaran mud. Jika penduduk suafu daerah tidak

112 51-r. hadits no, 925-926, pembahasan, Puasa Anak Kecil, bab: Berhubungan

Seks pada Siang Bulan Ramadhan, dan Perbedaan Pendapat Seputar Masalah ini.
irs 6. hadits no. 926, dalam pembahasan: Puasa Anak Kecil, bab,

Berhubungan Seks pada Siang Bulan Ramadhan, dan Perbedaan Pendapat Seputar

Masalah ini.
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mempunyai bahan makanan pokok, selain daging, maka mereka
menggunakan bahan makanan pokok daerah terdekat unfuk
membayar kafarat.

Asy-syafi'i berkata: Kafarat dan zakat didistribusikan
kepada setiap orang yang tidak mempunyai hubungan kerabat
yang wajib dinafkahi, yaifu selain orangfua, anak, dan istri. Apabila
sanak kerabat ini dalam kondisi sangat membutuhkan, tentu
mereka lebih berhak menerima (kafarat dan zakat tersebut)
ketimbang orang lain. Jika orang yang bersangkutan memberikan
nafkah kepada kerabah.rya atas dorongan anjuran (bukan
kewajiban), dia boleh memberikan zakat dan kafarat itu padanya.

Ketika seseorang dikenai kewajiban membayar kafarat
berupa makan, dia tidak boleh memberi makan kurang dari
sepuluh orang. Jika orang ini memberi makan sembilan orang, dan
memberi pakaian pada safu orang, maka dia wajib memberi
makan pada orang kesepuluh, atau memberi pakaian pada
sembilan orang lainnya.

Sebab, kewajibannya adalah memberi makan sepuluh orang
atau memberi pakaian pada sepuluh orang. Hal ini tidak akan
terpenuhi dengan cara memberi pakaian pada sembilan orang dan
memberi makan safu orang, karena dengan demikian dia tidak
memberi makan sepuluh orang dan tidak pula memberi pakaian
pada sepuluh orang.

Seandainya seseorang mengucapkan tiga sumpah yang
berbeda dan melanggar seluruhnya, lalu dia memerdekakan budak,
memberi makan, dan memberi pakaian dengan niat sebagai
kafarat, tanpa meniatkarr untuk sumpah yang mana
memerdekakan budak, memberi makan, dan memberi pakaian ifu
dilakukan; maka dalam kasus ini niat membayar kafarat sudah
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mencukupi. Mana pun yang dia kehendaki sebagai pemerdekaan

budak, memberi makanan, atau memberi pakaian, ihl sudah

mencukupi. Apa yang dia tidak kehendaki maka niat yang pertama

telah mencukupinya.

Apabila orang tersebut memerdekakan budak, memberi

pakian, dan memberi makan, namun tidak memberi makan secara

sempuma (t<urang dari 60 orang miskin, atau kurang dari 50 mud),

dia harus menyempumakarfrya; dan meniatkan kafarat mana pun

yang dikehendaki.

Andaikan masalahnya sama seperti kondisi di atas, lalu

orang ini memberi pakaian, memerdekakan budak, da, memberi

makan, narnun tidak bemiat membayar kafarat, kemudian dia

bemiat membayar kafarat yang belum menjadi kafarat, hal ini tidak

mencukupi sebelum mendahulukan niat sebelum kafarat, atau

bersamaan dengannya. Apa yang telah dikerjakan orang ini

sebelum bemiat, menjadi amalan sunah: tidak memenuhi sebagai

kafarat.

Apabila A memerintahkan B untuk membayarkan kafarat

atas namanya dari har.ta pihak yang diperintah (B); atau A

meminta izin kepada B untuk membayar kafarat atas namanya dari

hartanya (B), lalu B mengizinkan A, maka kafarat ini telah

mencukupi. Praktik ini disebut hibah maqbudhah, karena

pemberian B atas aset miliknya kepada orang-orang miskin atas

perintah A, seperti penerimaan wakilnya atas hibah, seandainya

dia menghibahkan aset itu padanya.

Begitu halnya jika A berkata, "Merdekakan seorang budak

atas namaku", ini disebut hibah. Jadi, kemerdekaan A atas nama

B seperti penerimaan A atas barang yang dihibahkan padanya,

dan wala A untuk tuan yang memerdekakannya. Sebab, A telah
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memilikinya sebelum merdeka. sementara pemerdekaan sama
seperti penerimaan aset. Seperti halnya andaikan A membeli
btrdak kepada B, B belum menyerahkannya sebelum dia memer-
dekakannya. Maka, kemerdekaan di sini sama seperti penyerahan.

Seandainya A berbuat baik dengan cara membayar kafarat
B dengan memberikan makanan, pakaian, atau memerdekakan
budak, padahal tindakan ini tidak didahului oleh perintah pihak
yang bersumpah @), praktik ini tidak diperbolehkan. Kemerdekaan
ini mumi atas inisiatif dirinya (A), karena dia memerdekakan budak
miliknya sebelum dihibahkan pada pihak lain, ralu diterimanya.

Demikian halnya orang (A) yang memerdekakan budak atas
narna kedua orangfuanya setelah mereka meninggal. Maka, waris
wala menjadi haknya (A), jika tindakan tersebut bukan berdasarkan
wasiat mereka, bukan pula diambildari aset mereka.

Seandainya A berpuasa atas nama B atas perintah B, puasa
ini belum mencukupi unfuk membayar kafarat B. Demikian ini
karena seseorang tidak boleh melakukan ibadah fisik atas nama
orang lain, mengingat fisik beribadah dengan cara beramal.
Amalan fisik seseorang tidak dapat digantikan oleh fisik orang lain.
lain halnya, dengan haji dan umrah berdasarkan kabar yang
bersumber dari Nabi S. sebab, di dalam keduanya terdapat
nafkah. Allah meltrajibkan ibadah haji dan umrah kepada orang
yang mampu melangsungkan perjalanan (ke Makkah). perjalanan

ini tenfu harus mendapat dukungan materi.
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7. Orang yang Tidak Berhak Menerima Kafarat
Berupa Makanan

Asy-Syafi'i berkata: Beberapa kafarat sumpah berupa

makanan hanya boleh diberikan kepada orang merdeka, muslim,

dan membutuhkan. Apabila orang yang melanggar sumpah

memberi makan kepada kafir dzimmi yang membutuhkan, atau

orang merdeka muslim yang tidak membufuhkan, atau budak

seseorang yang membuhrhkan, praktik ini tidak diperbolehkan.

Hukumnya 53ma seperti hukum orang yang tidak berbuat apa-apa

(untuk membayar kafarahya). Karena itu, dia mesti mengulangi

pembayaran kafarat tersebut-

Demikian halnya jika pelanggar sumpah memberi makan

orang kaya, tanpa diketahuinya, kemudian dia baru mengetahui

temyata orang ifu kaya, maka dia hams mengulangi kafarat

tersebut. Begitu pula jika dia memberi makan orang yang wajib

dinafkahinya, kemudian dia mengetahui hal tersebut, maka harus

mengulanginya.

siapa saja yang berstatus miskin yang sangat membutuh-

kan, baik dirinya, keluarganya' maupun pelayannya, maka dia

berhak menerima kafarat sumpah, sedekah, dan zakat. seandainya

seseorang berstatus miskin namun masih memiliki kelebihan dari

kebufuhan diri dan keluarganya, sama seperti kelebihan orang

yang kaya, maka dia tidak berhak menerima kafarat'
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8- Pakaian yang Sah Digunakan sebagai Kafarat

Asy-Syafi'i berkata: Batas minimal pakaian yang sah
digunakan sebagai kafarat yaitu setiap barang yang bisa disebut
sebagai 'pakaian', seperti serban, celana panjang, kain, kerudung,
dan berbagai jenis pakaian pria dan wanita lainnya. sebab, seluruh
barang ini bisa dinanrakan 'pakaian'.

seandainya seseorang mendefinisikan 'pakaian' dalam
kafarat ini adalah pakaian orang-orang miskin yang boleh
digunakan dalam shalat, maka pihak lain pun boleh mendefinisikan
'pakaian' yang ciimaksud di sini dengan pakaian yang dapat
digunakan di musim kemarau, musim dindul, atau dalam
perjalanan- Tetapi, sayangnya ia tidak boleh berargumen dengan
definisi di atas.

Ketika Ailah & mengemukakan kata 'pakaian' secara
umum maka kata ini pun bermakna umum, tidak masalah apakah
pakaian tersebut ditujukan unfuk laki-laki atau perempuan. Begifu
pun diperunhrkkan untuk anak kecil.

Jika pelanggar sumpah mernberi pakaian kepada orang
kaya, tanpa sepengetahuannya, rnenumt hemat saya, dia mesti
mengulang pemberian pakaian tersebut-

9. Kafarat Berupa Memerdekakan tsudak

Asy-Syafi'i berkata: Apabila seseorang (yang melanggar
sumpah) memerdekakan budak dalam kafarat sumpah atau
pelanggar lain yang wajib mernerdekakan budak, maka dia hanya
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boleh memerdekakan budak mukmin, baik laki-laki maupun

perempuan, baik berkulit hitam maupun berkulit merah'

Standar minimal budak yang dapat dikategorikan mukmin

menumt masyarakat non-Arab yaih.t, dia mampu menyebutkan ciri-

ciri iman ketika diminta untuk menjelaskannya. Dengan demikian

orang ini termasuk mukmin.

Hamba sahaya yang dimerdekakan ini boleh anak-anak,

asalkan kedua oranghranya atau salah safu orangfuanya mukmin.

Sebab, hukum mereka sama seperti hukum orang yang beriman.

Budak yang dimerdekakan dalam kafarat juga boleh anak

hasil hubungan zina. Begitu pula sah membebaskan budak yang

memiliki kekurangan (aib) yang jelas tidak mengganggu kualitas

pekerjaannya, seperti sedikit juling, jari kelingkingnya lumpuh, dan

kekurangan fisik lainnya yang ielas tidak mengganggu pekerjaan-

nya. Boleh juga memerdekakan budak yang sedikit pincang'

Pelanggar sumpah tidak boleh memerdekakan budak yang

lumpuh (hanya bisa duduk), buta, lumpuh kakinya, atau budak

yang lumpuh kedua tangannYa.

Akan tetapi, dia sah memerdekakan budak yang tuli, budak

yang dikebiri, baik kemaluannya terpotong maupun tidak

terpotong. Dia juga sah memerdekakan budak sakit gila seperti

lumpuh, stroke, dan sebagainYa-

Asy-Syafi'i berkata: Apabila seorang budak wanita hamil

oleh suaminya, kemudian si suami membelinya lalu memerdeka-

kannya sebagai kafarat, hal ini telah mencukupi. Kemerdekaan

tersebut tidak sah menurut pendapat ulama yang melarang

menjual ummul walad, ketika ia melahirkan setelah dibeli olehnya

dan melahlrkan anaknya dalam jangka waktu enam bulan atau

lebih. Sebab, dengan demikian budak ini berstatus sebagai Ummul
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walad. sementara budak wanita yang melahirkan sebelum dibeli,
tidak dinamakan Ummul Walad.

siapa yang dibebani kewajiban memerdekakan budzrk, lalu
dia hendak membeli budak untuk dimerdekakan -ketika dia
memilikinya tanpa memerdekakan- praktik ini tidak sah. Budak
yang boleh dimiliki olehnya dalam kondisi apa puh, maka
kemerdekaannya (sebagai kafarat) hukumnya sah.

Dalam kasus ini, budak yang boleh dimerdekakan hanya
orangtua dan garis keturunan di atasnya (kakek, buyut, dan
seterusnya), ilak dan garis kefurunan di bawahnya (cucu, cicit,
dan seterusnya), seluruh budak yang melahirkan, atau budak yang
dilahirkan, baik dari anak laki-laki maupun anak perempuan,
karena semuanya dikategorikan anak dan bapak.

siapa yang membeli budak dengan syarat memerdekakan
nya, maka dia tidak diperkenan memerdekakan budak yang wajib
atasnya.

Sah memerdekakan budak mudabbarsebagai kafarat dalam
golongan budak yang wajib. Namun, tidak sah memerdekakan
budak mukatab sebelum dia tidak sanggup membayar cicilan
mukatabh lalu kembali menjadi budak mumi, lalu dia memerdeka-
kannya setelah ifu.

sah memerdekakan budak (unfuk membayar kafarat
sumpah) yang akan dimerdekakan dalam jangka wakfu beberapa
tahun- Ini kondisi yang paling lemah daram kasus mudabbar.

Barangsiapa yang memberi budak lalu memerdekakannya,
dan dia termasuk orang yang tidak sah kafaratnya dengan budak
yang wajib, maka memerdekakan tersebut berlaku, narnun
mengulangi dengan memerdekakan budak yang sempuma.
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Apabila pihak yang menjual budak tersebut menutupi

kekurangannya, pembeli (yang akan memerdekakan budak ihr

untuk membayar kafarat) boleh mengembalikannya, lalu menarik

selisih harga budak yang nolrnal dan budak yang cacat. Jika budak

yang cacat tersebut mengalami cacat di mana budak wajib seperti

ini sah climerdekakan, maka ia sah dimerdekakan. Orang tersebut

menarik selisih harga antara budak yang cacat dan budak yang

sehat dari pemilik yang telah menjualnya. Dia tidak wajib

menyedekahkan nilai budak cacat itu, jika ia mengambilnya dari

penjual. Ia merupakan bagian dari asetnya"

10. Membayar Beberapa Kafarat Sumpah dengan
Puasa

Asy-Syafi'i berkata: Setiap orang yang berkewajiban puasa

(sebagai kafarat) tidak disyaratkan harus dilakukan secara berturut-

turut, sebagaimana tercanfum dalam Al Qur'an. Sah melakukan

puasa tersebut secara terpisah-pisah. Demikian ini diqiyaskan

,Jengan firman Allah t@ tentang qadha puasa Ramadhan saja,

'Ar6;iL;
"Maka (waiib mengganti) sebanyak hai (yang dia tidak

berpuasa itu) pada hai-hari -vang lain'" (Qs' Al Baqarah l2l: 184'

185)

Kafa. iddahdalam a-*-at di atas artinya sesuai bilangan f-}udsa.

bukan seca.i'a berfurut-turut-
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Apabila puasa kafarat ini berturut-tumt, lalu orang yang
berpuasa, baik lal<i-laki maupun perempuan, batal karena udzur
atau tanpa udzur, dia memulai puasa lagi. Hal ini mengecualikan
wanita yang haid, karena dia tidak perlu memulai kembaii
puasanya.

11- Orang yang tidak Sah Membayar Kafarat
Surnpah dengan Cara Berpuasa

Asy-syafi'i berkata: orang yang dikenai kewajiban kafarat
harus memilih salah safu dari memberikan makanan, pakaian, atau
memerdekakan budak. orang kaya tidak boleh menerima sedekah
berapapun. Adapun orang yang boleh menerima sedekah, boleh
membayar kafarat dengan cara puasa. Dia tidak boleh membayar
kafarat dengan cara bersedekah dan memerdekakan budak.
Namun, jika dia melakukannya, perbuatan ini sah.

Apabila orang tersebut kaya -namun hartanya tidak berada
di tempatnya- dia tidak diperkenankan membayar kafarat dengar-r
puasa sebelum dipastikan hartanya ada di tempat atau hilang sama
sekali, kecuali dengan cara memberi makan, pakaian, atau
memerdekakan budak.
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L2. Orurg yang Melanggar sumpah dalam Kondisi

Sulit Kemudian Mengalami Kemudahan, atau

Sebaliknya Melanggar dalam Kondisi lapang
kemudian Kesulitan

Asy-Syafi'i berkata: Apabila seseorang melanggar sumpah

dalam kondisi lapang kemudian kesulitan, dia tidak boleh

membayar kafarat dengan puasa- Menurut hemat saya, puasa

tidak dapat menutup kafaratnya. Namun, saya memerintahkan dia

unfuk berpuasa demi kehati-hatian. Jika dia mengalami

kemudahan, dia haru mengganti kafarat tersebut'

Dalam kasus di atas, saya hanya memperhatikan waktu

terjadinya pelanggaran sumpah. Seandainya saseorang melanggar

sumpah dalam kondisi sulit kemudian f,dak berpuasa hingga

kondisinya lapang, saya anjurkan dia unhrk membayar kafarat

(memberi makan atau memerdekakan budak)bukan dengan puasa-

Sebab, dia tidak membayar kafarat sebelum mengalami

kemudahan.

Jika dia berpuasa namun tidak membayar kafarat, ihr sudah

mencukupinya, karena hukumnya di saat melanggar sumpah

adalah berpuasa.

Ar-Rabi' berkata: AsySyafi'i mempunyai pendapat lain'

bahwa kafarat yang mesti dibayar orang bersangkutan

mempertimbangkan waktr.r membayar kafarat. Artinya, jika pada

waktu itu dia dalam kondisi sulit, dia boleh berpuasa- Sebaliknp,

jika dalam kondisi lapang, dia wajib memerdekakan budak.

Dia berkata: seseorang udak boleh melaksanakan puasa

sebagai kafarat sumpah atau puasa wajib lainnya bertepatan

dengan puasa Ramadhan atau pada hari yang tidak pantas unfuk
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berpuasa sunah, seperti ldul Fitri, Idul Adha, dan hari-hari Tasyriq
Dia boleh berpuasa kafarat sumpah di luar hari-hari tersebut.

13. Orang yang Makan dan Minum Karena Lupa
pada Puasa Kafarat

Asy-Syafi'i berkata: Puasa sunah, puasa Ramadhan, puasa

kafarat, dan puasa nadzar batal oleh hal-hal yang dapat merusak
puasa. Para ulama tidak berbeda pendapat soal ifu. Barangsiapa
yang makan atau minum pada saat melakukan puasa tersebut
karena lupa maka puasanya lupa-

Para ulama hanya berbeda pendapat mengenai kauajiban
kafarat terhadap orang yang berhubungan seks pada siang hari
bulan Ramadhan, dan gugumya dari orang yang berhubungan
intim dalam puasa sunah atau wajib lainnya.

Apabila puasa ini mesti dilakukan secara berturut-furut, lalu
orang yang berpuasa, baik laki-laki maupun perempuan, batal
karena udzur atau tanpa udzur, mereka memulai puasanya dari
awal. Ketentuan ini mengecualikan wanita haidh, karena dia tidak
perlu memulai puasa dari awal.
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14. Wasiat Kafarat Sumpah dan Zakat; Orang yang

Bersedekah dengan Kafarat Kemudian Membelinya

Asy-Syafi'i berkata: Orang yang harus menunaikan

kewajiban zakat harta kepada omng-orang miskin, wajib

menunaikan haji, atau harus membayar kafarat sumpah, maka

seluruh tanggungan ini masuk dalam rasul mal (aset pokok, harta

peninggalan yang belum dipotong untuk segala kebutuhan dan

keperluan jenazah) yang digunakan unfuk membayar piutang

sesuai besaran masing-masing.

Dari aset tersebut dikeluarkan harta minimal yang dapat

mencukupi tanggungan dalam kasus yang sama- Apabila

seseorang berwasiat unfuk memerdekakan budak sebagai kafarat,

namun dalam aset pokoknya terdapat harta yang hanya cukup

unfuk memberi makan. Jika sepertiga asetnya digUnakan unfuk

memerdekakan budak, maka kemerdekaan budak ini diambilkan

dari aset sepertiga ini. Jika tidak hal tersebut tidak memungkinkan,

penerima wasiat memberi makan dari aset pokok. Artinya, jika dia

penerima wasiat memerdekakan budak unfuk pewasiat dari

sepertiga hartanya, otomatis dia tidak memberi makan dari aset

pokok.

Apabila seseorcng membayar kafamt dengan makanan atau

pakaian, kemudian dia membeli semua itu lalu memberikannya

pada keluarganya, kemudian dia membeli semua ifu dari mereka,

maka jual beli ini diperbolehkan. Namun, saya lebih cenderung

menilai praktik ini makruh tanzih.
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15. Kafarat Sumpah Hamba Sahaya

Asy-Syafi'i berkata: Ketika seorang budak melanggar
sumpah, dia hanya sah membayar kafarat dengan cara berpuasa,

karena tidak mempunyai apa pun.

Apabila setengah dirinya budak dan setengah lagi merdeka,
sementara dia mempunyai harta milik pribadi, dia tidak boleh
membayar kafarat dengan puasa. Justm, budak di atas wajib
membayar kafarat dengan harta miliknya akibat tindakannya
(melanggar sumpah). Namun, jika dia tidak mempunyai harta
pribadi, dia berpuasa.

Apabila seorang budak melanggar sumpah kemudian
merdeka, dan membayar kafarat seperti kafaratrya orang mereka,
praktik ini sah, karena dalam kondisi demikian ia berstafus sebagai
pemilik. Seandainya dia membayar kafarat dengan cam berpuasa,

ifu pun sah, karena pada saat melanggar sumpah hukumnya
seperti hukum puasa.

16- Orang yang Bersumpah Menempati Rumah
yang Tidak Akan Ditempatinya

AsySpfi'i pemah ditanya kasus berikut. Kami
berpendapat, orang 5nng bersumpah tidak akan tinggal di rumah
yang sedang dia tempati, bahwa orang ini diperintah unfuk keluar
pada saat bersumpah. Menurut hemat kami, dia tidak melanggar
sumpah jika masih tinsgal kurang dari sehari semalam di rumah
tersebut. Hanya saja, dia mesti bemiat akan segera keluar sebelum
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genap sehari-semalam. Sebab, dia divonis melanggar sumpah, jika

tinggal sehari-semalam di sana.

Atau, dia bisa mengucapkan, "Aku niat tidak akan segera

keluar sebelum mendapatkan mmah lain", maka dia boleh tinggal

lebih lama.

Asy-Syafi'i berkata: Apabila seseorang bersumpah tidak

akan tinggal di rumah, sedangkan dia berada di dalam rumah

tersebut, maka dia harus keluar dari tempatnya. Jika dia menunda

selama sejam, padahal dia bisa keluar dari rumah ifu, berarti telah

melanggar sumpah. Tetapi, dia mesti pindah dari rumah itu'

Tidak masalah dia keluar-masuk rumah tersebut untuk

memindahkan perabotan dan membawa keluarganya, karena

tindakan ini tidak dinamakan 'tinggal'.

Kami berpendapat mengenai orang yang bersumpah tidak

akan tinggal bersama orang lain, padahal mereka berdua berada di

dalam safu rumah yang mempunyai beberapa ruangan, setiap

kamar ditempati oleh penghuninya, atau ia mempunyai banyak

mangan di mana setiap mangan ditempati oleh penghuninya-

Dengan demikian pihak yang bersumpah bersama pihak yang

disumpahi berada dalam salah sahr mangan atau di dalam salah

safu kamar. Atau, pesumpah berada di dalam kamar ruangan di

luar rumah, sementara pemiliknya yang disumpahi berada di dalam

rumah.

Dalam kasus di atas, pesumpah keluar dari tempatnya di

saat bersumpah, bahwa dia tidak tinggal bersamanya di dalam

rumah di bagian mmah mana pun yang dikehendakinya. Dia juga

tidak tinggal bersamanya di dalam mangan di mana sumpah

tersebut dilontarkan.
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seandainya pihak kedua berada bersamanla (pesumpah) di
dalam nrmah, yang tidak mempunyai ruErngan, atau mempunyai
ruangan, atau berada di dalam ruangan, bukan rumah, sementara
pihak lain berada di dalam rumah, di luar ruangan, solusin5n
sebagai berikut.

Jika orang yang bersangkutan tinggal di rumah ifu atau di
dalam nrangan selama sehari semalam, dia telah melanggar
sumpah. Jika dia tinggal kurang dari itu, bukan unhrk tinggal, dia
tidak melanggar sumpah. Dengan kata lain, dia boleh keluar ke
manapun ruangan dan kamar rumah ifu yang dikehendaki.

Asy-Syafi'i berkata: Apabila A bersumpah untuk tidak
tinggal bersama B, padahal A tinggal bersamilgd, masalali'ini
sama seperti kasus sebelumnya: dia keluar dari tempat tinggaln5ra,

atau mengeluarkan B dari tempakrlra

Jika A dan B tinggal bersama selama sesaat padahal ada
kesempatan bagi A untuk menyingkir dari B, maka A telah
melanggar sumpah.

Apabila mereka berdua berada dalam dua rumah, lalu di
antara mereka dibuat pemisah, atau setiap mangan rumah ini
mempunyai pinfu, hal ini tidak disebut tinggal bersama, sekalipun
mereka tinggal dalam satu rumah.

Tinggal bersama (al muakanal) yaitu dua orang tinggal
dalam satu atau dua rumah yang karaar dan tempat masuknya
sarna. Adapun jika kedua rumah dan kedua kamar ini terpisah,
tdak dinamakan 'tnggal bersarna'.

Tanggapan kami terhadap seluruh jenis sumpah ini sebagai
berikut. Apabila seseorang bersrmpah tanpa dibarengi niat,
sumpah tersebut keluar tanpa niat. Adapun jika sumpah yang
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dikemukakan disertai niat, sumpah ini sesuai dengan apa yang

diniatkan.

Apabila orang yang bersangkutan memindahkan isfoi dan

keluarganya. namun meninggalkan perabotannya, maka kami

menganjurkan dia untuk memindahkan seluruh perabotannya.

Bahkan, sebaiknya dia tidak meninggalkan sedikitpun perabotnya'

Jika dia meninggalkan sedikit perabotnya atau meninggalkan

seluruhnya, orang ini tidak melanggar sumpahnya'

Jika orang tersebut meninggalkan istri dan anaknya, maka

dia telah melanggar sumpah, karena dia dikategorikan orang yang

tinggal setelah itu. Tinggal semmah yang menjadi objek sumpah

ini yaihr tinggal bersamanya dan keluamya, bagi orang yang

bersumpah tidak akan tinggal bersama'

Pemindahan yang dimaksud dalam 'tinggal bersama' di sini

terkait dengan fubuh pihak yang bersumpah, bukan keluarga,

harta benda, anak, dan Perabotan'

ApabilaSeseorangbersumpahakanpindah(darirumah
yang ditempatinya), lalu dirinya pindah dan meninggalkan istri,

anak, dan harta bendanya, sebenamya dia telah berbuat kebajikan'

Jika seseorang bertanya: Apu argumen pendapat ini?

Tanggapan sebagai berikut. Bagaimana menurut Anda jika

seseorang melakukan perjalanan seorang diri, bukankah dia boleh

mengqashar shalat, sekalipun dia bukan musafir (ahlus tafar)?

Atau, bagaimana menumt Anda jika seseorang meninggalkan

Mekah seorang diri? Bukankah dia termasuk orang yang berada di

Masjidil Haram di mana jika mereka melakukan haji tamathr', fldak

dikenai dam? Jika dia menjawab, "Ya!" Tanggapannya, sebenar-
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nya perpindahan dan hukum tersebut dibebankan pada fisik,
bukan harta benda, anak, dan perabotan.

Kami berpendapat tentang orang yang bersumpah tidak
akan mengenakan pakaian ini, padahal dia sedang memakainya,
lalu dia melepasnya setelah sumpah itu, menurut hemat saya dia
orang yang melanggar sumpah, karena dia mengenakan pakaian
ifu setelah sumpah. Pendapat yang sama kami sampaikan terkait
orang yang bersumpah tidak akan mengendarai kendaraan,
padahal dia sedang menaikinya. Jika dia turun dari tempatorya,
masalah ini telah jelas. Namun, jika tidak furun, dia telah
melanggar sumpah-

Asy-syafi'i berkata: Apabira seseorang bersumpah tidak
akan mengenakan pakaian, padahar dia sedang memakainya, hal
ini sama dengan dua masalah yang disebutkan pertama . Artinya,
jika dia tidak melepas pakaian itu saat itu juga -ketika
memungkinkan untuk melepasnya- maka dia telah melanggar
sumpah. Begifu pun jika seseorang bersumpah tidak akan
rnengendarai hewan funggangan, padahal dia sedang menaikinya;
solusinya sebagai berikut. Jika dia furun dari tempatnya, kasusnya
sudah jelas. Namun, jika dia tidak furun, dia telah melanggar
sumpah. Demikian halnya jenis sumpah yang sama.

Dikatakan padanya: Kami berpendapat berkenaan dengan
orang yang bersumpah, tidak akan tinggal di rumah tanpa disertai
niat -sementara dia termasuk penduduk kota- lalu dia bertempat
tinggal di rumah tidak permanen, bahwa solusi hukumnya sebagai
berikut- Jika sumpahnya menyimpan makna yang disinggungkan
dengan perkara yang melatar belakangi sumpahnya -misalnya, dia
rnendengar kaum yang rumahnya runtuh hingga luluh-lantak-
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maka tidak masalah baginya untuk bertempat tinggal di rumah

tidak permanen.

Jika orang ini tidak bemiat ketika bersumpah, di sini luga

terdapat rincian kasus. Jika alasan sumpahnya karena dikatakan

padanya, ,,Matahari terhalang awan", sementara tempat tinggalnya

berada di pinggir pantai; dan keluar rumah ifu menyehatkan dan

mudah, lalu dia bersumpah tidak akan tinggal di dalam rumah;

maka mentmrt hemat kami, dia melanggar sumpah jika tinggal di

rumah tidak permanen-

Apabila seseorang bersumpah tidak akan tinsgal di rumah,

padahal dia orang pedalaman (yung hidup nomaden) atau

penduduk desa, dan sumpah ini tidak dibarengi niat, maka rumah

apa pun yang ditempatinya, baik terbuat dari ijuk, kulit, kemah,

segala hal yang bisa disebut'nmah" batu, atauptrn lumpur kering,

dia telah melanggar sumPah-

Kami berpendapat tentang orang yang bersumpah tidak

akan tinggal di rumah si fulan, lalu dia tinggal di rumah yang

berada di antara rumah si fulan dan rumah orang lain, bahwa dia

telah melanggar sumpah. Demikian halnya iika seluruh rumah

tersebut milik fulan, lalu dia tinggal di salah satu kamar di rumah

ihr. Dia telah melanggar sumPah'

AsySyafi;i berkata: Ketika seseorang bersumpah Udak akan

tinggal di rumah si fulan, dan tidak meniatkan rumah tertenhr, lalu

dia tinggal di rumah milik bersama (ia memiliki hak di dalamnya)

-dimana sebagian besar atau sebagian kecil rumah ini miliknya-

dia tidak melanggar sumpah. Dia ptrn t'dak dikategorikan

melanggar sebelum selun-rh rumah ifu menjadi miliknya secara

khusus.
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Apabila seseorang bersumpah tidak akan menyantap
makan yang dibeli dari si fulan, Ialu si fulan berikut orang lain
membeli makanan, tanpa disertai niat, dia tidak melanggar
sumpah.

Saya tidak sependapat dengan pemyataan anda. Anda
berpendapat tentang orang yang bersumpah tidak akan
menyantap makan yang dibeli si fulan, lalu dia makan dari
makanan yang dibeli oleh si fulan bersama orang lain. Menurut
Anda, orang tersebut melanggar sumpah jika makan sebelum
mereka berdua membaginya. Kita sependapat bahwa jika mereka
berdua membagi makanan ifu lalu orang yang bersumpah
memakan bagian orang yang tidak bersumpah, dia tidak
melanggar sumpah. Pendapat yang benar dalam kasus ini seperti
tanggapan saya terhadap Anda pada awal pembahasan.

Kami berpendapat, orang yang bersumpah tidak akan
tinggal di rumah fulan (A), lalu rumah itu dibeli oleh fulan lain (B),

rincian hukumnya sebagai berikut. Jika sumpahnya berkenaan
dengan mmah tersebut -karena rumahnya- maka dia tidak
melanggamya jika tinggal di sana, sementara rumah ini milik orang
lain.

Apabila orang ini mengaitkan sumpahnya dengan rumah
tersebut, dan menjadikan penyebutan terhadap pemiliknya sebagai
salah safu dari sifat rumah ini, seperti "rumah yang bercat hijau
ini", lalu wama hijau ini pudar, maka menurut hemat saya, dia
telah melanggar sumpah jika tinggaldi sana.

Asy-Syafi'i berkata: Apabila seseorang bersumpah tidak
akan tinggal di rumah fulan ini yang telah jelas, dan fulan yang lain
menjualnya, di sini terdapat rincian hukum. Jika niat sumpahnya
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ditujukan pada rumah tersebut, dia melanggar sumpah dengan

cara apapun dia tinggal di sana, sekalipun dia telah memilikinya.

Apabila niat orang ini dituiukan pada apa yang dimiliki oleh

fulan, dia tidak melanggar sumpah jika keluar dari kepemilikannya.

Jika tidak dibarengi dengan niat, dia melanggar sumpah jika

mengatakan, "rumah si fulan ini"-

17. Orang yang Bersumpah Tidak Akan Masuk

Rumah dan Kamar Ini, Lalu Kondisinya Berubah

Disampaikan kepada Asy-Syafi'i: Kami berpendapat,

seandainya seseoralrg bersumpah tidak akan masuk rumah ini, lalu

rumah tersebut dirobohkan dan menjadi jalan, kemudian dia

memasukinya, dan tidak melanggar sumpah, karena tempat itu

bukan lagi tempat tinggal.

Asy-Syafi'i berkata: Kami berpendapat terkait orang yang

bersumpah, "Demi Allah, aku tidak akan masuk lewat pintu rumah

ini, " lalu dia mengubah pintu rumah ifu, lalu masuk let,rrat pintu

yang baru: orang ini telah melanggar sumpah-

Apabila seseorang bersumpah tidak akan masuk dari pintu

rumah ini, dan tanpa dibarengi niat, lalu memindah pinfu itu ke

tempat lain, kemudian masuk dari sana, maka dia tidak melanggar

sumpah.
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Jika sumpah ini dibarengi niat, lalu bemiat (tidak akan
masuk) dari pintu rumah ini di tempat ini, dia tidak melanggar
sumpah.

Seandainya seseorang bemiat tidak akan masuk mmah,

fiika masuk rumah) dia telah melanggar sumpah.

Kami berpendapat tentang orang yang bersumpah tidak
akan mengenakan pakaian ini, yaitu gamis, Ialu memotongnya
menjadi pakaian luar, celana panjang, atau jubah; rnenumt hemat
kami dia telah melanggar sumpah. Hal ini mengeoralikan jika dia
mempunyai niat yang mengindikasikan bahwa dia tidak
melanggamya.

Apabila seseorang bersumpah tidak akan mengenakan
pakaian, 5laifu serban, lalu memotongnln menjadi gamis, atau
mengubahnya menjadi kain atau selendang, atau memotongn5n
menjadi kopiah atau celana dalam; atau bersumpah tidak akan
memakai celak panjang lalu mengubahnya menjadi sarung, atau
tidak akan mengenakan gamis lalu mengenakannya seperti serban;

seluruh tindakan orang ini dinamakan 'memakai'. Dengan
demikian dalam seluruh praktik ini dia telah melanggar sumpah
jika dibarengi niat.

Apabila dibarengi niat, dia udak melanggar sumpah. Hal ini
mengecualikan iika dia niat dalam sumpahnya tidak akan
mengenakan gamis sebagaimana mestinya, lalu memakainya
seperti serban, maka dia tidak melanggar sumpah. Begifu pula jika

dia bersumpah tidak akan memakai serban sebagaimana mestinya,
lalu dia memakainya seperti gamis, dia tidak melanggar sumpah.

Apabila seseorang bersumpah tidak akan mengenakan
pakaian istrinya padahal sang istri telah memberikan pakaian ifu
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unfuknya, atau pakaian seseorang yang telah diberikan untuknya,

maka menurut dalil yang telah dikemukakan, saya selamanya tidak

memperhatikan latar belakang sumpah tersebut. Tetapi, saya

mencermati sumber sumpah tersebut. Selanjutnya, saya menilai

apakah orang yang bersumpah melanggamya atau tidak sesuai

sumber ifu.

Demikian ini karena berbagai sebab muncul lebih dahulu,

sedangkan sumpah baru terjadi setelahnya. Terkadang sumpah itu

terjadi seperti penyebabnya, namun tidak jarang ia bertentangan

dengan penyebabnya. Dalam kondisi demikian, dia tidak

melanggar sumpah bila mengacu pada penyebab sumpahnya,

namun melanggamya ditinjau dari sumber sumpahnya.

Bagaimana menurut Anda jika seseorang (A) berkata pada

orang lain (B), "Aku telah memberikan mmahku padamu," atau

"aku telah menghibahkan hartaku padamu" lalu A bersumpah

akan memukulnya; bukankah A tidak melanggar sumpah jika tidak

memukul B? Sumpah A unhrk memukul B tidak rele'uan dengan

apa yang dikemukakan A pada B.

Apabila seseorang bersumpah fidak akan mengenakan

pakaian ini karena ia pakaian iskinya, lalu sang isfoi memberikan

pakaian ifu padanya, atau menjualnya, lalu uang hasil penjualan ihr

digunakan unfuk membeli pakaian lain, atau dia memanfaat-

kannya, maka dia tidak melanggar sumpah. Selamanya dia tidak

melanggar sumpah kecrrali dengan mengenakan pakaian tersebut.

AsySyafi'i berkata: Kami berpendapat tentang orang yang

bersumpah tidak akan masuk rumah fulan, lalu dia naik ke atap

rumahnya, maka dia telah melanggar sumpah, karena telah

memasuki rumah ifu laurat atap.
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Apabila seeorang bersumpah tidak akan masuk rumah

fulan, lalu dia memanjat atap rumah ifu, berarti dia tidak

memasukinya. Masuk rumah itu lazimnya dilakukan dengan

memasuki niangan atau halaman rumah tersebut.

Kami berpendapat tentang orang yang bersumpah tidak

akan masuk ke kamar si fulan, lalu dia masuk ke rumah fulan yang

disebutkan dalam sumpah, padahal ia tinggal di rumah itu dengan

cara menyewa, maka dia telah melanggar sumpah, sebab nrangan

itu merupakan rumahnya selama ia tinggal di dalamnya-

Apabila seseorang bersumpah tidak akan masuk ke kamar

fulan, sementara fulan berada di ruangan ifu dengan cara

menyewa, dia tidak melanggar sumpah. Sebab, ruangan itu bukan

mangan si fulan kecuali yang dimaksud adalah tempat tinggal

fulan.

Seandainya seseorang bersumpah tidak akan masuk tempat

tinggal fulan, lalu dia masuk sebuah tempat tinggal dengan cara

menyewa, maka dia telah melanggar sumpah. Hal ini mengecuali-

kan jika dia bemiat masuk ke tempat tinggal yang telah dimilikinya-

Kami berpendapat mengenai orang yang bersumpah tidak

akan masuk mmah fulan, lalu orang lain mendorongnya hingga ia

terjerembab secara paksa ke dalam rumah ifu, di sini terdapat

rincian kasus.

Jika orang ini dalam kondisi terdesak dan berlangsung

begihr cepat, maka dia tidak melanggar sumpah asalkan ketika

mampu keluar dia langsung keluar saat itu juga. Adapun jika dia

tinggal di sana -seandainya ingin keluar, dia bisa keluar dari

sana-maka orang ini telah melanggar sumpah.
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Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-

Syafi'i rg, mengabarkan kepada kami; dia berkata: Apabila

seseorang bersumpah tidak akan masuk ke rumah fulan lalu dia

dibopong dan dimasukkan ke rumah ifu, dia tidak melanggar

sumpah, kecuali jika dia menyuruh orang-orang untuk memasuk-

kannya ke rumah ifu, baik secara segera maupun tidak-

Dia berkata: Kami berpendapat mengenai orang yang

bersumpah akan menceraikan istrinya atau tidak akan masuk

rumah fulan, lalu dia berkata, "sebenarnya saya bersumpah tidak

akan memasukinya dan bemiat (melakukan itu) selama sebulan";

menurut hemat kami, jika ditemukan bukti bahwa sumpah tersebut

tidak benar, dia melanggar sumpah jika memasukinya- Sebaliknya,

bila sumpah tersebut tidak didukung bukti, pemyataannya dibenar-

kan disertai sumpah.

Asy-Syafi'i berkata: Apabila seseorcmg bersumpah akan

menceraikan istrinya, atau tidak akan masuk rumah fulan, lalu

berkata, "Aku bemiat (melakukannya) selama sebulan, atau

sehari", dan dia tetap konsisten dengan pemyataannya, maka

orang ini dikenai konsekuensi sumpah. Sedangkan dari segi

hukum, apabila dia masuk rumah itu, otomatis istrinya tertalak.

Jika kami berpendapat tentang orang (A) yang berkata,

'jDemi Allah, aku tidak akan masuk rumah yang terdapat si fulan."

Fulan lalu menemui A di rumah tersebut; maka menumt hemat

kami, A telah melanggar sumpah jika dia berada bersama si fulan

saat masuk rumah itu. Demikian ini karena yang dimaksudkan

dalam sumpah sepeiti ini bukanlah sekadar masuk mmah, melain-

kan duduk bersama. lain halnya, jika saat bersumpah A bemiat

tidak akan masuk masuk.
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Di samping itu, jika A telah lebih dulu berada di dalam

rumah tersebut, kemudian fulan masuk, dia tidak melanggar

sumpah, apabila A meniatkan hal itu pada saat bersumpah. Maka,

menurut hemat kami, A tidak melanggar sumpah, jika orang yang

disinggung dalam sumpah masuk rumah ittr setelah si A.

Apabila A bersumpah tidak akan masuk rumah yang

terdapat B, lalu B memasuki rumah B dan tinggal bersamanya, A

tidak melanggar sumpah, karena dia tidak menemuinya.

Kami berpendapat tentang orang (A) yang bersumpah tidak

akan masuk rumah yang terdapat si fulan, lalu A masuk ke rumah

tetangga fulan, dan temyata fulan yang disumpahi berada di rumah

tetangganya, maka A telah melanggar sumpah, karena dia

menemuinya, baik rumah tersebut milik fulan atau milik orang lain-

Apabila A bertemu dengan B di masjid, A tidak melanggar

sumpah, kecuali jika A meniatkan masiid dalam sumpahnya.

Apabila A bersumpah udak akan bertemu dengan B di

rumah, lalu dia menemui C di rumah tersebut, dan mendapati B

yang disumpahi berada di rumah itu, A tidak melanggar sumpah,

karena tindakan ini bukan dinamakan masuk rumah.

Ar-Rabi' berkata: Asy-Syafi'i rg mempunyai pendapat yang

lain, bahwa orang tersebut di atas (A) melanggar sumpahnya jika

dia menemui B di rumah, seperti dinyatakan dalam sumpahnya,

sekalipun tujuan masuk rumah ifu unfuk bertemu orang lain.

AsySyafi'i berkata: Apabila A mengetahui B berada di

sebuah rumah, lalu A masuk menemuinya, maka A telah

melanggar sumpahnya, menurut pendapat ulama bahwa seseomng

dapat melanggar sumpah sekalipun tanpa niat, dan tidak

mentolelir kesalahan.
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Sementara itu, jika A bersumpah tidak akan menemui B di

n:mah, lalu A bertemu dengan B di masjid, A sama sekali tidak

melanggar sumpah.

18. Orang yang Bersumpah Dua Hal: Melakukan
atau Meninggalkan, Lalu Melakukan Salah Safunya

Asy-Syafi'i berkata: Kami berpendapat tentang orang (A)

yang bersumpah tidak akan mengenakan dua pakaian ini pada

istrinya, Ialu dia mengenakan salah safunya, bahwa dia telah

melanggar sumpah. Berteda jika A bemiat dalam sumpahnya

tidak akan memberikan dua pakaian tersebut pada iskinya karena

A membufuhkan salah sah-nya, atau karena istri tidak membufuh-

kan keduanya. Dia lantas berkata, "Kamu tertalak, jika aku

melakukannya". Maka, pemyataan ini menjadi niatnya.

Asy-Syafi'i berkata: Apabila seseorang (A) bersumpah tidak

akan mengenakan dua pakaian atau tiga pakaian ini pada isfuinya,

lalu dia memakaikan salah satu dari dua atau tiga pakaian iht, atau

mengenakan dua dari tiga pakaian itu dan membiarkan safu

pakaian lainnya, maka A tidak melanggar sumpah.

Demikian halnya jika A bersumpah tidak akan memakan

dua buah qwshah (roti berbentuk bulat pipih) ini, lalu memakannya

sedikit, atau tidak akan makan satu waibah (sekitar 22 atau 24

mud) tepung hi, lalu A memakannya sedikit, maka A tdak

melanggar sumpah kecuali jika dia menyantap kedua makanan

yang disebutkan dalam sumpah ini.
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Lain halnya jika A bemiat tidak akan mengenakan

beberapa pakaian ini, atau tidak akan memakan sedikit pun

makanan tersebut, (lalu dia mengenakan atau memakan sebagian-

nya) maka A telah melanggar sumpah.

Apabila A berkata, "Demi Allah, aku tidak akan minum air

wadah ini, air sungai ini, dan seluruh air laut ini", seluruh pemyata-

an ini punya konsekuensi yang sama. Artinya, A hanya bisa

dikatakan telah melanggar sumpah ini jika meminum seluruh air

wadah tersebut; tidak mungkin A bisa meminum air sungai ini dan

seluruh air laut ini.

Akan tetapi, jika A menyatakan, "Aku tidak akan minum

sebagian air wadah ini, sebagian air sungai ini, atau sebagian air

laut ini", lalu A meminumnya sedikit maka dia telah melanggar

sumpah. Berbeda halnya iika A bemiat (minum dalam jumlah

tertenhr) maka A melanggar sumpah menurut kadar niatnya.

Apabila seseorang berkata "Demi Allah, aku tidak akan

makan roti dan minyak", lantas dia memakan roti dan daging, dia

tidak melanggar sumpah. Begifu juga jika dia mengonsumsi bahan

makanan selain minyak, bersama roti; tidak melanggar sumpah-

Walaupun, demikian jika dia berkdta, "Aku tidak akan

makan minyak dan daging", dan seluruh makan selain minyak

yang dikonsumsi bersama daging.

Kami berpendapat tentang orang (A) yang berkata pada

budak wanita atau istrinya, "Kamu diceraikan, atau kamu

merdeka, jika kamu memasuki dua rumah ini" lalu wanitei ini

memasuki salah sahrnya, maka A melanggar sumpah.

Apabila A berkata, "Jika kalian berdua tidak memasuki

kedua rumah tersebut maka kamu diceraikan, atau kamu

merdeka", maka menurut hemat kami, A tidak keluar dari
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sumpahnya kecuali jika kedua wanita ifu memasuki kedua rumah

tersebut.

Asy-Syafi'i berkata: Apabila A berkata pada istrinya, "Kamu

diceraikan jika masuk dua rumah ini", atau berkata pada budak

wanitanya, "Kamu merdeka jika masuk dua rumah ini", maka A

tidak melanggar sumpah jika wanita tersebut hanya masuk satu

rumah, kecuali dia masuk dua rumah itu bersamaan. Hukum yang

sama berlaku terhadap sumpah sejenisnya.

Kami berpendapat tentang orang yang berkata pada dua

orang budak miliknya, "Kalian berdua merdeka jika menghendaki."

Jika keduanya menghendaki kemerdekaan maka mereka pun

merdeka. Sebaliknya, jika mereka berdua menginginkan stafus

budak, mereka tetap menjadi budak-

Apabila salah seorang dari mereka menghendaki

kemerdekaan, dan yang lain menginginkan stahrs budak, maka

orang yang menghendaki kemerdekaan dari mereka berdua

berstafus merdeka. Tidak ada kemerdekaan bagi kehendak orang

yang tidak berkehendak ini.

Asy-Syafi'i berkata: Apabila seseorang (A) berkata pada dua

orang budak miliknya "kalian berdua merdeka, jika menghendaki"

maka kedua budak ini tidak merdeka, kecuali keduanya

menghendaki demikian. Mereka juga tidak merdeka, jika hanya

salah satu saja yang menghendakinya-

Demikian halnya jika A berkata, "Kalian berdua merdeka,

jika fulan B dan fulan c menghendaki", maka mereka berdua tidak

merdeka sebelum fulan B dan fulan c menghendakinya. Mereka

berdua tidak merdeka jika hanya salah seorang saja yang

menghendaki. Seandainya A berkata pada kedua budak ini,
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"Siapa saja di antara kalian yang menghendaki kemerdekaan"

maka dia merdeka. Siapa saja di antara kalian yang menghendaki

kemerdekaan maka dia merdeka, baik pihak lain menghendaki hal

ifu maupun tidak.

Kami berpendapat tentang orang yang berkata, "Demi

Allah, sungguh jika engkau melunasi haklar pada hari ini dan ifu,

aku pasti melakukan ini dan ifu unfukmu", maka dia membayar

sebagian haknya; bahwa dalam kasus dia tidak diwajibkan

bersumpah sebelum melunasi seluruh haknya. Alasannya, orang

tersebut menginginkan pelunasan.

Seandainya seseorang (A) mempunyai tanggungan terhadap

orang lain (B), lalu B bersumpah, "Sungguh, kalau kamu melunasi

utangmu pada hari ini dan itu, aku pasti menghibahkan seorang

budak padamu hari ifu juga." Si A lalu melunasi seluruh

tanggungannya, minus satu dirham atau satu fals (mata uang kuno)

pada hari ifu juga, maka dia tidak melanggar sumpah. Si B divonis

melanggar sumpah jika A melunasi selunrh tanggungannya

sebelum berlalu hari di mana dia harus melunasi seluruh haknya. Si

B juga tidak perlu menghibahkan budak pada A.

19. Orang yang Bersumpah Pada Pihak Terhutang
unfuk Tidak Pergi Sebelum Tanggungannya Lunas

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Dikatakan

kepada Asy-Syafi'i, kami berkatat Apabila seseorang bersumpah

tidak akan meninggalkan orang yang berhutang padanya sebelum
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melunasinya, lalu dia melarikan diri atau pailit, maka dia telah

melanggar sumpah, kecuali jika dia mempunyai niat.

AsySyafi'i berkata: Apabila seseorang (A) bersumpah tidak

akan meninggalkan orang yang berhutang padanya sebelum

menarik haknya, lalu si penghutang ini melarikan diri, A tidak

melanggar sumpah, karena A tidak meninggalkannya. Seandainya

A berkata, "Saya tidak akan berpisah", maka A telah melanggar

sumpah menumt pendapat ulama yang menoleransi kesalahan dan

tekanan orang lain (dalam sumpah). Sementara menumt ulama

yang tidak menoleransi kesalahan dan tekanan pihak lain, maka si

A tidak melanggar sumpah.

Adapun jika seseorang (A) bersumpah tidak akan

meninggalkan pihak terhutang @) sebelum dia menarik piutang-

nya, lalu si B mengalami kebangkrutan, maka menunrt pendapat

ulama yang tidak menoleransi tekanan pihak lain dan kekeliruan

(dalam sumpah), A melanggar sumpah- Sementara ifu, menumt

pendapat ulama yang menoleransi kekeliruan dan tekanan pihak

lain, A tidak melanggar sumPah.

Kami berpendapat tentang orang (A) yang bersumpah pada

pihak terhutang (B) yang lain, bahwa A Udak akan meninggalkan B

sebelum dia melunasi hutangn5n, lalu B mengalihkan tanggungan-

nya pada pihak terhutang lain (Q; di sini terdapat rincian kasus.

Jika A meninggalkan B setelah pengalihan tanggungan maka A

telah melanggar sumpah, karena orang lrang mensalihkan utang

bukan berarti telah melunasinya. Jika B melunasi piutangnya

setelah itu (A meninggalkan B), A melanggar zumpah. Alasannya,

A bersumpah tidak akan meninggalkan B sebelum tanggungannya

luas, baru meninggalkannya. B belum melunasi tanggungannya

381.



AlUmm

ketika mengalihkan piutang tersebut pada pihak lain, kemudian

setelah itu melunasinya.

Ar-Rabi' berkata: Pendapat yang dikemukakan oleh Asy-

Syafi'i, bahwa jika A tidak bersikap ketat terhadap B sehingga B

melarikan diri darinya maka A pihak yang dipaksa, sehingga dia

tidak bebani kewajiban apa pun.

Asy-Syafi'i berkata: Apabila seseorang (A) bersumpah tidak

akan meninggalkan B sebelum B melunasi tanggungannya, B lalu

mengalihkan utangnya pada pihak lain (C), kemudian A mem-

bebaskan utang B, kemudian A meninggalkan B, maka A telah

melanggar sumpahnya.

Apabila A bersumpah tidak akan meninggalkan B, padahal

B mempunyai tunggungan kepada A, A tidak melanggar sumpah-

nya. Sebab, sekalipun B tidak melunasi utangnya lebih dulu

dengan cara pembayaran, tetapi dia telah terbebas dari
tanggungan dengan cara pengalihan utang.

Kami berpendapat tentang orang (A) yang bersumpah pada

pihak yang berhutang (B) padanya, bahwa A tidak akan

meninggalkan B sebelum dia melunasi tanggungannya. Begitu

keduanya berpisah, temyata sebagian uang pengembalian ihl
adalah kuningan, tembaga, atau mata uang yang jelas kurang

bemilai, maka A melanggar sumpah. Sebab, A meninggalkan B,

padahal B belum melunasi seluruh utangnya. Selain itu, apabila A
menarik haknya dari B dalam bentrfi barang-jika bamng yang

ditariknya mempunyai nilai yang sama dengan tanggungan B-
seandainya A ingin menjualnya, dia boleh menjual ihr, dan tidak
melanggar sumpah.
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Apabila seseorang (A) bersumpah tidak akan meninggalkan

B sebelum melunasi haknya, lalu A menarik haknya sebagaimana

anggapannya, kemudian dia dapati dinar (yang diserahkan B)

temyata kaca atau timah, maka A melanggar sumpahnya, menurut

ulama yang tidak menoleransi kesalahan dalam sumpah. Namun,

A tidak melanggar sumPah menumt:

3057. Pendapat ulama yang menoleransi kesalahan selama

mereka tidak sengaja bersumpah. Sebab, orang ini tidak sengaja

mengambil haknya selain unfuk melunasi tanggungannya. Demi-

kian menumt pendapat Atha, bahwa setiap orang mendapat

toleransi atas kesalahan dan kelupaannya. Keterangan ini

diriwayatkan oleh Atha.

Apabila seseorang (A) bersumpah tidak akan meninggalkan

si B sebelum dia melunasi tanggungannya, Ialu A mengambil aset

B sesuai haknya. Jika nilai barang yang diambil sesuai dengan

jumlah dinar yang menjadi tanggungannya, A tidak melanggar

sumpah. Jika nilai barang tersebut lebih rendah dari tanggungan-

nya, bentpa dinar, maka A telah melanggar sumpah'

AsySyafi'i berkata: Apabila seseorang (A) berkata pada

pihak terhutang, "Demi Allah, aku tidak akan meninggalkanmu

sebelum aku mengambil hakku", di sini terdapat rincian kasus. Jika

niat A adalah "agar tidak tersisa lagi tanggungan Anda padaku"

lalu A menarik barang yang senilai dengan tanggUngannya, atau

tidak senilai, maka B terbebas dari tanggungannya dan A tidak

melanggar sumpah. Sebab, A telah menarik sesuatu serta merela-

kan sebagian haknya; dan pihak terhutang terbebas dari

tanggungannYa.
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Demikian halnya jika niat si A, "agar dia memenuni seluruh

hakku yang telah aku relakan". Begitu pun jika seseorang (A)

berkata pada orang lain @), "Demi Allah, aku akan melunasi hak

anda." Selanjutnya pemilik hak memberikan haknya kepada pihak

yang bersumpah, atau menyedekahkan padanya, atau memberikan

barang padanya, maka A tidak melanggar sumpah. Demikian ini
jika niat A ketika bersumpah "agar tidak tersisa sedikit pun hak

Anda padaku". Sebab, dia telah memberikan sesuahr yang

direlakannya pada B, maka dia telah membayar tanggungannya.

Adapun jika A tidak bemiat, selamanya ia tidak akan mem-

bebaskannya (dari tanggungan), selain dengan cara mengambil hak

B sebisa mungkin. Jika tanggungannya berupa dinar, A memungut

dinar; jika berupa dirham, A memungut dirham, karena semua ifu
telah menjadi hak A.

Seandainya A memungut aset B yu.,g nilainya beberapa

lipat tanggungannya, B tidak terbebas dari tanggtnganya, karena

itu di luar haknya.

Batasan "perpisahan" di sini yaifu kedua belah pihak ber-

pisah dari tempat tinggal dan tempat berkumpul mereka.

20. Orang yang Bersumpah Tidak akan Menjamin
dengan Harta, lalu Menjamin dengan Jiwa

Seseorang

Dikatakan kepada Asy-Syafi'i: Kami berpendapat tentang

orang yang bersumpah selamanya tidak akan menjamin dengan
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harta, lalu dia menjamin dengan jiwa seseorang; bahwa jika dalam

penjaminan tersebut dia mengecualikan "tidak dengan harta", dia

tidak melanggar sumpah. Tetapi, jika dia mengecualikan, dan

dibebani tanggungan harta, berarti dia telah melanggar sumpah.

AsySyafi'i berkata: Barangsiapa yang bersumpah selama-

nya tidak akan menjamin dengan harta, lalu menjamin dengan jiwa

seseorang, dia tidak melanggar sumpahnya, karena jiwa bukanlah

harta benda.

Kami berpendapat tentang orang (A) yang bersumpah

selamanya tidak akan menjamin orang lain (B), lalu wakilnya (C)

menjamin orang lain dan tidak mengetahui bahwa c adalah wakil

pihak yang disumpahi; solusi hukrmnya sebagai berikut. Jika B

tidak mengetahui kondisi tersebut, dan orang tersebut (C) bukan

termasuk wakil dan sanak saudaranya, dan tidak diketahui bahwa

C penyebab kondisi tersebut, maka A tidak melanggar sumpah-

Namun, jika C temasuk orang yang mengetahui semua itu, A

melanggar sumpahnya.

Apabila seseorang (A) bersumpah selamanya tidak akan

menjamin orang lain (B) dengan penjaminan, lalu A menanggung

B melalui wakilnya (C), maka A tidak melanggar sumpah, baik B

mengetahui C sebagai u/akil A maupun tidak mengetahuinya. lain
halnya, jika A bemiat tidak akan menjamin omng lain dengan

penjaminan, di mana orang tersebut mempunSni keterkaitan

dengan dirinya, di sini terdapat rincian kasus. Jika A bemiat

demikian lalu memberikan penjaminan melalui wakilnya terhadap

harta milik pihak yang disumpahi (B) maka dia telah melanggar

sumpah. Tetapi, jika dia menanggung harta milik selain pihak yang

disumpahi, dia tidak melanggar sumpah. Begihr halnya jika dia
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menanggung orangfua, istri, atau anaknya, dia tidak melanggar

sumpah.

21. Orang yang Bersumpah Tidak Akan Melakukan
Sesuafu Besok, Lalu Melakukannya Hari Ini

Dikatakan kepada Asy-Syafi'i: Kami berpendapat tentang
seseorang (A) yang berkata pada orang lain (B), "Demi Allah, saya

akan membayar hakmu besok", lalu A membayarkan hari ini,
maka dia Udak melanggar sumpahnya. Alasannya, tekanan
sumpah A bukan pada hari besok, melainkan pada keinginan
unfuk melunasi. Jadi, ketika besok telah berlalu sementara dia
tidak mempunyai apa unfuk melunasinya, dia terbebas dari kafarat.
Demikian menumt pendapat Malik.

Asy-Syafi'i berkata: Apabila seseorang (A) berkata pada
orang lain (B), "Demi Allah, aku akan membayar hakmu besok",
lalu A memberikannya hari ini, di sini terdapat rincian hukum. Jika
A tidak berniat melakukan itu, maka A telah melanggar sumpah,
mengingat pelunasan besok hari bukanlah pelunasannya hari ini.
Hal ini sama dengan pemyataan "Demi Allah, aku akan berbicara
denganmu besok", lalu dia berbicara dengannya hari ini, dia tidak
terbebas dari kafarat-

Sebalikya, jika ketika mengeluarkan sumpah itu A bemiat
tidak akan keluar besok sebelum "Aku membayar hakmu", lalu

melunasinya hari ini, dia terbebas dari kafarat.
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Apabila seseorang berkata, "Demi Allah, aku akan makan

roti ini hari ini", lalu dia memakan sebagian roti itu hari ini, dan

sebagian lagi besok, maka orang ini telah melanggar sumpah,

karena dia tidak memakan seluruhnya.

Al Basath suatu yang tidak mungkin.Disebutkan menurut

Ashab Malik rs, bahwa as-sabab juga dapat dinamakan basathul

ya m in (perluasan sumpah).

Misalnya, seperti orang yang bersumpah tidak akan

memakai hasil tenunan istrinya. Dia lalu menjual tenunan itu lalu

hasil penjualannya digunakan untuk membeli makanan, lalu

menyantapnya. Menurut Ashab Malik, orang ini telah melanggar

sumpah. Basathul yamin, menurut mereka, yaitu (dalam kasus ini)

tidak mengambil manfaat secuil pun dari tenunan istrinya. Ketika

dia makan dari hasil penjualan tenunan tersebut, berarti dia telah

mengambil manfaat darinya. Praktik seperti ini menunrt Asy-Syafi'i

tidak mungkin.

Ar-Rabi' berkata: Asy-Syafi'i telah menyobek al basath dan

membakamya dengan api.

Asy-Syafi'i berkata: Ketika seseorang bersumpah, lalu

berkata, "Demi Allah, aku akan menyantap makanan ini besok,

atau aku akan mengenakan pakaian ini besok, atau aku akan

mengendarai kendaraan ini besok", lalu hetr,ran kendaraan tersebut

mati, makanan dan pakaian ifu dicuri sebelum besok hari tiba;

menurut ulama yang berpendapat memberikan toleran pada

pemaksaan, diqiyaskan dengan pendapat ini maka orang ini

diberikan toleransi karena ada unsur keterp,aksaan.

Jika ditanyakanr Apa letak kesamaan (waiah syabah\ kasus

ini dengan kasus paksaan? Tanggapannya sebagai berikut.
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Allah & telah mencabut dari umat manusia label terberat yang

diucapkan seseorang: kekafiran. Artinya, ketika seseoremg dipaksa

unfuk berbuat kafir, lalu mengucapkan kata-kata yang mengindi-

kasikan kekafirannya sekadar unfuk mengelabui pemaksa, maka

dia terbebas dari konsekuensi pemyataan tersebut di dunia dan di

akhirat.

Praktik ini sejalan dengan firman Allah &,

,:rbj;H ,a JL= \--P:,

*ii.o,p:
"Barangsiapa kaftr kepada Allah setelah dia beiman (dia

mendapat kemurkaan Allah), krcuali orang yang dipaksa lafir
padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa. "
(Qs. An-Nahl [16]: 106)

Pesan yang dapat kami pahami dari ayat ini yaitu,

pemyataan orang yang dipaksa (unfuk berbuat kafir) secara hukum

seperti orang yang tidak mengucapkannya. Kami juga memahami,
'keterpaksaan' yaih.r kondisi terkalahkan dan tidak berdaya namun

tidak melakukan tindakan kekafiran yang dipaksakan.

Kaitan masalah ini dengan kasus di atas yaifu, ketika

sesuatu yang disumpahkan akan dilakukan rusak maka pihak yang

bersumpah dalam kondisi terkalahkan tanpa berdaya melakukan-

nya. Kondisi seperti ini merupakan bagian terbesar makna

'keterpaksaan'.

Namun, ulama yang melegalkan sumpah orang yang

dipaksa dan tidak mencabut segala konsekuensi sumpah darinya,

Kv"L;i
.)Jv
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maka dalam kasus ini orang tersebut di atas telah melanggar

sumpahnya.

AsySyafi'i berkata: Demikian pula seandainya seseorang

(A) bersumpah akan memberikan hak pada orang lain (B) besok,

lalu si A besok harinya meninggal, baik A mengetahui hal tersebut

maupun tidak mengetahuinya, maka A tidak melanggar sumpah.

Hukum yang sama berlaku dapam sumpah akan mencerai-

kan dan memerdekakan budak. Seluruh jenis sumpah sama seperti

sumpah demi Allah t&.

Dalil pendapat yang saya kemukakan bahwa sumpah orang

yang dipaksa tidak sah tercantum dalam Al Qur'an dan Sunnah.

Apabila seseorang (A) bersumpah akan membayar

tanggungannya pada orang lain (B) sampai jangka waktu tertentu,

kecuali B ingin diundur, lalu si pemilik hak @) dunia,

maka A Udak melanggar sumpahnya. Sumpah ini tidak berlaku

pada ahli waris B, sebab pelanggaran sumpah tidak terjadi

sebelum pihak yang disumpahi akan dilunasi tanggungannya

meninggal.

Begifu halnya jika seseorang bersumpah akan melunasi

tanggungannya sampai batas waktu tertenfu, kecuali fulan meng-

hendakinya, lalu fulan yang diberi keleluasaan untuk menentukan

waktu itu meninggal dunia.

Kami berpendapat tentang orang yang bersumpah akan

melunasi tanggungannya pada si fulan pada awal bulan, atau saat

awal bulan, atau ketika masuk bulan, atau sampai hilal terlihat,

maka dia mempunyai kesempatan unfuk menjalankan sumpahnya

pada malam hilal bulan bam muncul dan siang harinya hingga

matahari terbenam.
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Begifu halnya orang yang berkata, "... sampai bulan

Ramadhan", dia punya kesempatan pada malam saat hilal terlihat

dan siang harinya. Hukum yang sama berlaku pada orang yang

menyatakar, "... sampai Ramadhan, atau sampai hilal bulan ini

dan ihr", maka dia punya kesempatan melaksanakan sumpahnya

sampai hilal bulan tersebut terlihat.

Jika orang yang bersumpah berkata pada pihak lain,

"sampai hilal muncul", dia punya kesempatan untuk menjalankan

sumpahnya pada malam hari saat hilal muncul dan siang harinya.

Ketika seseorang bersumpah akan melunasi tanggungannya

pada awal bulan, saat permulaan bulan, sampai hilal muncul, atau

pada saat hilal muncul, maka dia wajib melunasinya saat hilal

muncul.

Jika seseorang bersumpah akan melunasi hutangnya pada

malam saat hilal muncul, lalu sampai malam saat hilal muncul

berlalu dia belum melunasinya, maka orang ini telah melanggar

sumpah.

Pelanggaran sumpah juga dilakukan orang yang bersumpah

akan melunasi hutangnya pada hari Senin, namun hingga matahari

terbenam pada hari Senin dia belum melunasinya. Hukum malam

hari bukanlah hukum yang berlaku pada siang hari, begitu pun

sebaliknya.

AsySyafi'i berkata: Apabila seseorang berkata, "Demi

Allah, aku akan memenuhi hakmu sampai bulan Ramadhan",

namun sampai hilal bulan Ramadhan muncul dia belum

memenuhinya, berarti telah melanggar sumpah. Dalam kasus ini,

sumpahnya dibatasi dengan hilal.
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Kasus di atas sarna dengan pemyataan Anda tentang hak si

fulan, "Unfuk si fulan sekian dan sekian, sampai awal btrlan ini dan

itu". Maka, ketika hilal munctrl, hak tersebut telah jatuh tempo.

Kami berpendapat tentang orang yang berkata, "Demi

Allah, sagra akqn melunasi hak Anda pada suatu saat, pada suafu

zarnan, atau sampai sahr masa", selunth redaksi ini sama yang

terdiri dari tahun demi tahun.

AsySyafi'i berkata: Apabila seseorang berkata, "Demi

Allah, aku akan melunasi hak Anda sampai suafu saat", kata 'suahr

saat' bukan batasan waktu yang jelas di mana orang bisa

menjalankan'sumpahnya dan tidak melanggamya. Demikian ini,

karena 'suatri saat' mencakup seluruh waktu dunia, dari wakfu

tersingkat hingga hari Kiamat.

Fatwa baE orang yang menyatakan kalimat di atas,

semestinya dikatakan padanya, "sebenamya Anda bersumpah itas

sesuatu yang tidak diketahui, dan kami tidak mengetahuinya.

Karena ifu, kami mengarahkan Anda pada pengetahuan kami.

Alangkah baik jika Anda memberikan haknya sebelum hari berlalu.

Sebab, 'suatu saat' berlaku sejak Anda bersumpah. Selamanya

Anda tidak akan melanggar, karena 'suafu saat' tidak berbatas-

Begifu juga kata 'zaman', dan 'masa'. Begifu juga seluruh kata

tersendiri yang fidak mempunyai indikasi makna yang jelas.

Demikian halnya kata "abad"-
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22- Orang yang Bersumpah Tidak Akan Melakukan
Sesuatu, Lalu MenSnrruh Orang Lain unfuk

Melakukannya

Disampaikan kepada Asy-Syafi'i: Kami berpendapat ten-

tang orang yang bersumpah tidak akan membeli budak, lalu dia

menyumh orang lain unfuk membelinya; orang ini melanggar

sumpah. Sebab, dia berstatus sebagai pembeli ketika menyrruh
orang lain unfuk membelikan sesuatu unfuknya.

[-ain halnya jika dalam kasus ini dia bemiat, atau sumpah-

nya terkait perkara yang sudah diketahui sifatnya, bahwa dia

bermaksud tidak akan membelinya, karena sudah berkali-kali

tertipu saat membelinya. Jika demikian adanya, dia tidak
melanggar sumpah.

Adapun jika orang tersebut hanya tidak suka membeli

budak saja, menumt saya, dia telah melanggar sumpah, sekalipun

dia menyuruh orang lain. Demikian halnya seandainya seseorang

bersumpah tidak akan menjual barang, lalu menyuruh orang lain,

lalu dia menjualnya, maka dia telah melanggar sumpah, kecuali dia

bemiat.

Asy-Syafi'i berkata: Ketika seseorang (A) bersumpah tidak

akan membeli budak, lalu menSmmh orang lain dan orang ini

membelikan budak unhrknya, dia tidak melanggar sumpah, kecuali
jika bemiat tidak akan membelinya, dan tidak dibelikan. Sebab,

dengan demikian A bukan pihak yang menjalin pembelian

tersebut, pihak yang menjalin pembelian ini adalah pihak lain.

Dengan begitu akad jual beli tersebut sah.

Bagaimana menumt Anda dengan orang yang rnengums

pembelian budak tersebut seandainya membeli dengan harga yang
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lebih mahal dari harga budak sejenis yang dijual pihak lain, namun

tidak mengandung unsur penipuan atau terbebas dari cacat, maka

jual beli ini sah. Dalam hal ini pihak penyuruh (A) tidak boleh

menarik pembelian pihak lain, selain pembelian dirinya.

Ketika seseorang (A) bersumpah tidak akan menceraikan

istrinya, lalu karena sahr dan lain hal urusan istri berada dalam

kewenangan dirinya, kemudian dia menceraikan dirinya, maka A

tidak melanggar sumpah. Lain halnya jika A memberikan

kewenangan talak itu pada istrinya. Begifu juga seandainya A

menyerahkan urusan istrinya pada pihak lain (B), lalu B mencerai-

kannya.

Ketika seseorang (A) bersumpah akan memukul budaknya,

lalu dia men5ruruh orang lain (B), lalu memukulnya maka A tidak

terbebas dari kafarat sumpah. [-ain halnya jika B bemiat akan

memukul atas perintah A. Demikian halnya seandainya A ber-

sumpah tidak akan memukul budaknya, lalu orang lain (B)

menyuruh dia unhrk memukul budak tersebut, lalu A memukulnya

maka A tidak melanggar sumpah, kecuali jika A bemiat tidak akan

menyuruh orang lain unfuk memukrlnya.

Ar-Rabi' berkata: Pada bagian lain dalam kasus yang sama

Asy-Syafi'i punya pendapat lain: Ketika seseorang (A) bersumpah

akan memukul budaknya, di sini terdapat rincian kasus. Jika A
termasuk orang yang menangani berbagai hal seorang diri, maka

A tidak dapat terbebas dari kafarat sebelum dia memukul sendiri

budaknya.

Sebaliknya, jika A berfungsi seperti wali, atau orang yang

tidak menangani sendiri berbagai hal, galibnya dia akan menyuruh

pihak lain. Karena ifu, apabila dia meny:rah pihak lain (unfuk
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memukul budaknya), lalu orang tersebut memukulnya maka dia

terbebas dari kafarat.

Asy-Syafi'i berkata: Apabila seseorang (A) bersumpah tidak
akan menjual sesuatu pada orang lain (B), lalu pihak yang

disumpahi (B) menyerahkan dagangan kepada seseorang (C),

kemudian C menyerahkan barang ihr pada pihak yang bersumpah
(A) lantas A menjualnya, maka A tidak melanggar sumpah. Sebab,

A tidak menjual barang itu pada pihak yang telah disumpahi tidak
akan menjual padanya. Berbeda halnya jika A bemiat tidak akan

menjual barang yang dimiliki si firlan, maka dia melanggar

sumpah.

Andaikan A bersumpah tidak akan menjual barang lewat B,
lalu A menyerahkan barang itu pada C untuk menjualkannya,

selanjutnya C menyerahkan barang tersebut pada pihak y*g
disumpahi tidak akan menjual padanya (B), maka A tidak me-
langgar sumpah. Alasannya, jual beli pihak ketiga tidak diperboleh-

kan, mengingat ketika seseorang mer,vakilkan pada orang lain

unhrk menjualkan sesuafu, maka pihak yang lain ini tidak boleh

mewakilkan penjualan itu pada pihak ketiga. Hal ini sekalipun

ketika dia mewakilkan fugas itu memperbolehkan pihak kedua

unfuk mewakilkannya pada orang yang dikehendaki, lalu pihak

kedua menyerahkan barang itu pada pihak ketiga lantas

menjualnya.

Jika A bemiat, "Dia fidak menjual padaku atas pe?
mintaanku', A tidak melanggar sumpah. Tetapi, jika A bemiat
tidak akan menjualnya dalam kondisi apa pun, dia telah melanggar
sumpah. Sebab, dia telah menjualnya.
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23. Orang yang Berkata pada Istrinya: Kamu
Ditalak Jika Keluar Tanpa lzinku

AsySyafi'i berkata: Apabila seorang suami berkata pada

istinya, "Kamu ditalak jika keluar tanpa izinku"; dan sebelum atau

sesudah istri meminta izin padanya, sang suami berkata,

"Sungguh, aku telah mengizinkanmu", lalu istri keluar mmah,

maka suami telah melanggar sumpah.

Seandainya kasusnya seperti di atas, lalu suami mengizin-

kan istri unfuk keluar namun si istri tidak mengetahui pemberian

izin tersebut, dan suami telah mempersaksikan izin itu, maka dia

tidak melanggar sumpah. Sebab, si istri telah keluar atas izin

suaminya.

Jika si istri tidak mengetahui pemberian izin tersebut,

menurut hemat saya, suami telah melanggar sumpahnya, karena si

istri telah bermaksiat -menurut persepsi dirinya- saat keluar

tanpa 2innya-walau sebenamya suami telah mengizinkannya-

Apabila seseorang bertanya: Mengapa istri tidak menyebab-

kan suaminya melanggar sumpah, padahal dia telah bermaksiat,

dan tidak membuat dia terbebas dari kafarat, kecuali jika si istri

keluar atas sepengetahuan dirinya dan izin suaminya?

Tanggapannya, bagaimana menunrt Anda dengan orang

(A) yang menggasab hak orang lain (B), atau A berhutang pada B

lalu B menghalalkan harta itu sementara A (penggasab) yang telah

dihalalkan tidak mengetahuinya, apakah dia terbesar dari tang

gungan tersebut? Bagaimana menunrt Anda seandainya seseorang

(A) meninggal dan masih mempunyai hutang pada pihak lain @),
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lalu B membebaskan hutang A setelah kematian tersebut, apakah

A terbebas dari hutangnya?

Kami berpendapat tentang orang (A) yang berkata pada

istrinya (B), "Jika kamu keluar ke suafu tempat kecuali atas izinku

maka kamu tertalak", kemudian A berkata pada B, "Keluarlah

semaumu!" lalu, B keluar mmah tanpa sepengetahuan A, maka

hukum kedua pemyataan ini sama: suami tidak melanggar

sumpah. Pemyataan "jika kamu keluar ke suafu tempat kecuali

atas izinku maka kamu ditalak", atau tanpa kata "ke suafu tempat"

punya konsekuensi hukum yang sama.

Alasannya, ketika A mengatakan, "Jika kamu keluar" tanpa

menyebutkan "ke suahr tempat", tenfu saja yang dimaksud adalah

keluar ke suafu tempat, sekalipun A tidak menyatakannya.

Asy-Syafi'i berkata: Seluruh kasus seperti ini, menurut saya,

tidak melanggar sumpah.

Kami berpendapat tentang orang (A) yang bersumpah tidak

akan mengizinkan istrinya @) keluar kecuali untuk menjenguk

orang sakit, lalu B keluar tanpa izin A ke pemandian air hangat

atau tempat lainnya.

Apabila seorErng pria berkata pada istrinya, "Kamu ditalak,

jika keluar kecuali atas izinku", atau "jika kamu keluar ke suafu

tempat atau ke suafu daerah tanpa izinlu", sumpah ini berlaku

satu kali.

Apabila suami memberi izin keluar satu kepada isfoinya, lalu

dia keluar kemudian kembali dan keluar lagi (tanpa izin yang

kedua), suami tidak melanggar sumpah. Sebab, suami telah
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terbebas dari kafarat pada izin yang pertama, sehingga dia tidak

melanggar sumpah pada keluar yang kedua-

Demikian halnya jika suami berkata pada istrinya, "Kamu

ditalak jika keluar rumah kecuali aku memberimu izin", dia lalu

memberinya izin,lantas istrinya keluar rumah, kemudian pulang,

lalu keluar lagi, maka dia tidak melanggar sumpah'

Akan tetapi, seandainya suami berkata pada istrinya,

"Kamu ditalak, setiapkali keluar tanpa zinku" atau "ditalak setiap

waktu kamu keluar tanpa seizinku", maka dalam kasus ini setiap

keluar dihihrng satu zin. Jadi, setiap kali si iski keluar tanpa izin

suaminya, maka suami telah melanggar sumpah'

Seandainya suami berkata pada istrinya, "Kamu ditalak

setiap keluar", maka sumpah ini berlaku safu kali'

Apabila seseorang (A) bersumpah tidak akan masuk rumah

futan (B) kecuali selain atas zinnya, lalu pihak yang disumpahi

meninggal (B), kemudian A masuk rumah B, maka A telah

melanggar sumpahnYa-

seandainya B fidak meninggal dunia, dalam kasus yang

sama, lalu B memberi Din kepada A untuk masuk rumahnya,

kemudian karena sahr dan lain hal B mencabut zin tersebut, dan A

masuk rumah B paska pencabutan izin ini, maka A tidak

melanggar sumpah, karena dia telah diizinkan sekali'

Kami berpendapat tentang orang yang bersumpah

terhadap budak muda yang dimerdekakannya bahwa dia akan

memukulnya, maka dia terhalang unfuk menjualnya, karena dia

telah melanggar sumpah sebelum memukulnya'
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Dia boleh menjual budak itu jika menghendaki, tidak ada
halangan untuk menjualnya, karena telah terbebas dari kafarat.

Siapa yang melanggar sumpah dengan cara memerdekakan
budak, sementara dia mempunyai beberapa orang budak mukatab,
ummul walad, mudabbar, dan beberapa budak h.rlen lainnya, maka
dia melanggar sumpah tersebut fiika memerdekakan seluruhnya)
mengecualikan budak mukatab. Artinya, orang ini tidak melanggar
sumpah jika memerdekakan budak mukatab, kecuali jika dia
meniatkan kemerdekaan itu untuk budak-budaknya. Ditinjau dari
fakta hukum, mukata6 bukan lagi milik tuannya dari safu sisi, dan
masuk dalam kepemilikannya pada sisi lain.

Tuan tidak berhak mengambil alih harta milik mukatab,
tidak boleh memanfaatkan dirinya, kerugian akibat tindakan
pidana ditanggung sendiri, tuan tidak berkewajiban membayar
zakat mal budak mukatab, begifu pun dengan zakatfitrahnya. Lain
halnya dengan ummul walad dan budak mudabbar. Mereka semua
rnasuk dalam kepemilikan tuannya. Dengan kata lain, fuan boleh
menguasai harta benda mereka, boleh mengambil kerugian tindak
pidana pihak lain terhadap mereka, dan wajib membayar zakat
rnal mereka, karena pada budak ini asetnya.

Safu pendapat menyebutkan, mukatab tetap berstatus
sebagai budak selama dia masih mempunyai tanggungan cicilan
mukatabah walau safu dirham. Maksudnya, stafus budak dalam
kondisi tertenfu saja, karena seandainya mutakab berstafus budak
mumi dalam segala kondisi, maka fuan berwenang menjual dan
mengambil aseforya serta pembatasan lainnya.

Asy-Syafi'i berkata: Apabila seseorang bersumpah akan
memerdekakan budaknya jika memukulnya besok, lalu dia
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menjualnya hari ini, lalu begihr besok telah berlalu dia membelinya,

maka dia tidak melanggar sumpah. Sebab, pelaggaran sumpah jika

terjadi sekali, ia tidak akan temlang untuk yang kedua kalinya' Dia

telah melanggamya sekali. Karena ihl, orang ini tidak akan

memerdekakannya, dan tidak akan kembali melanggar sumpah-

nya-

Apabila seseorang bersumpah tidak akan mengonsumsi

kepala, lalu dia memakan kepala ikan, kepala belalang, kepala

burung, kepala hewan lainnya selain kepala sapi, kambing, atau

unta, maka dia tidak melanggar sumpah. Sebab, pesan yang dapat

dipahami dari pemyataan "makan kepala" adalah, kepala yang

terpisah dari tubuh yang tersedia di pasar, seperti halnya daging

yang juga tersedia di Pasar.

Apabila suafu daerah mempunyai banyak hewan buruan

sebanding dengan banyaknya daging hewan temak, di mana

daging hewan buman ini dipisahkan dari kepalanya seperti

prosedur yang diberlakukan pada kepala hetr,ran temak, sehingga

masing-masing mempunyai bagian pasamya tersendiri. L-alu,

seseorang bersumpah (tidak akan makan kepala), dia melanggar

sumpah (ika makan kepala hewan buruan). Demikian juga jika dia

melakukan hal yang sama pada ikan (bersumpah tidak akan

makan kepala ikan)-

Tanggapan masalah ini, jika pihak yang bersumpah tidak

niat. Sebaliknya, jika bemiat, dia melanggar sumpah atau terbebas

dari kafarat tergantung niatnya. Namun, unfuk lebih hati-hatinya,

dia tetap melanggar sumpah dengan memakan kepala apa pun.

Sementara ihr, yang dimaksud dengan "telur" (dalam kasus

orang yang tidak akan makan telur), sebagaimana telah saya
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jelaskan, yaitu telur ayam, telur angsa, dan telur burung unta.
Sedangkan jika dia makan telur ikan, dia tidak melanggar sumpah,
kecuali meniatkan hal itu. Sebab, "telur" yang kita kenal adalah
telur yang terpisah dari hewannya, sehingga ia dapat dimakan dan
hewannya masih tetap hidup. sedangkan telur ikan tidaklah
demikian.

Asy-Syafi'i berkata: Ketika seseorang bersumpah tidak akan
makan daging, dia melanggar sumpah dengan memakan daging
unta, daging sapi, dan daging kambing, daging binatang liar, dan
seluruh jenis burung. seluruh daging hewan tersebut disebut
'daging', tidak punya nama lain selain ifu. Karena ifu, orang
tersebut tidak melanggar sumpah secara hukum jika memakan
daging ikan, karena ini bukan nama sebenamya. Galibnya 'daging

ikan' disebut 'ikan', sekalipun ia masuk dalam kategori daging.
Namun, demi kehati-hatian, dia tetap melanggar sumpah, jika
makan ikan.

Apabila seseorang bersumpah tidak akan minum tepung,
Ialu memakannya, atau tidak akan makan roti lalu mencampumya
dengan air dan meminumnya, maka dia tidak melanggar sumpah.
Sebab, dia tidak melakukan apa yang disumpahi tidak akan
dilakukan. Begifu pun dengan susu. Demikian pula seandainya dia
bersumpah tidak akan makan roti, Ialu meminumnya; atau tidak
akan meminum roti lalu memakannya.

Asy-Syafi'i berkata: Apabila seseorang bersumpah tidak
akan makan minyak samin, lalu memakan samin ini dengan roti
atau ashidah (sejenis bubur) atau dengan tepung, maka dia
melanggar sumpah. Sebab, minyak samin demikian tidak dimakan
secara terpisah, ia dimakan dengan bahan makanan lainnya.
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Samin hanya dapat dikonsumsi biia dengan bahan makanan

lainnya, kecuali jika telah memaciat, sehingga ia bisa dimakan

secara terpisah.

Apabila seseorang bersumpah tidak akan makan kurma ini,

lalu dia terjerembab dalam fumpukan kurma lalu memakan seluruh

kurma itu maka dia melanggar sumpah, karena telah memakan-

nya.

Jika orang ini menyisakan sebutir kurma, atau ada sebutir

kurma yang busuk, maka dia tidak melanggar sumpah- Lain

halnya, jika orang tersebut yakin kurma itu termasuk kurma yang

telah dimakan. Demikian solusi kasus ini menumt hukum yang

berlaku. Tetapi, demi kehati-hatian sebaiknya dia tidak memakan

apa pun yang telah disebutkan. Jika memakannya maka telah

melanggar sumpah.

Apabila seseorang bersumpah tidak akan makan tepung ini

dan juga gandum ini, Ialu dia memakan gandum atau tepung ifu,

dia telah melanggar sumpah-

Apabila orang ini membuat tepung tersebut menjadi roti

atau bubur lantas memakannya, atau memasak gandum itu,

memasaknya menjadi roti, atau menggilingnya hingga menjadi

tepung halus, maka dia tidak melanggar sumpah. Sebab, dia tidak

memakan tepung ataupun gandum- Sebenamya, dia memakan

sesuatu yang telah diolah dari bahan aslinya sehingga menjadi

makanan yang fidak dapat dinamakan dengan nama bahan

aslinya.

Asy-Syafi'i berkata: Apabila seseorang bersumpah tidak

akan makan daging, lalu dia makan lemak; atau tidak akan makan

lemak lalu makan daging, dia tidak melanggar sumpah dalam dua

401



AlUmm

kasus ini. Sebab, daging tenfu saja berbeda dengan lemak, begitu

pun sebalil,-yu.

Demikian halnya jika seseorang bersumpah tidak akan

makan kurma segar lalu dia makan kurma kering, atau tidak akan

makan kurma muda (busfl lalu dia makan kurma segar; atau tidak
akan makan balah (kurma mentah) Ialu dia makan 6arsr,.atau tidak
akan makan thala'(manggar kurma) lalu dia makan balah; karena

setiap jenis kurma ini berbeda safu sama lain, sekalipun pada

dasamya sama.

Begifu pula jika seseorang berkata, "Aku tidak akan makan

buih susu" lalu dia minum susunya; atau berkata "Aku tidak akan

makan cuka", lalu dia makan sapr yang dibumbui cuka, maka dia

tidak melanggar sumpahnya, karena cuka telah bercampur di

dalamnya.

Apabila seseorang bersumpah tidak akan minum sesuatu,

lalu dia mencicipinya dan masuk ke dalam perut, dia tidak
melanggar sumpah akibat tindakan ifu, karena mencicipi berbeda

dengan minum.

Apabila seseorang bersumpah tidak akan bicara dengan

fulan, lalu dia mengucapkan salam pada sejumlah orang dan si

fulan ada di dalamnya, maka dia tidak melanggar sumpahnya. Lain
hanya, jika dia meniatkan si fulan di tengah orang yang

disalaminya.

Ar-Rabi' berkata: Menurut pengetahuanku, Asy-Syafi'i

mempunyai pendapat lain dalam kasus ini: bahwa orang tersebut

melanggar sumpah, kecuali jika dia menyingkirkan si fulan dari
hatinya dengan cara tidak menyampaikan salam secara khusus

padanya.
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Asy-Syafi'i berkata' Apabila orang ini (A) berpapasan

dengan si fulan (B), lalu A secara sengaja mengucapkan salam

pada B, sementara A tidak mengenalinya, dalam kasus ini terdapat

dua pendapat.

Menurut pendapat Atha, A tidak melanggar sumpah, sebab

beliau berpendapat bahwa Allah & memberikan toleransi atas

kesalahan dan lupa yang dilakukam umat. Sedangkan menuntt

pendapat selain Atha, A melanggar sumpah'

Apabila seseorang (A) bersumpah tidak akan berbicara

dengan orang lain (B), lalu A mengirim uhrsan pada B, atau

mengirim surat pada B, demi kehati-hatian dia telah melanggar

sumpah. Saya sendiri tidak dapat menjelaskan mengapa dia

melanggar, karena ufusan dan surat bukanlah ucapan, sekalipun

dalam satu sisi ia bisa dikategorikan ucapan'

Ulama yang berpendapat A telah melanggar sumpahnya

merujuk pada firman Allah &,

,ig' u 5 % JYfi r1#- 6 A i'( c' 4

UY-*i,u,:€-#1;t'JriSvE
,,Dan tidaHah pafut bagi seorang manusia bahwa Allah

akan berbicara kepada4m kecuali dengan perantaraan wahyu atau

dari belakang tabir atau dengan mengutus utusan (malaikat) lalu

diwahytkan kepadanya dengan izin-Nya apa yang Dia kehendaki. "

(Qs. Asy-Syura 1421 571

Berkenaan dengan orang-orang munafik, Allah & ber-

firman,
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b'frfi (# "i h1 Gi j lit:;< .-6

E
t)-,F) tA

"Katakanlah (Muhammad), Uanganlah kamu mengemuka-
kan alasan; kami fidak percaya lagi kepadamu, sungguh, Allah
telah memberitahukan kepada kami tentang beritamu'. " (Qs. At-
Taubah l9l 94)

Kami menyampaikan informasi tentang mereka dengan
wahyu yang diturunkan kepada Nabi S melalui malaikat Jibril.

Nabi S memberitahukan kepada kaum munafik berdasarkan

wahW Allah.

Sementara ifu, ulama yang berpendapat bahwa A tidak
melanggar sumpah berargumen: ucapan manusia tidak sama

dengan kalam Allah- Ucapan manusia dilakukan secara ber-

hadapan. Bukankah Anda tahu seandainya seseorang mendiam-

kan orang lain (tidak berbicara padanya) maka haram baginya

mendiarnkan orang tersebut lebih dari tiga hari. Jadi, menulis surat

atau mengirim ufusan padanya, padahal dia mampu berbicara

langsung dengannya, tidak dapat mengeluarkan dirinya dari
'mendiamkan orang lain' yang berdosa?

Asy-Syafi'i berkata: Apabila seseorang (A) bersumpah

kepada qadhi bahwa jika dia melihat ini dan itu pasti melapor-
kannya, lalu qadhi tersebut meninggal dunia; dan A melihat
sesuahr tersebut sepeninggalnya, maka dia tidak melanggar
sumpah. Sebab, di sana tidak ada seorang pun yang melapor-

kannya pada qadhi.
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Seandainya A melihat hal itu sebelum qadhi meninggal, dan

tidak melaporkannya hingga qadhi meninggal, A telah mela5rggar

sumpah.

Andaikan sepeninggal qadhi pertama qadhi dijabat or.u-Ig

lain (C), lalu A melaporkan kejadian itu pada C, A tidak terbebas

dari kafarat, karena A belum melaporkan hal itu pada qadhi di

mana A berjanji akan melaporkan padanya-

Konsekuensi hukum yang sama berlaku jika qadhi tersebut

diberhentikan, A tidak boleh melaporkannya pada qadhi yang

menggantikan, karena dia bukan pihak yang disebutkan dalam

sumpah.

Seandainya qadhi (B) tersebut diberhentikan, dalam hal ini

terdapat rincian kasus. Jika A bemiat melaporkan kejadian

tersebut pada B -apabila dia masih menjabat sebagai qadhi, lalu

dia melihat hal tersebut, sementara B tidak lagi menjabat sebagai

qadhi- maka A tidak boleh melaporkannya pada B-

Seandainya A Udak mempunyai niat seperti itu, salra

cenderung menilai A melanggar sumpah jika tidak melaporkan

kasusnya pada B.

Jika A melihat perkara yang disebutkan dalam sumpahnya,

lalu langsung melaporkan pada B dalam rentang waktu yang

memungkinkan dia unhrk melaporkannya, lalu B meninggal dunia,

maka A Udak melanggar sumpah. Berteda halnya jika A punya

kesempatan unhfi melapor tetapi dia teledor sampai akhimya B

meninggal dunia.
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Apabila kedua belah pihak (A dan B) mengetahui kejadian
tersebut, A harus memberitahukannya pada B, sekalipun mereka
berada di lokasi lrang sama.

Ketika seseorang bersumpah, "Dia tidak punya harta, dia
hanp punlra barang atau hutang, atau keduanya", maka dia telah
melanggar sumpahnya, karena baik barang maupLrn piutang
termasuk harta. Lain halnya, jika dia meniatkan sesuafu. Jadi, dia
tidak melanggar sumpah kecuali menunrt niatnya.

Apabila seseorang bersumpah (A) akan memukul budaknya
serafus cambukan, lalu dia menghimpunnya (seratus cambuk
menjadi safu)lantas memukulkannya, di sini terdapat rincian kasus.
Jika A mengetahui dengan pasti apabila budak tersebut dipukul
dengan cambuk ifu dapat mengenai seluruhnya, maka dia terbebas
dari kafarat. Sebaliknya, jika dia mengetahui dengan pasti cambuk
itu tidak akan mengenai seluruhnya, dia tidak terbebas dari kafarat.

Jika pengetahuan tentang itu kurang jelas: kadang pukulan
dengan cambuk ifu dapat mengenai seluruh bagiannya dan kadang
tidak mengenai seluruhnya, Ialu A memukulkan cambuk itu sekali,
maka secara hukum A fidak melanggar sumpah, namun demi
kehati-hatian dia tetap melanggar sumpah.

Apabila seseorang bertanya: Apa hujjah pendapat ini?
Tanggapannya, secara rasional ketika cambuk itu menyenfuh
budaknya berarti si A telah memukulnya baik dikumpulkan
maupun tidak dikumpulkan. Allah @ berfirman,

\
'a /r/-

C^? Jr-;-,i'6fu222.1 -/ lik
--i J
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*Dan ambitlah seikat (rumput) dengan tanganmu, lalu

pukullah dengan itu dan ianganlah engkau melanggar sumpah."

(Qs. Shaad [38], 44)

3058. Rasulullah #l'memukul seorang pria kurus dengan

pelepah pohon kurma. Pelepah kurma terdiri beberapa ntas daun,

tetapi jika digunakan unhrk memukul dapat mengenai seluruh

bagiannya.114

Asy-Syafi'i berkata: Apabila seseorang bersumpah akan

memukul budaknya seratus kali, tanpa menyebutkan 'dengan

pukulan yang keras', maka ringan atau keras pukulan yang

dilakukannya, dia tidak melanggar sumpah, karena dia telah

memukulnya dengan cara apa Pun-

Apabila seseorang bersumpah jika budaknya melakukan

demikian, pasti dia akan memukulnya, lalu si budak melakukan

tindakan tersebut dan si fuan memukulnya, kemudian budak

mengulanginya dan fuan melakukan hal yang sama, maka dia tidak

melanggar sumpah. Pelanggaran sumpah hanya berlaku safu kali.

Apabila seseorang (A) bersumpah tidak akan memberikan

hibah kepada orang lain @), lalu A bersedekah kepada B sebagai

hibah, maka A telah melanggar sumpah. Begitu pula jika A

menanggung B, karena penanggungan adalah hibah. Demikian

halnya jika A mencukupi B, karena hal ini termasuk hibah.

Adapun jika A memberikan tumpangan tinggal kepada B,

maka A tidak melanggar sumpahnya. Sebab, tempat tinggal

ta 7u71r,iihuclle ini telah disebutkan pada hadib no. 2f%9 dalam pembahasan,

Had, bab: Keterangan tentang Tindakan Snng Mernbaha!,akan Fisik-
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merupakan pinjaman, yang tidak diberikan padanya. A boreh
kapan saja menarik pinjaman tersebut. Besifu pun jika A menahan
B, dia tidak melanggar sumpah, karena dia tidak memiliki objek
5nng ditahannya.

Apabila seseorang (A) bersumpah tidak akan mengendarai
her,rran funggangan milik fi.rlan, Ialu dia mengendarai her,van milik
budaknya, maka dia telah melanggar sumpah.

Apabila seseorang bersumpah tidak akan mengendarai
hewan funggangan milik budak, lalu dia mengendarai hewan
funggangan budak tersebut, maka dia tidak melanggar sumpah,
karena hewan ifu bukan milik si budak. Bukankah nama hewan
funggangan ini disandarkan pada budak ini, seperti nama ifu
disandarkan pada pengemudinya, sekalipun ia orang merdeka;
atau budak sahaya kecil disandarkan pada seorang guru, dan
mereka oftmg-orcng merdeka, sehingga disebut 'budak sahaya si
fulan'; dan rumah disandarkan pada orang yang menempatinya,
sekalipun sebenamya ia milik orang lain.

Ar-Rabi' berkata: Saya berkata: Kata ,kendali'

disandarkankan pada kata 'hev.ran funggangan', dan ,pelana, pada
'heu/an tunggangan', menjadi 'tali kendali keledai' dan 'pelana
keledai', padahal kendali dan pelana ifu bukan milik heruan
tunggangan.

AsySyafi'i berkata: Apabila seorang hamba bersumpah
demi Allah, lalu melanggamya; tuannya mengizinkan dia unfuk
berhaji lantas melakukan sesuatu yang dikenai fidyah; melakukan
zhihar; atau menjafuhkan ila, lalu dia melanggamya; maka dalam
selumh kasus ini kafaratnya tidak cukup hanya dengan membayar
sedekah, sekalipun si tuan mengizinkan. Sebab, budak bukanlah
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pemilik harta tersebut, dan pemilik berhak mengeluarkan aset itu

dari kewenangannya.

Budak berbeda dengan orang merdeka. Gang merdeka

boleh menyedekahkan hibah yang diterimanya, karena dia telah

memilikinya sebelum menyedekahkan itu. Karena itu, dalam

seluruh pelanggaran sumpah di atas, budak harus membayar

kafarat berupa puasa.

Jika kafarat yang dibayarkan budak tersebut merupakan

asefurya atas izin maula-nya, maka dia tidak boleh dilarang untuk

melakukannya. Sebaliknya jika aset itu berasal dari si budak,

namun tanpa izin maubnya, di sini terdapat rincian kasus. Jika

puasa ini merugikan pekerjaan fuannya, dia berhak melarangnya.

Tetapi, jika budak ini berpuasa tanpa izin tuannya dalam kondisi

dilarang untuk ifu, puasa ini telah mencukupi-

24. Memutuskan Sumpah Berdasarkan Fakta

AsySyafi'i berkata: Seseorang dipufuskan telah melanggar

sumpah berdasarkan fakta hukum. Demikianlah, Allah & me-

merintahkan agar kita memutuskan perkara umat manusia

berdasarkan fakta. Rasulullah # irsu memerintahkan hal yang

samapun, demikian dengan hukum Allah dan Rasul-Nya di dunia.

Adapun hal-hal yang bersifat batin, hanya Allah yang

mengetahuinya. Dialah yang akan menilai dan membalasnya,

Bahkan, para malaikat yang selalu mendekatkan diri kepada Allah

dan para nabi yang diuhrs juga tidak mengetahui hal-hal batin.
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Bukankah Anda tahu hukum Allah terhadap kaum munafik
diketahui oleh kalangan mus5rik. Allah S menyediakan Jahanam
untuk mereka di akhirat.

Allah S berfirman,

)_€!l'o rfu*,Ii g"-,1i a'rra$';ry-
'Sunggwh, orang-orang munaftk ifu (ditempatkan) pada

tingl{atan yang paling bauah dari neraka." (es. An-Nisaa' [4J,
145)

Rasulullah S menghukumi orang-oremg munafik dengan
hukum Islam sesuai sikap yang diperlihatkan. Beliau tdak
membunuh kaum munafik, tidak merampas harta bendanya, dan
tidak melarang mereka menikahi dan dinikahi kaum musrimin.

Rasulullah S mengenal kaum munafik dengan sangat baik.
Beliau menerima wahyu yang menginformasikan tentang tingkah
polah orang munafik, dan menyampaikannya pada mereka.
Mereka memperlihatkan sikap bertobat, namun wahyu menerang-
kan bahwa tobat yang mereka lakukan itu bohong.

Dalil lainnya 5aitu:

f G *:r +; h' ,,l2 ir J;, JG
czzJt/

vf iy y ttrr; & ,r6t',Jr.Cf 
',;11 L"r,lt ,utlt
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vr rnt;1:t d rj*boj

garL.:
Jz / / A

!,ilti l:!i: cJul
/ '"'l')

I

d f#',J:l'.5J o1 i ,E
lr3{l;6t

t

rry qQ( ";* .iut

& t1)\

O/
O O /O /r.P.N' '.lutaq

. aJJl
o j j.z

re4V
')

3059. Rasulullah $ bersabda tentang selunfi umat

manusia, "Aku diperintahkan unfuk memerangi manusia hingga

mereka mengatakan, 'Tidak ada Tuhan selain Allah'. Jika mereka

mengucapkannya, mereka melindungi darah dan harta bendanya

dariku, kecuali atas haknya. Sementara hisabnya dikembalikan

kepada Allah.'tr'75

3060. Demikian halnya Rasulullah s bersabda dalam

masalah hukuman had. Beliau menjatuhkan had terhadap

seseorang kemudian menyampaikan pidato,

o.l o z

gu
, t zo

J^
ot*

o,/dc

.> )) srJl d
J

oJJz ./A;zrJe tl J*J '.A frp.;ut

0

oe

" wahai manusia, sudah fiba unktunya bagi kalian untuk

menghentikan larangan-larangan Allah. Banngsiapa di antara

kalian yang terjerumus dalam sauafu dari perbuatan keji ini,

trs 7r1*1i,iirn^4its ini telah disebutkan pada hadits no. 619. Mutukqun Alaih.
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hendaHah dia menyembunyikann5m dengan penutup Altah.
Sungguh, siapa yang menyingl<ap lembannnSm kepada kami, kami
akan memberlalrukan Kitabullah terhadaprya. 416

3061. DirirrnSratkan dari Rasulullah # bahwa beliau
bersaMa,

. p$L..'e'Yrt : ;t r")t'& ht $
"Allah menguasakan berbagai rahasia dai l<alian, dan

menanpkkannya dari lalian dengan hukfr. a77

6 Cy ,*:t ^tL ilr ,v -r.1Y
o 4

Jt3

Li'#W|Jo;*u&t, ,Ft:"

1Al o
oe/o / l,F cP
it o. trt t
Le c"ia*t Lt * t c\.t

, _tc {z z

-P.
,ii

it;
,

xi3tuc*
I or. '-
tL1l49

/
I

9. o

Pd
.)

g.

t
i

.'J'
LJt Uu&i6v,i,*UtJ

o.7 to !zcP(y?9
,

6
3062. Diriwa3ntkan dari Rashrllah # bahun beliau

bersaMa, 'Sunggwh, aku manusia biaa- Sementan kalian

trc 74r1i1i hadits ini telah disehrtkan pada hadits no. ll9g, yang tercantum
pada pernbahasan: Wasiat, bab: Wasiat kepada Ahli Waris.ru 5du riu,ayat dari hadits ..bdrm"!p. Lihat hadits no. 1798 dan 2726.
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beperkara kepadaku. Mungkin sebagian kalian kurang pandai

menyampaikan hujjah dibanding sebagian lainnya. I-antas, aku

memufuskan perkaranya sesuai apa yang aku dengar darinya.

Karena ifu, siapa saia yang aku putuskan dengan secuil hak

saudaranya, maka iangankh dia mengambilnya. Sungguh, aku

telah memufuskan sebongkah neraka baginya-'tr\g

3063. Diriwayatkan dari Rasululluh #, beliau bersabda,

4̂ll r\- 6 \',; oJA
I

I".,4 Jt o
a

0 I
c

" Sungguh, perkaran5n sangat jelas, andai saja Nlah tidak

menghukumnya.4l9

Asy-Syafi'i berkata: Seandainya ada seorang dari makhluk

Allah yang memufuskan perkara tidak sesuai fakta, maka orang

yang paling mumpuni untuk melakukan ini adalah Rasulullah,6&

atas bimbingan wahyu dan pertolongan Allah yang diberikan

secara khusus kepada beliau. Apabila Rasulullah dP hanya diberi

kewenangan unhrk memuhrskan perkara berdasarkan fakta -dan
perkara batin berdasarkan informasi wahyu. Beliau mengetahui

hal-hal yang tidak diketahui orang lain berdasarkan dalil dan

pertolongan Allah- terlebih selain beliau-

Tanggapan kami terhadap sefuruh kasus sumpah ini:

apabila seseorang bersumpah tanpa dibarengi niat. Adapun jika

rt1 Tal<tuijhadits ini telah disebutkan pada hadits no. 7797, dalam pembahasan:

Wasiat, bab: Wasiat kepada Ahli Waris-
1r9 Lilmt bebempa. hadits pada' bab: Li'an, no- 2364-2370'
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sumpah tersebut dibarengi niat, sumpah ifu mengacu pada apa
yang diniatkan.

Ditanyakan kepada Ar-Rabi': Apakah setiap klausul kitab
ini yang menggunakan redaksi "kami berpendapat,, merupakan
pendapat Malik? Dia menjawab, .ya."

26- Bab: Mengangkat Kesaksian Ketika
Menyerahkan Aset kepada Anak yatim

Asy-Syafi'i berkata: Allah @ berfirman,

(6'# #t;oy UgirfrfLi? glWS
i,(;,i;<= ot t3t45 6tj-.y6i*U7;W Ayr#::6
"irIt -, 6$ ";ffi 'SW 6t; o( J3';l;$ t#

@ 6; ;^\ i$ ;*l;'E*a "l"a 6 t
"Dan ujilah anak-anak wb'm ifu sampi mereka cukup

umur unfuk menikah- Kemudian jika menurut pendapabnu mereka
telah cerdas (pandai memelihara hana), maka serahkanlah kepada
mereka hartan5m- Dan janganlah kamu memakannya (harta anak
yatim) melebihi batas kepatutan dan (iangantah kamu) tergaa-gaa
(menyerahkannym) sebelutn mereka dewasa. Bamngsiapa (di antara
pemelihara ifu) mampu, maka hendaklah dia menahan din @ari
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memakan harta anak yatim ifu) dan barangsiapa miskin, maka

bolehlah dia makan harta itu menurut can yang pafut. Kemudian,

apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka

hendaHah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai

pengawas. "(Qs. An-Nisaa' [4]: 6)

AsySyafi'i berkata: Ayat ini menyimpan dua pesan-

Pertama, perintah unhrk mengangkat saksi. Pesan yang

mendekati tercantum pada ayat sebelumnya. Allah menyampaikan

perintah unfuk mengangkat saksi ini melalui indikator, tidak secara

lugas. Firman Allah & "dan cukuplah Allah sebagai pengawas"

seperti dalil dispensasi untuk tidak mengangkat saksi. Sebab,

Allah & berfirman, "dan cukuplah Allah sebagai pengawas",

maksudnya, jika kamu tidak mengangkat saksi. Wallahu a'lam.

Kdua, wali anak yatim yang diperintahkan untuk

mengembalikan hartanya dan mengangkat kesaksian untuk itu,

dapat bebas dengan kesaksian tersebut, jika si yatim

menyanggahnya. Wali yatim tidak dapat terbebas dari gugatan bila

tanpa kesaksian. Atau, bisa diartikan, wali yatim diperintahkan

unhrk mengangkat saksi berdasarkan petunjuk dalil; dan dapat

terbebas dari gugatan tanpa kesaksian jika anak yatim

membenarkannya.

Ayat ini mempunyai dua pesan di atas. Kedua ayat di

depan tidak menyebutkan para saksi. Penyebutan saksi justru

terdapat pada ayat yang lain. Penyebutan itu mengindikasikan

tindakan yang boleh dilakukan pada dua ayat ini dan lainnya.

Sunah juga menunjukkan hal yang sama, kemudian perkata yang

tidak aku ketahui ahli ilmu berbeda pendapat tentangnya.
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Penyebutan beberapa kesaksian oleh Allah merupakan
indikator bahwa kesaksian mempunyai kekuatan hukum. Hukum
tersebut yaifu unfuk memutuskan antara dua belah pihak yang
berperkara berdasarkan petunjuk Allah dan Sunnah Nabi;$,
kemudian ijma yang akan kami sebutkan pada tempatnya.

Allah S berfirman,

it1rfri W_,.iirfii A"-V_ 6iS
," ;5i e g;'*:G irV bg'H 4j W

@ {.{'# lil :f:+ "i i6i'Li:{;_ i;-
"Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di

antara perempuan-perempuern kamu, hendaHah terhadap merel<a
ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyakikannya).
Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka
(perempuan ifu) dalam rumah sampai mereka menemui ajahya,
atau sampai Allah membei jalan (yang lain) kepadanya.,,(es. An-
Nisaa' [4]: 15)

Allah @ menyebutkan kesaksian dalam kasus pertuatan
keji. Perbuatan keji yang dimaksud di sini yaitu zina. walahu
a'lam- Dalam kasus zina harus menghadirkan empat orang saksi.
Dan, kesaksian dalam kasus ini tidak akan sempuma tanpa
kehadiran empat saksi tersebut yang semuanya terdiri dari laki-laki.
Sebab, secara zhahir kesaksian ini dikhususkan bagi kaum lakilaki

sunah menunjukkan bahwa kesaksian dalam kasus zina
tidak boleh kurang dari empat orang saksi. Seperti pesan yang
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disingalir dalam Al Qur'an secara zhahir para saksi ini terdiri dari

laki-laki yrang muhshan.

Jika seseorang bertanya: Perbuatan keji mencakup zina dan

lainnya. Apa dalil lrang menunjukkan bahr,va yang dimaksud

pertuatan keji di sini adalah zina, bukan yang lain? Jawabannyat

Kitabullah, sgnnah Nabi-Nya $, kemudian saya tidak mengetahui

seorang alim pun Snng memberikan penafsiran yang berbeda

berkenaan dengan firman Allah & tentang para wanita yang

melakukan perbuatan keji dari kalangan wanita kalian, bahwa

mereka dikurung dalam rumah sampai Allah memberi jalan lain

padanln.

Setelah ihr, tumrnlah aYat,

|;v'i'u(i*r'SL:^;ECw:t!t
'Puina Wrempuan dan peina lald-laki, denlah masing-

masing dari keduan5n seratus kali."(Qs. An-Nuur l24l:21

3065. Rasulullah $ lantas bersaMa,

,j;'""{ hr ';; o-
-[e

"t .,5.,lt f4r
"F..ilt,

"3t

o o

iv it , G ?--P) ciiL,
t ott(l

,

?:st
" Sungguh, Attah telah memberikan ialan bagi mereka'

Bujang tnng berzina dengan perawan hukurnanrym didera smfus
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kali dan diasingkan selama setahun; duda yang benina
dengan janda dihukum dera seratus kali dan raiam.'LZo

Allah & dan Rasul-Nya S menunjukkan bahwa had ini

hanya ditujukan kepada para pelaku zina, bukan yang lain. Saya

belum mengetahui ahli ilmu yang menyalahi pendapat ini.

Jika seseorang bertanya: Apa dalil yang menunjukkan

bahwa hukuman zina tidak akan diberlakukan dengan kesaksian

kurang dari empat orang laki-laki? Jawabannya, yaifu dua ayat Al

Qur'an yang mengindikasikan hal tersebut. Berkaitan dengan
tuduhan zina (qadzafahl Allah @ berfirman,

$;A\'GU ? 3gV4 n:J', r# iv {i
@;;sii r,r6

e4tt
"Mengapa mereka (Wns menuduh itu) frdak dabng

membawa empat saksi? Oleh karena mereka tidak membawa

maka mereka ifu dalam Allah adalah orang-
orang yang berdusta. "(Qs. An-Nuur l24l:13)

Allah S berfirman, "Andaisaja orang yang menuduh zina

ini datang membawa empat orang saksi unhfi membuktikan
kebenaran ucapannyia." Berikutrya, firman Allah &,

'^*6gx,

i,1ti6 i# )x$tiut7 z.r!
,s9-

/ /.a-

irill;
1/ t oz .t //;i* qg.3

12o Takhnj hadits ini telah disebutkan pada hadits no. 2262- Takhrijtta
tercantum dalam pembahasan: Had, bab: Penafian dan Pengakuan Zina.
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"Dan omng-orang tang menuduh Perempuan-perempuan

yang baik henina) dan mereka tidak mendatangkan empat omng

saksi, mala denlah mereka delapan puluh kali.'(Qs. An-Nuur

l24l:41

Ayat ini mengindikasikan bahwa kesaksian kasus zina

minimal empat orang lald-laki. Penjelasan ayat-ayat ini sudah

ankup gamblang. sunah, atsar, dan ijma' juga menegaskan hal

yang sama.
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3066. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

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

mengabarkan kepada kami dari suhail bin Abu shalih, dari

bapaknya, dari Abu Hurairah rg batrun Sa'ad berkata, "wahai

Rasulullah, bagaimana menunrt hran seandainya aku mendapat

pria lain bersama istriku, apakah aku melepaskannya sampai aku
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mendatangkan empat orang saksi?"
" /21'L2L

Rasulullah S menjawab,
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Takfuijhadits ini telah disebutkan pada hadits no.26sgdalam pembahasan:
Melukai secara sengaja, omng yang Mendapati pria lain Bersama rstrinya Iaru Dia
membunuhnya.

L2z 72115rii hadits ini tercantum dalam hadits no. 26s9 dalam pembahasan,
pembahasan: Melukai Secara sengaja, orang png Mendapati pria [-ain Bersama
Istrinya lalu Dia membunuhnya

6t
aC.a ,s

3067. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:
Asy-syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik
mengabarkan kepada kami dari yahya bin sa'id, dari hnu Al
Musa5ryab, bahwa Ali bin Abu Thalib;g ditanya tentang seorang
pria yang mendapati laki-laki lain bersama istrinya, Ialu dia
membunuh laki{aki ifu, atau membunuh istrinya, beliau menjawab,
"Jika dia tidak mendatangkan empat orang saksi laki-laki, maka
hendaklah dia membeikan anak panahny2-,,L22
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3058. Tiga orang pria memberikan kesaksian zina di

hadapan Umar, natnun saksi keempat tidak memberikan

keterangan. Akibatnya, Umar menjafuhkan had pada tiga orang

1ro.[,r1.123

Saya tidak mengetahui ulama lnng menyanggah bahura had

zina tidak akan dijafuhkan tanpa keterangan dari minimal empat

orang saksi.

27 - Bab: Keterangan Tentang Firman Allah Ta'ala,
'Dan para perempuan yang melakukan perbuatan
keji di antara perempuan-perempuan kamu"dan

Sanksi bagr Pelaku Zina Bempa Pengurungan serta
Hukuman Fisik

Allah @ berfirman,

iir#A i4- e'r&fii 1-"X,{iS

.?r5ic!b"#it$by"?4l35'qg
@ ry'&'i,{ J:i*6 iPi'L{;;;,. &

"Dan para perempuzrn yang melakukan perbuatan keii di
antam perempuan-perempuan kamu, hendaHah terhadap mereka

rzz Tullriirnu6its ini telah disebutkan pada hadits no. 1801 dalam pembahasan:

Wasiat, bab: Penjelasan Lebih lanlut tentang Wasiat bagi Ahli Waris. Lihat hadits no.
3043 dalam kitab ini.
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ada empat orang saksi di antara kamu Aang menyaksikannya).

Apabila mereka telah membei kaaksian, maka kurunglah mereka

(perempuan ifu) dalam rumah hingga kematian datang menjemput

mereka atau Allah menjadikan jahn keluar bagi mereka. "(Qs. An-

Nisaa' [4]: 15)

Ayat di atas memuat beberapa pesan. Di antaranya,

Allah & menyinggung para perempuan dari kalangan wanita

mukmin, karena orang-orang mukmin dikenai berbagai kewajiban

agama. Ayat ini mengindikasikan secara umum bahwa stafus

perlindungan (ishmah) antara suami dan istri tidak terputus oleh

perbuatan zina.

Ayat tersebut juga menunjukkan bahwa firman Allah Ta'ala,

"Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina

perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina

perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan puina laki-laki

atau dengan lakilaki mus5rrik, " (Qs. An-Nuur 1241. 3l insya Allah

telah di-nasakh. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh hnu Al
Musayryab.

,'G*Ut 6?f :J6 ,e!)r 6?( -y.11

JG :Jte c6 i ,;;- r Let 6:;i :Jb

t6+.r[fir t$.Jifi tix :?Hr ]r
'd)jit e(:,r rr*
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3069. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

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

mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dia berkata: Ibnu

Al Musaynb menyatakan, "Ayat tersebut di'nasal<h oleh a5nt,

'Dan nikahikh anak-anak Sntim di antara kalian'. Mereka

termasuk anak-anak yatim dari kalangan muslimin."l24

Allah $$ berfirman,

9HicAL'#i
'Maka kurunglah mereka di dalam rumah. " (Qs. An-Nisaa'

[4]: 15).

Ayat ini menurut hemat saya, menyimpan pesan bahwa

ketika status perlindungan tidak terpufus oleh zina, maka prosedur

waris berdasarkan hukum Islam masih berlaku padanya, sekalipun

wanita ini telah berzina. Dengan kata lain, ketika stahrs perlin-

dungan antara istri dan suaminya terputus akibat zina, maka tidak

masalah bagi suaminya unhrk menikahi wanita lain, sekalipun dia

telah berzina. Hal ini menunjukkan bahwa jika pria ini haram

menikahi wanita tersebut, maka stafus perlindungan antara wanita

yang berzina dengan suaminya terputus.

Allah S memerintahkan kita unhrk menyekap. para wanita

yang melakukan perbuatan keji di rumahnya hingga ajal menjem-

putnya, atau sampai Allah memberikan jalan kepada mereka.

Namun, perintah ini telah dinasakh dengan firman Allah, "Puina

r24 Taldaijhadits ini telah disebutkan pada hadits no. 2199 dalam pembahasan,

Nikah, bab: Nikah Para Pelaku Dosa.
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perempuan dan pezina laki-laki," (Qs. An-Nuur l24l: 2), seperti
terhrang dalam Kitabullah, dan lisan Nabi-Nya S.

Apabila seseorang bertanya, "Di mana sumber keterangan
yang Anda kemukakan?" Tanggapannya, insya Allah, bagaimana
menurut Anda ketika Allah memerintahkan para wanita yang

melakukan perbuatan keji (zina) untuk dikurung di dalam rumah
sampai mereka meninggal, atau Allah memberikan jalan lain
kepada mereka. Bukankah kami telah menjelaskan bahwa ayat ini
mempakan perintah pertama yang difunjukan kepada wanita
pezina?

Jika dia berkata: Meskipun demikian, menurut hemat saya,

tidak menufup kemungkinan had zina dalam Al Qur'an disebutkan

sebelum ayat ini, kemudian Allah memberikan keringanan dan
digantikan dengan ayat yang lain, kecuali jika ada ayat lain yang

mengindikasikan hal tersebut.

Dikatakan padanya, insya Allah:

/G$At t1?i :Jte ,el)t tt?l -y.v.
o / . t, / / , ," j

* ,;rtr f ,;; f q61rt +-6|+(:Jb
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3070. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

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

dari Yunus, dari Al Hasan, dari Ubadah bin Ash-Shamit, tentang

ayat, "sampai mereka menemui aialnya, atau sampai Allah

membei jakn (yang hin) kepadanya-" (Qs' An-Nisaa' l4)' 15)

Ubadah berkata, "Mereka mengun-lng wanita yang berbuat zina

sampai turun ayat tentang had. Nabi S bersabda, "AmbiJlah

dariku. Sungguh, Atlah tetah membei jalan kepada mereka.

Bujang yang berzina dengan perawan dikenai hukum dera serafus

kali dan pengasingan selama setahun; duda yang berzina dengan

janda dikenai hukum dera sarafus kali dan raiam-'\25

Asy-Syafi'i berkata: Jadi, aku tidak tahu apakah dia

menghilangkan Hiththan fu-Raqasyi dari kitabku atau tidak?

sebab, Al Hasan menceritakannya dari Hiththan Ar-Raqasyi, dari

Ubadah bin Ash-Shamit. Lebih dari seorang ahli ilmu mencerita-

kan hadits tersebut dari periwayat yang tsiqah, dari Al Hasan, dari

Hiththan Ar-Raqasyi, dari ubadah bin Ash-Shamit, dari Nabi s
dengan redaksi yang sama.

Hadits ini menyingkirkan keraguan sekaligus menjelaskan

bahwa had dua orang pelaku zina adalah kurungan atau kurungan

72s Tultluii6udits ini telah disebutkan pada hadits no. 2762, dalam pembahasan,

Had, bab: Penafian dan Pengakuan Perbuatan Zina-

425



AlUmm

dan siksaan. Siksaan ini dilakukan sesudah atau sebelum pelaku

zina dikenai hukum kumngan. Selain itu, hadits ini mengisyarat-

kan, hukum had yang pertama kali diberlakukan oleh Allah
terhadap fisik dua orang pezina setelah hukum ini terdapat pada
sabda Nabi S, 'Sungguh, Allah telah memberikan jalan lain
kepada mereka, (hukuman) bujangan yang berzina dengan
perawan adalah dera serafus kali dan pengasingan selama

setahun. "

Hukum dera bagi dua orang pezina yang berstafus janda
atau duda telah dinasakh, karena Rasulullah @ merajam Ma'iz bin

Malik, dan tidak menderanya; dan merajam wanita yang dikirim
oleh Unais. Mereka berdua berstatus janda dan duda.

Apabila seseorang bertanya: Apa yang menunjukkan bahwa
hukuman ini telah dinasakh? Dikatakan padanya, bukankah Anda
tahu ketika hukuman had yang pertama diberlakukan oleh Allah
terhadap dua pelaku zina adalah kurungan, atau kurungan dan
siksaan, kemudian Rasulullah $ bersabda, "Ambitlah dariku.

Sungguh, Allah telah menjadikan jalan bagi mereka. (Iilukuman)

bujang yang berzina dengan perawan adalah dera sarafus kati dan
pengasingan; (hukuman) duda yang betzina dengan janda adalah
dera dan ratam'i bukankah hadits ini mengindikasikan bahwa
hukuman fisik yang pertama kali diberlakukan terhadap pelaku

zina adalah kurungan dan siksaan?

Jika dia menjawab, Ya! Tanggapannya, jika hukuman
tersebut berlaku pertama kali, maka kami selamanya tidak akan
menjafuhi had terhadap pezina, kecuali setelah yang pertama.
Ketika Allah S menghukum had terhadap pezina setelah vonis
pertama, lalu memberikan sedikit keringanan dari had yang
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pertama, maka hal ini mengindikasikan bahwa hukuman yang

diperingan dari kasus pertama telah dinasakh'

28 Bab: Kesaksian dalam Perceraian

Asy-Syafi'i berkata: Allah & berfirman,

gfu,'",j;'r('5o,i,L'";;K:6'",fr(i';$($
' it','riei$ fu ; i,ii;b1*15

"Maka apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya,

maka rujuktah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lupat-

kantah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang

saksi yang adil di antara kamu dan dirikanlah kesaksian karena

Allah. "(Qs. Ath-Thalaaq 165l:2)

Asy-Syafi'i berkata: Allah & memerintahkan kita untuk

mengajukan kesaksian dalam kasus perceraian dan rujuk. Allah &
menyebut sejumlah saksi dalam kasus ini, dan mencukupkan

dengan dua orang saksi. Demikian ini mengindikasikan bahwa

kesempumaan kesaksian dalam kasus percemian dan rujuk adalah

dua orang saksi. Jika hal itu menjadi kesempumaan kesaksian

maka kesaksian yang diperbolehkan dalam kasus tersebut minimal

terdiri dari dua orang saksi-

Alasannya, kesaksian yang kurang sempuma dalam senketa

harta yang dapat memutuskan penggugat mengambil haknya dari
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tergugat, bukanlah kesaksian yang diperintahkan unfuk
mengeksekusi aset dengannya. Tidak boleh mengeksekusi hak
dengan kesaksian yang kita tidak diperintahkan untuk
menggunakannya. Demikian ini disinyalir dalam keterangan
sebelumnya tentang penafian bolehnya kesaksian hanya dengan
saksi laki-laki tanpa disertai saksi perempuan. sebab, dua orang
saksi (yang disinggung dalam ayat di atas) dalam kondisi apa pun
hanya dapat ditafsirkan dua orang lakilaki. Jadi, perintah Allah &
unfuk mengajukan saksi dalam kasus perceraian dan rujuk
mengandung penafsiran yang sama dengan perintah pengajuan
saksi dalam jual beli.

Keterangan yang telah saya sampaikan perihaltidak adanya
ahli ilmu yang menyalahi pendapat bahwa menceraikan tanpa
bukti hukumnya haram, mengindikasikan pilihan, bukan
kehan:san. Artinya, orang yang meninggalkan afuran ini
bermaksiat dan harus melaksanakannya jika tertinggal.

Kesaksian rujuk dalam kasus ini mempunyai unsur-unsur
yang sama dalam kesaksian perceraian, bahkan kesaksian tersebut
hampir sama. Ketika dua belah pihak (suami dan istri) menyepakati
rujuk pada masa iddah maka rujuk tersebut ditetapkan. Namun,
jika istri membantahnya maka pemyataan yang dibenarkan adalah
pemyataan sang istri.

Demikian halnya, ketika dua belah pihak sepakat untuk
talak, maka kesepakatan ini ditetapkan. Jika pihak suami
menyanggahnya maka yang dibenarkan adalah pemyataan suami.
Pendapat pilihan dalam kasus ini dan kasus lainnya yang
diperintahkan untuk mengajukan kesaksian dan kasus yang tidak
berhubungan dengan jiwa, adalah adanya kesaksian.
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29. Bab: Kesaksian dalam Hutang Piutang

Asy-Syafi'i berkata: Allah S berfirman,

"LaJ .Ft dLi+ Y).i t<'y(i^lr. 6-$i q!6-

"Wahai orang-orang yang beiman! Apabila kamu

melakukan utang piutang untuk waktu yang ditenfukan, hendaHah

kamu menuliskannya...."(Qs. Al Baqarah l2lr 282-283\

Dalam konteks pembahasan ini Allah @ berfirman,

;{:,(KirV"p;L;u$-$\ri-efrrr
(4,;t -j-, it |'^A('u'o;;i & edfi'i,3.'1

"s3.iit;b:;$iii
"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di

antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka

holeh) seorang taki-taki dan dua orang perempuan di antara

orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika

yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya..""

(Qs. Al Baqarah 121.282)

Allah @ telah menyebutkan para saksi dalam kasus zina,

para saksi dalam kasus perceraian dan rujuk, dan saksi-saksi dalam

perkara wasiat, tanpa menyinggung saksi perempuan di dalamnya.

Vp='g
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Kami dapati para saksi dalam kasus zina memberikan kesaksian

terkait had, bukan harta benda. Para saksi dalam kasus perceraian

dan rujuk memberikan keterangan tentang pengharaman

hubungan setelah penghalalan dan penetapan kehalalan, tidak
terkait harta benda, terhadap salah satu pihak. Sementara para

saksi dalam perkara wasiat hanya menyebutkan bahwa seseorang

telah berwasiat, tidak ada hubungannya dengan harta yang

diperuntukkan bagi pihak yang disaksikan.

Selanjutnya, saya tidak mengetahui seorang ahli ilmu pun

yang menyanggah aturan bahwa para saksi dalam kasus zina harus

terdiri dari laki-laki. Bahkan, saya ketahui mayoritas mereka

menyatakan, hanya kesaksian laki-laki yang diperbolehkan dalarn

kasus perceraian dan rujuk ketika pasangan suami-istri saling

menyanggah. Mereka menyatakan, aturan tersebut berlaku dalam

wasiat.

Sebagian pendapat mereka yang telah saya riwayatkan

mengindikasikan kesesuaian afuran ini dengan pesan zhahir

Kitabullah: pedoman yang paling utama untuk dijadikan rujukan

dan kiasan.

Allah menyebutkan para saksi dalam perkara hutang
piutang, dan memasukkan kaum wanita di dalamnya. Sementara
piutang yang dimaksud di sini yaifu pengambilan harta benda dari
pihak yang disaksikan. Pesan yang dapat ditangkap dari aturan

kesaksian piutang yang berbeda dengan afuran kesaksian kasus

lainnya yaitu, mempertimbangkan segala hal yang dipersaksikan

seseorang. Jadi, aset seseorang tidak bisa diambil berdasarkan

kesaksian dirinya.
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Kesaksian tersebut hanya berkonsekuensi terhadap hak

selain harta; atau bersaksi unfuk seseorang dan dia tidak berhak

terhadap harta untuk dirinya. Dia hanya berhak atas selain harta,

seperti wasiat, perwakilan, qishash, had, dan sejenisnya'

Singkatnya, dalam kasus ini hanya diperbolehkan kesaksian laki-

laki. Tidak boleh saksi perempuan-

Dengan mempertimbangkan objek yang disaksikan, yaitu

aset yang diambil oleh pihak yang menerima kesaksian (masyhud

lahl dan pihak yang dipersaksikan (masyhud alaih), maka di sini

diperbolehkan kesaksian wanita bersama laki-laki. sebab, piutang

termasuk ranah yang keterlibatan perempuan di dalamnya

diperbolehkan. Perkara ini diperbolehkan berdasarkan qiyas. Para

ulama tidak berbeda pendapat soal ini. Namun, dalam kasus selain

piutang kesaksian wanita tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam.

Pihak yang menyalahi aturan ini, menuntt hemat saya, dia

telah meninggalkan pesan Al Qur'an yang semestinya dipahami.

Saya tidak mengetahui seorang pun yang menyanggah pandangan

ini berdasarkan hujjah qiyas atau kabar yang shahih'

Sementara itu, firman Allah @, " Jika tidak ada (saksi) dua

orang laki-taki, maka holeh) seorang laki-laki dan dua orang

perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi

(yang ada), agar jika yang seorcng lupa, maka yang seorang lagi

mengingatkannya,, (Qs. Al Baqarah l2l 282l mengindikasikan

kesaksian wanita hanya diperbolehkan bila bersama saksi laki{aki,

dan itu pun harus terdiri dari dua orang wanita atau lebih.

Demikian ini karena Allah & f,dak menyebutkan mereka kurang

dari dua orang, dan memerintahkan mereka unhrk bersaksi

bersama laki-laki.
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30- Bab: Perbedaan Pendapat dalam Suatu Kasus

Asy-Syafi'i berkata: Apabila seseorang menyanggah kami,
dia berkata: jika dua orang wanita bersaksi unfuk seorang pria
yang bersumpah bersama mereka, sejumlah ulama dari ahli
Madinah dan lainnya menyanggah hal ini. orang ini memperboleh-
kan kesaksian wanita tanpa laki-laki. Dalil madzhabnya meng-
haruskan dia untuk memperbolehkan kesaksian empat orang
wanita- Menurut madzhabnya, dengan kesaksian mereka hak
diberikan pada penggugat. Pendapat ini tenfu berbeda dengan
keterangan yang saya rumuskan dari pesan Al eur'an.

Jika dia berkata: Sebenamya saya memperbolehkan
kesaksian dua orang wanita asalkan diperkuat dengan sumpah
seorang lakilaki. Karena ifu, sebaiknya tidak men!rumpah seorang
wanita jika dia menjadi saksi. Apa yang berhak dilakukan oleh
seorang pria ihr juga berhak dilakukan oleh seorang wanita. Tidak
ada perbedaan antara keduanya.

Demikian pula sebaiknya orang mus5nik, budak, orang
merdeka yang tidak adil tidak disumpah, sekalipun hal ini
menyalahi keterangan yang saya pahami dari pesan Al eur'an.
wallahu a'lam. Pendapat ini perlu ditelaah dengan baik, agar tidak
salah paham.

Jika dia berkata: Saya memberikan (hak pada pihak yang
benar) berdasarkan sumpah, seperti halnya memberikan hak
berdasarkan saksi. Demikian ini sesuai dengan kabar dari Nabi S
yang mengharuskan kami berpendapat dengan aturannya, bukan
karena ia dari segi kesaksian. seandainya pufusan ini dari segi
kesaksian, tenhr kami tidak akan menyumpah laki{aki, sementara
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dia menjadi sumpah, dan tidak mempertolehkan kesaksian trnfuk

dirinya. Seandainya praktik ini boleh, tentu ia tidak dipertolehkan

bagi orang yang tidak adil. Tidak boleh menyumpah wanita,

budak, orang kafir, dan orang yang tidak adil'

Jika seseorang bertanya: Apa dasar keterangan ini?

Tanggapannya, sumpah yang menjadi landasan pemberian hak

oleh Rasulullah db, maka kami pun memuhrskan dengannya.

Sama seperti sumpah bagi pasangan suami-istri yang saling

menjafuhkan li'an. Nabi $ mempunyai afuran sunah baE

tergugat. Karena ihr, dalam kasus ini kami menyumpah wanita,

laki-laki, orang merdeka yang adil, orang yang tidak adil, budak,

dan orang kafir, bukan dari segi kesaksian sama sekali'

31- Bab: Sumpah Disertai Seorang Saksi

Asy-Syafi'i berkata, saya telah meriwayatkan tentang

kesaksian yang disebutkan oleh Allah dalam AI Qur'an. Al Qur'an

seperti indikator bahwa kesaksian bisa dijadikan landasan putusan

hukum, tanpa sumpah, bagi para pihak yang berkewajiban

menyampaikan kesaksian. Indikator ini diperkuat oleh indikator

sunah dan kemudian atsar. Saya tidak menemukan seorang pun

dari ahli ilmu yang saya temui dan belajar padanya, menyanggah

pendapat ini.

Allah @ menyebutkan empat saksi dalam kasus zina, dan

dua orang saksi dalam kasus perceraian, ruiuk dan wasiat.

Selanjutrrya, kasus pembunuhan, pencedelaan, dan hak-hak lain
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yang tidak disebutkan jumlah saksi yang jelas, sangat mungkin
diqiyaskan dengan saksi zina. Dan, mungkin juga diqiyaskan pada
para saksi perceraian berikut afuran lainnya.

Ketika kesaksian dalam kasus pembunuhan, pencederaan,
dan sebagainya ini memungkinkan punya dua penafsiran,
kemudian saya tidak menemukan sanggahan dari ahli irmu yang
pemah kutemui selain seomng yang memperbolehkan dua orang
saksi dalam selain kasus zina, maka pendapat yang paling banyak
dikemukakan oleh ahli ilmu itu lebih utama. Hal ini lebih baik
daripada merujuk pada pendapat yang hanya dikemukakan safu
orang, yang tidak saya ketahui mana yang dahulu, ketika qiyas
kemungkinan berbeda dengan pendapatnya, sekalipun mungkin
saja qiyas sejalan dengannya.

Demikian halnya kesaksian dalam kasus khamer dan
sejenisnya, dan kesaksian dalam kasus fuduhan zina.

Apabila seseorang berkata: Allah & berfirman tentang
kasus hrduhan zina,

;i?r\'6U p igVq {J,,r{ iv {i
@6i+<i( i,r6

e4
'Mengapa mereka (yang menuduh itu) frdak datang

membawa empat saksi? Oleh karena mereka tidak membaum
saksi-saksi, maka mereka ifu dalam Atlah adatah oftng-
orang yang berdusb. "(Qs. An-Nuur [24]: 13)

Pada ayat lain Allah @ berfirman,

'^4d4i6
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i;r;6 i$ fitr'6(.i? ,t{i4i'o)r1i':
1,:8',,$i

' 'Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuzn

yang baik henina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang

saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali." (Qs. An-Nuur

l24l:4)

Tanggapannya, hal ini sebagaimana difirmankan oleh

Allah &, karena Allah memutuskan kasus zina dengan empat

orang saksi.

Ketika seseorang (A) menuduh orang lain (B) telah bertuat

zina, maka A fidak dapat terbebas dari had kectrali dapat

mengemukakan bukt, bahwa B telah berzina- Kesaksian kurang

dari empat orang bukan bukti yang dapat memutuskan perkam-

Jika A tidak dapat mendapatkan empat saksi maka dia divonis

sebagai penuduh zina yang berhak dijatuhi had'

Empat saksi ini dimaksudkan untuk memverifikasi tindakan

zina, sehingga dengan demikian A dapat terbebas dari lebel

penuduh zina, dan pihak yang disaksikan dan dituduh zina dikenai

had zina. Hukum empat saksi dalam kasus fuduhan zina sama

seperti hukum para saksi dalam kasus zina, karena mereka

bersaksi atas perbuatan zina, bukan terhadap perbuatan menuduh'

Apabila dtra orang saksi memberikan keterangan bahwa

seseorang telah menuduh zina orang lain, maka dia dikenai had'

Demikian ini karena Allah BI tidak menyebutkan jumlah saksi
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dalam kasus fuduhan zina. Ia diqiyaskan dengan kasus perceraian
dan kasus lainnya.

Seorang penuduh zina tidak dapat terbebas dari had kecuali
dapat mengajukan empat saksi yang menetapkan tindakan zina
tersebut terhadap pihak tertuduh. setelah itu, tertuduh dikenai had
zina. Praktik ini relevan dengan fakta hukum.

32. Sumpah Berikut Kesaksian

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-
Syafi'i rg berkata: Maksimal saksi yang ditetapkan oleh Allah S
dalam kasus zina adalah empat orang, sedangkan dalam
muamalah dua orang laki{aki atau seorang laki{aki dan dua orang
perempuan. Perbedaan kesaksian dalam beberapa kasus ini tentu
mengacu pada ketentuan Allah & bahwa aturannya berbeda.

Dapat ditafsirkan ketika kesaksian minimal yang disebutkan
oleh Allah adalah dua orang saksi laki{aki atau seorang saksi laki-
laki dan dua orang wanita, bahwa yang dikehendaki adalah aturan
yang dapat menyempumakan kesaksian. Artinya, pihak yang
disaksikan tidak hams bersumpah ketika kesaksian telah
sempuma. Karena itu, haknya diberikan berdasarkan kesaksian,
bukan sumpahnya.

Demikian ini bukan berarti Allah @ menghamskan agar
tidak memutuskan perkara pada seseorang dengan kesaksian
kurang dari dua saksi laki{aki, atau seorang saksi laki{aki dan dua
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orang perempuan. Sebab, tidak haram hakim memperbolehkan

kesaksian kurang dari itu berdasarkan nash dalam Kitabullah.

Asy-Syafi'i berkata: atas dasar ini kami berpendapat, karena

ia didukung oleh dalil sunah, atsar, sebagian ijma', dan qiyas; kami

berpendapat, hakim memutuskan hukum berdasarkan sumpah

berikut seorang saksi laki-laki. Seseorang bertanya kepada kami

tentang dasar riwayat pendapat ini? Kami menanggapi:

#"*vtc;r nr *F 6?i -r.v\
o ,o

t/ o o / c / o/ o o1 o / t..rtoll 
o

c)q) U J-f f cJ'**" J d f dt^*"1*^' d'
lt/

*') {' hr J:" nr 'J';:rLi ,,-r* rir *
.Srr\r ;:)}'Jtl./,LLII 'C 

4u,,ras
3071. Abdullah bin Al Harits mengabarkan kepada kami

dari saif bin sulaiman, dari Qais bin Sa',ad, dari Amr bin Dinar,

dari hnu Abbas, bahwa Rasulullah €& memutuskan perkara

berdasarkan sumpah berikut kesaksian seorang laki-laki. Amr

berkata, "Dalam kasus 1',r1u."126

126 Tat<hrijhadits ini telah disebutkan pada hadits no.296\ dalam pernbahasan'

Putusan Hukum, bab: Sumpah bedkut Kesaksian Seorang l-aki-laki'
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3072. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibrahim bin
Muhammad mengabarkan kepada kami dari Rabi'ah bin Utsman,
dari Mu'adz bin Abdurrahman, dari hnu Abbas dan seorang

sahabat Rasulullah -dia menyebut namanya tetapi aku tidak
ingat- bahwa Nabi S memutuskan perkara dengan sumpah

berikut seorang saksi laki{u6.127

,UUt t1:;l :Jte ,e!)t E?l -r.rv
,JiL);.**lp;e6:;i : Jtu

r27 Taffaijhad,ts ini telah disebutkan pada hadib no.2962 dalam pembahasan:
Puh.rsan Hukum, bab: Sumpah berikut Kesaksian Seomng taki-laki.
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3073. Ar-Rabi, mengabarkan kepada kami, dia berkata:

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

Khalid mengabarkan kepada kami dari Ja'far bin Muhammad, dia

berkata: Aku mendengar Al Hakam bin Utaibah, mengatakan

bahwa bapakku ditanya, "Apakah Rasulullah S memuhrskan

perkara berdasarkan sumpah dan seorang saksi laki-laki?" Dia

menjawab, "Ya!" Ali & juga memuhrskan perkara kalian dengan

i6.128

Muslim berkata, "Ja'far menyatakan dalam haditsnya,

'dalam umsan muamalah'."

Asy-Syafi'i berkata: Kami memufuskan perkara berdasarkan

sumpah dan seorang saksi laki-laki hanya dalam perkara harta

benda, tidak selainnya. Kasus yang kami pufuskan atas dasar

sumpah berikut seorang saksi laki-laki boleh dibuktikan dengan

kesaksian para wanita berikut laki-laki. sebaliknya, perkara yang

tidak kami puhrskan berdasarkan sumpah berikut seorang saksi

lakilaki, tidak boleh didukung oleh kesaksian para wanita berikut

r%3 Takhrij hadits ini terdapat dalam hadits no. 2968 dalam pernbahasan:

Puh.rsan Hukum, bab: Sumpah berikut Kesal$ian Seomng Laki-laki'
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lakilaki. Ketenfuan ini merujuk pada pesan Ar eur'an yang terah
saya uraikan dalam pembahasan kesaksian wanita seberumnya.

33. Bab: Perbedaan pendapat Seputar Sumpah
Berikut Seorang Saksi Laki{aki

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-
Syafi'i;&, berkata: Sebagian ulama menyanggah pendapat kami
tentang sumpah. sanggahan ini sangat subiektif. Dia berkata,
"saya menolak hukum orang memufuskan perkara dengan
sumpah berikut seorang saksi laki-laki, karena praktik ini
bertentangan dengan AI eur.an.,,

Saya bertanya pada pihak yang lebih berilmu dan
menyanggah pendapat kami, "Bukanlah Allah @ memerintahkan
bagi yang beperkara unfuk mengajukan dua orang saksi laki-laki,
atau seorang saksi laki{aki dan dua orang wanita?,,

Dia menjawab, "Ya!" saya berkata, "perintah ini mengindi-
kasikan kewajiban dari Allah @, bahwa kesaksian kurang dari dua
orang laki-laki atau seorang lakiJaki dan dua orang wanita tidak
diperbolehkan."

Dia menjawab, "Ya! Bagaimana jika Anda menyampaikan
padanya?" Saya berkata padanya, "Katakanlah padanyar,, *Aku

telah menyampaikan padanya,,, jawabnya. Saya berkata, ,,Apakah

Anda tahu siapa dua orang saksi laki-laki yang diperintahkan oleh
Allah #i?
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Diamenjawab,..Ya,yaituduaoranglaki-lakimerdeka,
muslim, baligh, dan adil-"

Saya berkata, "Siapa yang memuhrskan hukum tanpa

prosedur yang saya sampaikan, dia telah menelaah hukum Allah?"

Dia menjawab, "Ya!" saya berkata padanya, "Kalau seperti

anggapan anda, sebenamya Anda telah menyalahi hukum

Allah &."

Dia bertanya, "Apa dalil pemyataan Anda?" Saya

menanggapi, 'Jika Anda memperbolehkan kesaksian ahli

dzimmah, padahal kesaksian mereka tdak diperbolehkan

sebagaimana syarat yang telah ditetapkan Allah. Sementara Anda

hanya memperbolehkan kesaksian wanita yang diterima dalam

kasus kelahiran anak. Dua benhrk kesaksian ini dapat diterima

sebagai bukti hukum dari segi kesaksian; namun dalam kasus

qasamah dan sebagainya pembuktian dapat diterima tanpa

kesaksian.

Dia melanjutkan, Anda bertanya, mengapa?" Saya men-

jawab, "Menurut hemat saya, memuhrskan perkara dengan

sumpah berikut seorang saksi laki-laki fidak bertentangan dengan

hukum Allah &. Justru, memuhrskan perkara dengan sumpah

berikut seorang saksi laki-laki sesuai dengan hukum Allah' Allah

malajibkan kita untr.rk memahfii Rasul-Nya, saya pun mengikuti

Rasul-Nya. Saya menerima aturan ini dari Allah. Demikian ini

seperti saya terima dari Rasulullah $ bahwa mengikuti perintah

beliau hukumnYa wajib-

Pembahasan ini tercantum dalam ulasan yang cukup

panjang. Demikian ringkasannya yang telah disampaikan oleh para

ulama, kami, dan sebagian besar kita'
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Dia berkata, "Apakah Anda dapat menunjukkan kepadaku
kasus yang serLlpa dalam Al eur'an?,, Saya menanggapi, ,,ya,

Allah & mnmnrintahkan kita unfuk membasuh atau mengusap
kedua telapak kaki ketika berwudhu, lalu kita mengusap khuff
berdasarkan dalil sunah. Begitu juga dengan firman Allah &,

i^: 7v;_ 2+G iF (g ayalu e$< s
"Katakanlah, 'ftdak kudapati di dalam apa yang diwahyt_

kan kepadaku, sesuafu yang diharamkan memakannya bagi yang
ingin memakannya. "(Qs. AI An'aam t6]: 145)

Lantas kita mengharamkan setiap hewan buas yang ber-
taring berdasarkan dalil sunah.

Firman Allah @,

pjitSSv F'j&"64r;14it
'sebagai ketetapan Altah aks kamu. Dan dihatalkan

bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian ifu.,, (es.
An-Nisaa' 141 241l

Lalu, kita mengharamkan unfuk menikahi seorang wanita
dan bibinya (dari bapaknya), atau menikah seorang wanita dan bibi
(dari ibunya) berdasarkan dalil sunah.

Allah & berfirman,

C6!trt#;,iirttrrS_,yti;
"Pencuri laktlaki dan pencuri perempuan maka potonglah

tangan-tangan mereka. "(Qs. Al Maa'idah [5]: 38).
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Pada ayat yang lain Allah @ be'rfirman,

ituvt:#i,31\;6egb'41i
,,Pezina perempuan dan pezina laki-laki, denlah masing-

masing dari keduanya seratus kali-"(Qs- An-Nuur l24l:2)

sunah mengindikasikan bahwa hanya sebagian pencuri saja

yang dikenai hukuman potongan tangan, dan hanya sebagian

pelaku zina saja yang dijahrhi hukuman dera seratus kali- Kita

berpendapat demikian. Rasulullah d& menjelaskan pesan yang

dikehendaki oleh Allah & baik secara khusus maupun urnutn.

Demikian halnya sumpah berikut seorang saksi lakilaki

meniscayakan Anda unhrk memberlakukannya, sebagaimana Anda

memberlakukan sunah dalam kasus ini-

Apabila Anda keberatan mengikuti keterangan yang kami

jelaskan berdasarkan dalil sunah berikut Al Qur'an, Anda tidak

akan luput dari kesalahan karena meninggalkan sumpah berikut

seorang saksi lakilaki. Begitu juga jika Anda keberatan meninggal-

kan sumpah berikut seorang saksi lakilaki, Anda tidak akan luput

dari keharusan meninggalkan mengusap kedua khuff, meninggal-

kan pengharam setiap herrran buas yang bertaring, dan memotong

tangan seluruh Pencuri'

Sebagian ahli ilmu menyanggah Anda dalam selunfi kasus

di atas. Sementara itu, sebagian besar Ashab kami sepakat dengan

kami mengenai pemberlakuan sumpah berikut seorang saksi laki-

laki. Di antara mereka ada yang menyanggah beberapa hadits dari

Nabi s, padahal ia lebih kuat ketimbang sumpah berikut seorang

saksi laki-laki. Hal ini berlaku walaupun sumpah shahih, karena
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ada illat yang lebih lemah dari seluruh ilat yang dikemukan untuk
menolak prosuder pemufusan hukum dengan sumpah berikut
seorang saksi laki-laki. Apabila kita mempunyai hujjah untuk
mematahkan orang yang menyanggah kita, hal ifu terdapat pada
beberapa hadits yang menyanggahnya.

34- Bab: Kesaksian Perempuan, Tanpa Saksi Laki-
laki

Asy-Syafi'i berkata: Proses kelahiran anak dan aib wanita
termasuk kasus yang hanya boleh dibuktikan oleh saksi
perempuan, bukan saksi laki-laki. saya tidak menemukan ulama
yang menyanggah pendapat tersebut. Ini merupakan hujjah bagi
orang yang beranggapan bahwa Al Qur'an memberi isyarat
tentang tidak bolehnya kesaksian kurang dari dua orang laki-laki,
atau seorang lakiJaki serta dua orang wanita.

Alasannya, jamaah ahli ilmu tidak boleh menyanggah dan
tidak mengetahui hukum Allah. Hal ini mengindikaskain bahwa
perintah Allah tentang pengajuan dua orang saksi laki-laki, atau
seorang saksi laki-laki dan dua orang wanita merupakan hukum,
bukan sumpah bagi pihak yang mengajukannya berikut seorang
saksi laki-laki. Memufuskan hukum dengan sumpah berikut
seorang saksi laki{aki merupakan hukum berdasarkan sunah, udak
menyanggah afuran tentang dua saksi laki-laki, karena ia berbeda.
Selanjutnya, mereka berbeda pendapat tentang kesaksian wanita.
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3074. Ar.Rabi, mengabarkan kepada kami, dia berkata:

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

Khalid mengabarkan kepada kami dari hnu Juraij, dari Atha,

bahwa dia berkata, "Kesaksian wanita, bukan kesaksian laki-laki

bersama mereka, dalam umsan kaum hawa tidak boleh dari empat

orang yang adil."129

Asy-Syafi'i berkata: Kami merujuk pendapat ini' Jika

seseorang bertanya, "Bagaimana Anda merujuk pendapat

tersebut?,' Saya menanggapi, ketika Allah & menyebutkan

kesaksian wanita, dia menetapkan kedudukan dua orang wanita

selevel dengan safu orang pria dalam kasus yang boleh

mengajukan dua orang saksi-

Jadi, batas minimal jumlah saksi dalam berbagai kesaksian

yang berkaitan dengan masalah hak yaifu dua orang pria-

bersamaan dengan itu, pihak yang dipersaksikan tidak

menyumpah kedua saksi tersebut-atau seorang saksi lakilaki dan

dua orang saksi perempuan, ifu tidak diperbolehkan. Wallahu

a'lam.

LD Takhrijhadits ini tetah disebutkan pada hadis no. 2956 dalam pernbahasan:

Putusan Hukum, bab, Gugatan Anak'
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Ketika kaum muslimin hanya memperbolehkan kesaksian
wanita dalam kasus tertenfu bila terdiri dari empat orang yang adil.
Karena demikianlah pesan hukum Alluh &.

35- Perbedaan Pendapat Mengenai Boleh Tidaknya
Kesaksian Kurang dari Empat Orang Wanita

Asy-Syafi'i berkata: Sebagian orang menyatakan,
"Kesaksian seorang wanita saja diperbolehkan, sama seperti
keterangan kabar yang memperbolehkan kesaksian seorang pria
yang adil." Kesaksian semacam ini bukan termasuk kesaksian yang
saya perbolehkan.

seandainya kesaksian ini termasuk kesaksian yang saya
perbolehkan, maka saya hanya akan memperbolehkan kesaksian
empat orang wanita, atau seorang saksi laki-laki dan dua orang
saksi wanita.

Disampaikan pada sebagian orang yang mengemukakan
pendapat ini, "Di mana letak kesamaan kabar dengan kesaksian?,'
Dia menjawab, "Di mana perbedaan keduanya?,'

Saya menanggapi: Apakah Anda menerima kabar (riwayat),
sebagaimana Anda menyatakan, "seorang wanita dan seorang laki-
laki", lalu Anda menyampaikan, "Fulan mengabarkan kepada kami
dari fulan"- Apakah Anda menerima hal ini dalam kesaksian?

Dia menjawab, 'Tidak!" Saya berkata, ,.Bukankah 
kabar

adalah informasi yang disampaikan oleh orang yang sederajat dari
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pemberi pada penerima kabar, dan bersifat umum: bisa halal bisa

haram?" Dia menjawab, "Ya!"'

Sayaberkata,..Sementarakesaksianadalahkondisidimana

saksi dan stafus hukum netral, ia bersifat menekan terhadap pihak

yang dipersaksikan?" Dia menjawab, "Ya!" Saya bertanya'

..Apakahclefinisikabarinimiripdengankesaksian?,'Dia

menjawab, "Dalam kasus ini tidak sama'"

Saya melanjutkan, Bagaimana menurut Anda seandainya

seseorang berkata kepada anda, "Jika Anda menerima kabar fulan

darifulanmakaterimalahbahwaseorangwanitamengabarkan
kepada Anda dari wanita yang lain, bahwa istri seseorang telah

melahirkan baYi ini?"

Diamenanggapi:Sayatidakakanmenerimakesaksianini
sebelummencermatiwanitayangbersaksiataudipersaksikan
termasuk pihak yang kesaksiannya diperboletrkan dengan dalil

yang jelas.

Sayaberkata:ApakahAndamemosisikannyasepertikabar?

Dia menjawab: Dalam kasus ini tidak. Saya kembali bertanya:

[-alu, dalam kasus apa Anda memosisikan kesaksian seperti kabar?

Apakah dengan pemyataan ini Anda memalingkan statemen

"kesaksian sepadan dengan kabar"' dan Anda tidak

menganalogikannyadalamsesuatuselaindalilyangtelahAnda
kemukakan?KalaudemikiansayasampaikanpadaAndabahwa
beberapa dalil tersebut menguatkan diri anda'

Dia berkata: Di antara ashab Anda ada yang menyatakan,

"Kesaksian tidak boleh kurang dari dua orang perempuan'" Saya

menanggapinya: Apakah Anda pemah melihat saya mengemuka-

kanpendapatyangtidakAndakemukakan?Diamenjawab:Tidak'
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saya bertanya: Mengapa Anda menyebutkan sesuafu yang tidak
aku sampaikan?

Dia menjawab: Pendapat apa pun yang dikemukan pasti
merujuk pada pendapat yang kami sampaikan padanya bahwa
pemyataan tersebut kabar, bukan kesaksian. Juga, tidak merujuk
pada pendapat saya bahwa praktik ini berdasarkan pesan
Kitabullah- Pendapat yang saya ketahui di depan meniscayakan
pemyataannya.

Saya berkata padanya: Beralih dari pendapat Anda yang
menghamskan Anda bersikap demikian, menurut saya, jauh lebih
baik daripada menyebutkan pendapat orang rain. Ini perkara yang
tidak kita bebankan. Andai saja tujuan Anda adalah
mengunggulkan pendapat Anda dan menyalahkan orang yang
menyanggahnya, tentu kami
meriwayatkan pendapat anda.

sangat mungkin tidak akan

Dia menanggapi: Bagaimana jika pendapat tersebut
disaksikan oleh dua orang laki{aki atau seorang laki-laki dan dua
orang perempuan? Saya menjawab: Saya memperbolehkan
kesaksian tersebut, dan menurut hemat saya, ia lebih kukuh
daripada kesaksian para wanita tanpa disertai saksi laki-laki.

Dia berkata: Mengapa Anda tidak menggorongkan mereka
sebagai pelaku fasik akibat kesaksian tersebut, dan tidak
memperbolehkan kesaksiannya?

saya menjawab: Kesaksian tersebut tidak fasik. Dia
bertanya: Tunjukkan dalil pendapat anda. Saya menjawab:
Allah & berfirman,
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b"pt"6 T--rL,-{C, ,e

"Dan para perempuan yang melakukan perbuatan keii di

antara perempuan-perempuan kamu, hendaHah terhadap mereka

ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya)."

(Qs. An-Nisaa' [4]: 15)

*) ilL hr Jt";ur 
'J';:r'Jtl -Y'vo

t
I 'r>z z j

rir<.,
o/

Jr*J6z ,! ojl p.l</..o{ir, ,l-,

'L-Gfii o-ds 6is
*p";"L45L*

:d'Jti,rl 4

C //'f Jri

3075. Rasulullah $ berkata pada Sa'ad ketika dia bertanya

pada beliau, "Apakah fiya membiarkan dia, sampai dia

mendatangkan empat orang saksi-" Dia menjawab, "Ya!"130

Pada saksi dalam kasus zina boleh melihat bagian yang

diharamkan dari wanita yang disaksikan, begihr juga bagian fubuh

laki-laki yang haram dilihat. seandainya melihat ini bukan sebagai

kesaksian, jelas haram.

Apabila melihat bagian yang diharamkan ini bertujuan

untuk menyampaikan kesaksian, tentu Allah & datt Rasul-Nya

rso 7u1*1r;ihudib ini telah disebutkan pada hadits no. 2659 dalam pernbahasan'

Pencederaan Secara Sengaja-Orang yang Mendapat Pria l--ain Bersama Istrinya lalu

Dia MembunuhnYa.
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hanya memperbolehkannya dengan cara yang mubah, bukan cara
yang haram. Jadi, setiap orang yang melihat unfuk menetapkan
kesaksiannya unfuk A]lah atau unfuk kebaikan orang lain, ini
bukan tindakan negatif. sebaliknya, orang yang melihat hanya
unfuk bersenang-senang dan bukan unfuk kesaksian secara
sengaja, termasuk tindakan negatif, kecuali Allah @ mengampuni-
nya.

36- Bab: Syarat Orang yang Kesaksiannya Diterima

Asy-Syafi'i berkata: Allah @ berfirman,

"fusiv;''3i
"Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang

yang adil di antara kamu. "(Qs. Al Maa'idah [5]: 106)

Allah & jrgu berfirman,

,fi(k i ,y'pt-E;c i-qbj#:"i3
;-^A('a2-o;;j&e6i;ft3!. j

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi ,laki-laki di
antam kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-l,aki, maka

ftoleh) seorang lah4aki dan dua orang perempuan di antara
orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ad4l., (es. Al
Baqarah I2):282')
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Asy-Syafi,i berkata: Dapat dipahami dari orang yang dituju

dengan ayat ini bahwa yang dimaksud "saksi" di sini yaitu orang-

orang merdeka yang disukai dari kalangan muslimin. Sebab, kaum

lelaki dan orang yang disukai adalah para pemeluk agama Islam,

bukan kaum musyrikin, mengingat Allah telah memutus hubungan

perwalian antara kita dan mereka dalam masalah agama. Orang

lelaki kita yaitu orang-orang merdeka. sementara orang-orang yang

disukai yaitu orang-orang merdeka, bukan para budak yang

dikuasai oleh para pemiliknya dalam sebagian besar urusannya.

Kita tidak menyukai orang-orang yang berbuat fasik. Rasa

suka atau keridhaan hanya diberikan pada orang-orang yang adil

dari kalangan kita dan pada orang-orang yang telah baligh. Sebab,

yang dikenai kewajiban agama adalah orang-orang baligh, bukan

orang yang belum baligh.

Ketika kesaksian berfungsi sebagai alat pembuktian dalam

memutuskan suafu perkara maka tidak seorang pun boleh

berprasangka bahwa perkara tersebut dipufuskan oleh kesaksian

orang yang belum dibebani berbagai kewajiban (baligh). Ketika

seseorang belum dikenai berbagai kewajiban dalam dirinya, tentu

dia tidak menanggung kewajiban untuk orang lain melalui

kesaksiannya.

Di samping itLl, saya tidak menemukan seorang pun yang

menyanggah, bahwa yang dimaksud 'saksi' pada ayat di atas

adalah orang-orang merdeka, adil, dan baligh dalam segala jenis

kesaksian terhadap seorang muslim. Hanya saja, di antara Ashab

kami ada yang berpendapat tentang bolehnya kesaksian anak kecil

dalam kasus pencederaaan selama para pihak belum

meninggalkan TKP (tempat kejadian perkara). Jika mereka telah
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meninggalkan TKP, kesaksiannya tidak diperbolehkan. Namun,
firman Allah Ta'ala, " dari kalangan taki-taki kalian" (es. Al
Baqarah I2l 282l menunjukkan kesaksian anak kecil dalam
perkara apa pLln tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam.

Apabila seseorang berkata: lbnu Az-Zubair memperboleh-
kan kesaksian anak kecil. Tanggapannya, Ibnu Abbas justru
menolak kesaksian anak kecil.

3076. Asy-Syafi'i berkata: Sufuah mengabarkan kepada
kami dari Amr bin Dinar, dari hnu Abu Mulaikah, dari hnu Abbas
tentang kesaksian anak kecil: ia tidak diperbolehka11.131

Ibnu Juraij menambahkan dari hnu Abu Mulaikah, dari
Ibnu Abbas: Karena Allah @ berfirman, " di antara orang-orang
yang kamu sukai dari para saksi (5nng ada),' (Qs. Al Baqarah [2]:
282). Ibnu Abu Mulaikah berkata, "Makna Al Qur'an sejalan
dengan pemyataan lbnu Abbas. Wallahu a'lam."

Apabila dia berkata: Maksudku, kesaksian anak ifu sebagai
pefunjuk. Tanggapannya, bagaimana mungkin mengambil
petunjuk dengan pemyataan anak kecil, seorang diri, di mana jika
para pihak telah meninggalkan TKP, kesaksiannya tidak diterima?
Petunjuk hukum hanya berdasarkan pemyataan orang-orang balig
yang kesaksiannya pasti diterima. Keterangan yang telah saya
sampaikan merupakan dalil bahwa hukum Allah tentang orang
kesaksiannya diperbolehkan adalah orang yang telah aku jelaskan.

13r Takhnjhadits ini telah disebutkan pada hadits no. 304g dalam pembahasan:
ini, tentang Kesaksian Anak Kecil.
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Yaitu, orang dengan karakter yang telah disinggung dalam ayat di

atas.

Kesaksian budak dalam sasuahr, sekalipun kecil, tdak

diperbolehkan. Demikian pula kesaksian orang yang tidak adil.

37. Bab: Kesaksian Penuduh Zina

Asy-Syafi'i berkata: Allah @ berfirman,

| 7.. o).2 /zl)

"irtrt'itr.-r

..2 a
i.-r;U 6r.i ?

,//.r?l .r/
*'4ntbfr-

'ojd;fr t"S?'t{i1;1'tr'#
"Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan

yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang

saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah

kamu teima kesaksian mereka untuk selama-laman5n. Mereka

ifutah orang-orang yang fasik, kecuali mereka yang bertobat

setelah rtu "(Qs. An-Nuur l24l:4)

Asy-Syafi'i berkata: Allah & memerintahkan untuk

mendera penuduh zina 80 kali dan tidak menerima kesaksiannya

selamanya. Allah menyebut penuduh zina sebagai orang fasik,

kecuali dia bertobat.

Kami menegaskan bahwa penuduh zina wajib dipulul 80

kali dan tidak diterima kesaksiannya. Menumt hemat kami, sikap

penuduh zina dikategorikan perbuatan fasik, kecuali ia bertobat-

/ /ta -u)t

?^pj,71
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Ketika dia benobat maka kesaksiannya dapat diterima, dan keluar
dari lavel orang yang fasik. Dia berkata: Tobat penuduh zina
adalah mengakui dirinya telah berbohong.

Apabila seseorang bertanya: Mengapa tobatrya dengan
mengakui kebohongannya? Tanggapannya, pelaku zina masuk
dalam ruang lingkup para pelaku dosa, karena telah mengeluarkan
fuduhan zina. Cara meninggalkan dosa ini yaifu dengan berkata,
'Menuduh zina itu perbuatan batil'. Jadi, pertobatannya dengan
cara demikian.

Demikian halnya dosa akibat perbuatan murtad dengan
menyatakan kemurtadan. Cara bertobatnya adalah meninggalkan
kemurtadannya dengan pemyataan keimanan yang telah dicam-
pakkannya.

Jika seseorang bertanya: Apakah pendapat ini berdasarkan
dalil? Keterangan yang telah saya sampaikan sudah mencukupi.
Dalam pembahasan ini terdapat dalil dari Umar yang akan kami
sampaikan nanti pada tempatnya.

Apabila penuduh zina saat melakukan penuduhan ifu
termasuk orang yang kesaksiannya diperbolehkan lalu dikenai
hukuman had, sampaikan di tempat ifu, "Jika Anda bertobat, saya

terima kesaksian Anda." Apabila dia mengakui kebohongan
dirinya, kesaksiannya dapat diterima. Sebaliknya, jika dia tidak
melakukan itu, kesaksiannya fidak akan diterima, sampai dia
mengakuinya. Alasannya, dosa yang mengakibatkan tertolaknya
kesaksian orang ini adalah menuduh zina. Karena itu, ketika dia
telah mengakui kebohongan dirinya, dia sebenamya telah
bartobat.
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Apabila seseorang menuduh zina dan dia termasuk orang

yang kesaksiannya tidak diperbolehkan, kemudian dia bertobat,

maka kesaksiannya tidak diterima, karena penolakannya dapat

ditinjau dari dua alasan.

Pertama,buruknya sikap orang ini sebelum menuduh zina'

Kedua, tindakan menuduh zina.

Ketika dia keluar dari salah satu alasan, dia tidak dapat

keluar dari alasan yang lain. Tetapi, dia telah keluar dari alasan

penolakan kesaksian akibat menuduh zina. Ketika pelaku telah

mengakui kebohongan dirinya dan terbukti adanya alasan

penolakan kesaksian akibat sikap negatif sampai sikapnya

diverifikasi. Jika terbukti sikapnya baik, kesaksiannya diterima.

Demikian pula seandainya seorang budak yang berperilaku

baik diiatLrhi hukuman had qadzaf kemudian dia merdeka,

kesaksiannya tidak diterima, kecuali dia mengakui kebohongan

dirinya telah menuduh zina.

Seseorang bertanya kepadaku: Apakah Anda dapat

menyebutkan hadits dalam kasus ini?

Saya menjawab: Ayat ini sebenamya telah cukup jelas,

berikut hadits yang dimaksud:

3077. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

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

mengabarkan kepada kami, dia berkata: Saya mendengat Az-Zuhi

berkata: Ahli Irak berpendapat bahwa kesaksian penuduh zina

tidak diperbolehkan. Aku bersaksi, bahwa telah mengabarkan

kepadaku -dia menyebutkan orang yang mengabarkan- bahwa

Umar bin Al Khaththab pemah berkata pada Abu Bakarah,
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"Bertobatlah! Maka, kesaksianmu diterima." Atau "Jika kamu
bertobat, kesaksianmu pasti di1ffirn.. "132

Sufuan berkata: saya ragu setelah mendengar keterangan
Az-Zuhn yang menyebut nama seseorang. Saya pun bertanya.
Umar bin Qais berkata padaku, "Dia sa'id bin Al Musal6rab."
Ditanyakan kepada Sufuan, "Apakah Anda meragukan kabamya?"
Dia menjawab, "Tidak! Dia Sa'id. insya AIah.

3078. Asy-Syafi'i berkata: pesan yang semakna saya terima
dari Ibnu Abbas.133

3079. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:
Asy-syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Isma'il bin
Ibrahim menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih bahwa dia
berkata tentang penuduh zina, "Jika dia bertobat maka
kesaksiannya diterima." Ismail berkata, "Kita semua mengeluarkan
pendapat ini." Saya bertanya, "Siapa saja?,, Dia menjawab, ,,Atha,

Thawus, dan Mujahid. "134

r32 Takhnihadits ini telah disebutkan pada hadits no. 1801 dalam pembahasan,
Wasiat, bab: Penjelasan Lebih Lanjut Wasiat ter{radap Ahli Waris.

133 Takhri.ikadits ini telah disebutkan pada hadits no. 30214 dalam pembahasan:
Ini, bab: Legalitsa Kesaksian Mantan Terhulmm.

- 
L34 Takhrii hadits ini telah disebutkan pada hadits no. 3019 pada pernbahasan:

ini, bab: Penggugat dan Tergugat.
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38. Bab: Perbedaan Pendapat tentang Legalitas
Kesaksian Penuduh Zina

Asy-Syafi'i berkata: Sebagian ulama menyanggah kami

tentang masalah penuduh zina. Dia berkata: Apabila pelaku zina

telah dikenai had, kemudian dia bertobat, maka selamanya

kesaksiannya tidak diperbolehkan. Jika had belum dijatuhkan, atau

telah dieksekusi namun menyalahi prosedur, maka kesaksiannya

diperbolehkan. Selanjutnya, dia memaparkan makna Al Qur'an

dan atsar terkait masalah ini.

Kami berpendapat tentang firman Allah &, "Janganlah

kamu teima kesaksian mereka unfuk selamalaman5n- Mereka

itulah orang-orang yang fasik, kecuali mereka yang bertobat

setelah itu," (Qs. An-Nuur l24l: 4) bahwa level fasik itu kami lepas

dari dirinya namun kami tidak rnenerima kesaksiannya'

Saya berkata pada orang yang mengemukakan pendapat

ini: Apakah Anda mendapat beberapa hukum dalam kasus yang

dikecualikan, sebagaimana Anda jelaskan, sehingga ia menjadi

pendapat yang meninjau dari sisi redaksi; atau menurut Anda

beberapa hukum tersebut terkait dengan pengecualian yang tidak

sesuai dengan penjelasan anda?

Dia balik bertanya: Tolong jelaskan lebih lanjut!

Sayamenanggapi:BagaimanamenunrtAndatentang
seseorang yang berkata, "Demi Allah, saya tidak akan berbicara

denganmu selamanya", "tidak akan masuk rumahmu", "tidak akan

menyantap makananmu", "tidak akan melakukan perjalanan

denganmu", "sungguh Anda bukan orang terpuji menurutku", dan
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"tidak akan memberimu pakaian,,, insya Allah.,, Apakah
pengecualian (insya Allahl ini ditujukan pada pesan setelah kata
"selamanya" atau setelah kalimat "tidak terpuji menurutku", atau
ia ditujukan unfuk seluruh ucapan ini?

Dia berkata: Difujukan unt.uk seluruh ucapan ini. Saya
berkata: Lalu, mengapa pengecualian pada ayat ini tidak difujukan
unfuk seluruh kalimat tersebut, namun Anda dalam kasus yang
banyak terjadi dalam sumpah ini justru mengarahkannya pada
seluruh ucapan.

3936.1s5 Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:
Asy-syafi'i;ga berkata: Muhammad bin Al Hasan menufurkan
bahwa Abu Bakarah berkata kepada seorang pria yang
memintanya sebagai saksi, "Mintalah orang lain sebagai saksi,
karena kaum muslimin telah menilaiku fasik.,,

Saya berkata: orang yang aku sebutkan ini menorak unfuk
bertobat dari perbuatan menuduh zina dan bersikeras dengan
fuduhannya. Hukumnya sama berlaku bagi orang yang enggan
bertobat dari tindakan menuduh zina.

seandainya kami dalam kasus ini hanya mempunyai riwayat
ini, ia menjadi hujjah bagi anda. Dia bertanya: Mengapa?

Saya menanggapi: Jika orang tersebut (Abu Bal$ah),
menurut anda, termasuk orang yang telah bertobat dari perbuatan

-ljt ry*. Al Baihaqi dahm As-Sunan Al Kubm (lO/tSZ, pembahasan: Kesaksian,
bab: Kesaksian Penuduh Zina, dari jalur periwayatan salim Al Afthas, dari sa'id binAshim, dia berkata: setiapkati abu Biraah menerima kedatangan orang yang
memintanya sebagai saksi, dia seralu berkata, "Mintarah orang rain u"i.rt< m*;aa .a..i
karena kaum muslimin telah mencapku fasik..

Al Baihaqi berkata, "pernyrataan Abu Bakrah ini, jika shahih, karena dia enggan
mencabut fuduhan zinanya. Andaisaja dia bertobat dari tindakan tersebut, tmtu kaum
muslimin tidak akan menetapkan lebel fasik padanya. Wattahu a'lam.,,
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menuduh zina, dengan menarik tuduhannya, namun dikabarkan

dari kaum muslimin bahwa mereka melabelinya fasik. Sementara

Anda berpendapat, jika pelaku dosa telah bertobat maka gugurlah

label fasik dari dirinya. Pemyataan di atas mengindikasikan bahwa

kaum muslimin tidak menilai Abu Bakrah sebagai orang fasik,

melainkan tidak diperbolehkan kesaksiannya.

Saya berkata: Kaum muslimin tidak memperbolehkan

kesaksian Abu Bakrah, tetapi mereka menyingkirkan predikat fasik

dari dirinya. Hal ini karena mereka tidak membedakan antara

mencabut label fasik dari Abu Bakrah dengan tobat dan

memperbolehkan kesaksiannya dengan menggugurkan label

tersebut, sebagaimana pemilahan yang semestinya-

Jika Anda menerima kesaksian pembunuh, pezina, orang

yang insaf dari perbuatan murtad, apabila mereka bertobat, lalu

mengapa Anda bersikap beda terhadap penuduh zina. Padahal,

dosa menuduh zina lebih ringan dari dosa lainnya?

Dia menjawab: Saya menakwilAl Qur'an dalam kasus ini'

Saya berkata: Takwil Anda keliru- Dia berkata: Pemyataan

itu dikemukakan oleh SYuraih.

Saya berkata: Apakah Anda menjadikan pemyataan

Syuraih sebagai hujjah atas Kitabullah, pendapat Umar bin Al

Khaththab, Ibnu Abbas, orang yang telah aku sebutkan dan lain-

lain, serta mayoritas penduduk Madinah dan Mekah? Mengapa

Anda berpendapat bahwa dia belum suci dengan hukuman had,

maka Anda menerima kesaksiannya; dan ketika telah suci oleh

hukuman had, Anda tidak menerima kesaksiannya: ketika ia telah

bertobat dalam dua kondisi nL? owllahu a'lam-
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39. Bab: Berhati-hati dalam Memberikan Kesaksian

Allah @ Ta'ala berfirman,

k ;WV Tatj'€ai LL'j+ .*, A ;l \i,-Xi..I;

@{;:;;i i,

"Dan janganlah kamu mengikuti sesuafu yang tidak kamu
ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua
ifu akan diminta pertanggungiawabannya."(Qs. Al Israa' t171, 36)

Pada ayat yang lain Allah @ berfirman,

@;g irAU*/,,;$t
"Kecuali orang tnng mengakui Wng hak (tauhid) dan

mereka meyakini. "(Qs. Az-Zukhruf [43]: 36)

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-
Syafi'i berkata: Allah mengisahkan bahwa saudara-saudara Yusuf
menyebut kesaksian mereka sebagaimana mestinya. Allah
menghikayatkan, saudara Yusuf yang paling fua berkata,

w 3;:" 614 51661 ij;, "# 6yr*7

ru$J

,A v)Wq
'Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, "Wahai ayah

kami! Sesungguhnp anakmu telah mencui dan kami hanya

(L'c*"t vL urr:,
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menyaksikan apa yang kami ketahui dan kami tidak mengetahui

apa yang di balikrtu "(Qs. Yuusuf [12]: 81)

Asy-Syafi'i berkata: Seorang saksi hanya diperkenankan

untuk menyampaikan apa yang diketahuinya saja. Pengetahuan ini

bisa ditinjau dari tiga perspektif-

Pertama, kejadian yang dilihat oleh mata telanjang saksi,

lalu dia bersaksi menurut penglihatannya-

Kedua, apa yang didengar, lalu menyampaikan apa yang

terdengar oleh telinganya tentang pihak yang disakslkan. Ketiga,

kejadian yang sudah dipublikasikan dalam berbagai berita, yang

umumnya tidak mungkin dilihat secara langsung namun

pengetahuannya tertanam dalam batin, lalu dia bersaksi dengan

perspektif ini.

Kesaksian yang disampaikan oleh seseorang bahwa dia

telah melakukan sesuatu atau mengakui sesuatu, hanya

diperbolehkan jika memenuhi dua hal-

Pertama, sesuatu ifu disaksikan secara langsung oleh

penglihatannya.

Kedua, perbuatan tersebut terekam baik oleh pendengaran

dan penglihatannya.

Berpijak dari keterangan ini saya berpendapat: kesaksian

orang buta tidak diperbolehkan, kecuali dia telah menyaksikan

langsung objek yang disaksikan dengan pandangannya, atau telah

dilihat dan didengarkan secara langsung, kemudian dia mengalami

kebutaan. Kalau demikian, kesaksian dipertolehkan-

Alasannya, kesaksian adalah peristiwa yang disaksikan

seseorang pada saat peristiwa itu terjadi, baik berupa kejadian

461



AlUmm

yang dilihat oleh mata atau ucapan yang ditangkap dengan baik
oleh telinga dan saksi mengetahui orang yang mengucapkannya.
Jika peristiwa tersebut terjadi sebelum ia buta, kemudian
menyampaikannya apa adanya setelah dia buta, hal ini
diperbolehkan. Karena ifu, jika ucapan dan kejadian ini terjadi
ketika saksi telah buta, maka kesaksiannya tidak diperbolehkan,
karena satu suara dengan suara yang lain hampir sempa.

Oleh karena itu, tulisan tentu lebih tidak halal bug,

seseorang unfuk dijadikan kesaksian. Kesaksian terhadap milik
seseorang, rumah, atau pakaian berdasarkan informasi yang

tersebar bahwa dia pemilik rumah tersebut, dan tidak melihat
pihak yang mengklaim rumah dan pakaian itu, sehingga hal ini
tertanam dalam batin, maka ia boleh dijadikan kesaksian. Juga,

kesaksian tentang nasab seseorang ketika saksi mendengar ia
mempunyai pertalian nasab, atau mendengar pihak lain bahwa
yang mempertalikan nasabnya dengan nasab seseorang,

sementara dia tidak mendengar pihak yang membatahnya, dan
tidak melihat peh:njuk yang meragukan. Maka, dia boleh menjadi
saksi dalam kasus ini.

Demikian halnya kesaksian atas indentitas dan nasab

seorang wanita, ketika informasi yang valid tersebar bahwa dia
adalah fulanah, dan telah melihahrya berulang kali. Semua kasus di
atas termasuk kesaksian berdasarkan pengetahuan, sebagaimana

telah saya jelaskan.

Seseorang juga dapat bersumpah atas sesuafu yang tidak
diketahuinya dengan salah safu dari beberapa perspektif ini, dalam
keterangan yang disampaikan saksi, dalam kasus pengembalian

sumpah, dan lain sebagainya.
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40. Bab: Perbedaan Pendapat tentang Kesaksian
Orang Buta

Asy-Syafi'i berkata: Ada ulama yang berbeda pendapat

dengan kami dalam masalah kesaksian orang buta- Ulama tersebut

berpendapat bahwa orang buta tidak boleh memberikan kesaksian

hingga matanya bisa melihat dengan normal saat memberikan

kesaksian, melihat, mendengar atau melihat meskipun tidak bisa

mendengar. Kemudian kami mengemukakan pertanyaan

kepadanya, "Apakah ada dalil Al Qur'an, hadits atau atsar yang

mengikat?" Namun mereka tidak menyebutkan dalil apa pLrn

kepada kami.

Mereka mengatakan bahwa kami berargumen dengan dalil

bahwa dia harus bisa melihat saat memberikan kesaksian, seperti

halnya kami berargumen bahwa dia harus bisa melihat ketika

menyaksikan langsung sebuah peristiwa atau mendengar ucapan

dari pihak lain. selain ifu, salah satu dari kedua kondisi tersebut

lebih baik daripada Yang lain-

Kemudian aku berkata kepadanya, "Tidakkah engkau

melihat itu adalah kesaksian? Bukankah kesal<sian diberikan sehari

sebelum ucapan atau perbuatan terjadi ada meskipun dia

melaksanakannya setahun kemudian?" Dia menjawab, "Ya'"

Aku berkata, "Apabila ucapan dan perbuatan merupakan

indera penglihatan dan pendengaran yang bisa menguatkan,

kemudian ada orang berakal sehat tapi buta memberikan

kesaksian setelah itu maka kesaksiannya tidak boleh diberikan?"

Dia berkata, "Aku berpendapat berbeda dari pendapat pertama,

463



AlUmm

yaitu kesaksian itu tidak boleh diberikan kecuali dalam dua kondisi
tersebut."

Aku berkata, "Apakah dia boleh memberikan kesaksian atas
perbuatan seseorang yang masih hidup kemudian pria ifu meninggal
dunia, lalu dia baru memberikan kesaksian tanpa bisa melihat pria
tersebut. Dia juga memberikan kesaksian kepada orcmg lain saat tidak
bemda di tempat dan tidak melihat orangnya?" Dia menjawab, *ya.',

Aku berkata, "Yang aku pahami dari dirimu adalah ketika ada
safu dalil argumen yang kuat bagi dirimu engkau menyelisihinya.
Seandainya engkau fidak membolehkannya ketika dia
menetapkannya dalam kondisi melihat dan memberikan kesaksian
saat kondisi buta, sebab dia tidak melihat pihak yang diberikan
kesaksian. Selain itu, hal itu pun menjadi hak bagi dirimu. oleh
karena ih-r, engkau tidak membolehkannya dalam kondisi melihat bagi
si mayit atau pun yang tidak berada di tempat, sebab dia tidak bisa

melihat siapa pun dari kedua orang tersebut. Kalau mayit, dia tidak
melihahya selama di dunia, sedangkan orcrng yang tidak ada di satu
negeri, engkau bolehkan dalam kondisi dia tidak melihatrya.,,

Dia berkata, "Mungkin engkau menarik kembali pendapaknu
tentang orang yang tidak bemda di tempat." Aku berkata, "Tidak aku
tetap membolehkannya. "

setelah itu aku berkata, "Apakah engkau menarik kenrbali
pendapat dalam kasus si mayit padahal dia lebih penting bagimu
daripada orang yang tidak ada di tempat?" Dia menjawab, "Tidak.,,

Dia berkata, "Di antam sahabafunu ada yang membolehkan
kesaksian yang diberikan oleh orang buta dalam kondisi apa pun
apabila dia menguktfikan apa yang dilnnmhkan oleh keluarganSra."
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Aku berkata kepadanya, "Kalau ini memang benar, maka ihr

matah menjadilebih jauh dari kebenaran bagimu."

Dia berkata, "L-alu mengapa engkau tidak bapendapat seperti

itu?" Aku menjawab, "Dalam kasus tersebut belum ada atsar yang

menghanrskan aku mengikutingra, sementara di tengah-tengah kita

ada Al Qqr'an dan logika yang bisa menjelaskan bahwa kesafisian

hanya bisa diberikan ler,rnt indra penglihatan atau indera penglihatan

dan pendengaran. Kesaksian tidak boleh diberikan oleh orang yang

tidak bisa membuktikannya le'u.rat indera penglihatan. Sebab, suara

terkadang memiliki kesamaan dengan suara yang lain-"

Dia berkata, "Mereka juga menyelisihi engkau dalam Al

Qur'an." Aku menjawab, "Ifu lebih fidak mungkin untuk

membolehkan kesaksian tersebut. Pemyataan mereka dalam kasus

tersebut konhadiktif dan mereka berasumsi bahwa aku tidak boleh

apabila mengetahui tulisanku dan fidak menyebutkan kesaksian

bahwa aku tidak memberikan kesaksian kecuali aku dalam kondisi

sadar atau ingat. Mereka juga berasumsi bahwa apabila aku

mengetahui tulisan orang yang telah meninggal, maka aku boleh

memberikan kesaksian kepadanya. Padahal, hrlisanku lebih utama

diberikan kesaksian daripada aku memberikan kesaksian kepada

tulisan yang lain. seandainya alru boleh memisahkan antara

keduanya, tenh:nya akr.r boleh memberikan kesaksian trnfuk tr-rlisanku

dan tidak memberikan kesaksian kepada ttrlisan yang lain. Salah safu

dari keduanya pun tidak boleh diberi kesaksian berdasarkan makna

Al Qur'an yang telah aku kemukakan."

Dia berkata, "Kami membantah engkau karena engkau

memberikan sumpah qasamah dan seseorang bersama saksinya boleh

memberikan sumpah unh.rk sesuattr yang tidak ada, bahwa mereka
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terkadang bersumpah unhrk sesuafu yang tidak mereka ketahui." Aku
menjawab, "Mereka bersumpah unhrk sesuafu yang mereka ketahui
dari safu dari tiga aspek 5ang telah alar kernukakan sebelumnya

ke,padamu."

Aku juga berkata, "Apabila dia mengatakan, kesaksian
tersebut tidak boleh dilakukan kecuali unh-rk sesuatu png dilihat dan
didengar." Selanjutrya aku berkata, "Apakah engkau meninggalkan
pendapat ini ketika ditan5ra?" Dia ber{<ata, "Coba sebutkan hal itll."

Aku b€rkata, "Bagaimana pendapatnu tentang kesaksian

kepada nasab dan kepemilikan barang, apakah engkau menerima
keduanp dari aspek 1nng telah kami kemukakan sebelumn5ra?" Dia
berkata, "Ya."

Aku berkata, "Terkadang seseorang bisa mengait-ngaitlon
garis keturunannyra dengan garis ketun-rnan orang lain, meskipun
ayahn5ra tidak mengakuinya. Bisa juga rumah Snng ada di tangan

seseorcmg yang bukan pemiliknya, mengambil secara paksa atau

menyanrakan kepada orang lain saat lang empunlra tidak berada di
tempat. Hal itu ptrn bisa terjadi pada pakaian dan budak."

Dia berkata, 'Kesepakatan ulama membolehkan hal ini."

Karni berkata, "Meskiptrn ulama telah sepakat, namun ada

indikasi pada dirimu untuk mengehhui bahwa pendapat tersebut
seperti 5ang telah kami kemukakan, bukan seperti 5nng engkau

katakan. Atau, engkau melihat seoftrng budak bumur seratr.rs lima
puluh tahun, dibeli oleh orang yang benrsia lima belas tahun,
kemudian dia menjtnlnya lalu budak itu melarikan diri saat berada di
tangan pernbeli, kemudian dia mengajukan turrhrtan hukum. Setelah

ifu dia b"rkata, 'Aku bersumpah untulmya bahua dia telah
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menjualnya kepada orang tersebut sebelum budak itu melarikan
t. .t ,,oln.

Aku lalu berkata, "Omng itu lantas berkata kepadamu, 'Orang

ini dilahirkan di Masyrik dan aku berada di Maghrib dan sangat tidak

mungkin aku mempermasalahkan dirinya, sebab tidak seomng pun

dari penduduk negeri ini 5nng aku percayai'."

Dia berkata, "Dia bersumpah atas ketetapan dan itu
berdasarkan pengetahuannya." Aku berkata, "Apa pendapatrnu

apabila ayah dari sekelompok orang dibunuh, kemudian mereka bisa

mengetahui si pelaku pembunuhan atau melihat peristiwa tersebut

dengan mata kepala, atau orang yang menyal<sikan kejadian tersebut

dan bisa dipercaya memberikan informasi kepada mereka-

Menurutku, kesaksian mereka udak boleh diberikan. Bukankah

mereka yang lebih utama bersumpah dari pemilik budak yang

disebutkan ." Wallahu alam.
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41. Bab: Yang Wajib Dilakukan Seseorang dalam
Memberikan Kesaksiannya

Asy-Syafi'i berkata: Allah @ berfirman,

;1'#, ;+ ''"rt i;; ly*r, 1j-ilt 6i- . t{.c

"\hi $i U;i'ot* "fi:; is

Jr( o)" *i;1fi5 i"s,'ii "S-Li A'

b
,t

J";iJ t/z;

"Wahai orang-orang tnng beriman! Jadilah kamu sebagai

penegak keadilan l<arena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil.

Dan janganlah kebencianmu terhadap suafu kaum mendorongtnu
untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih
dekat kepada takwa...." (Qs. Al Maa'idah [5]: 8)

Allah S berfirman,

t"l-zr t-)*t9

I
t.1ajU';1J.

i' 4,

't+, Wj:. 'w''"rs 1;r; lr-t; U-iJt 4i s;1
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"Wahai orarlg-orang yang bertman! Jadilah kamu penegak

keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap diimu
sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kembahnu. Jika dia

Aang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebk tahu

kemaslahatan (kebaikannya). Maka jangankh karnu mengikuti

hawa nafsu karena ingin menyimpang dai kebenann- Jika kamu

memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka

ketahuitah Allah Mahateliti terhadap segala apa Wng kamu

kerjakan. "(Qs. An-Nisaa' [4]: 135)

Allah @ berfirman,
b- |'itri $L iS 1;r,;B ;#t $b

"... Apabila l<amu berbiara, bicaralah seiuium5a, sel<alipun

dia kenbat(nu)...." (Qs. Al An'aam 16l: 1521

Allah @ berfirman,

@ u-;$s

*Dan orangLorang tnng berpegang tquh pada

kesakiannya. "(Qs. Al Ma'aarij [70], 33)

Allah S berfirman,

"CY, ;:;y Ga|- ,yS 
" i'",{)i ir3tr 1S

@ ry'oifr q.fft'r" ,71s

u -.. Dan janganlah lamu menyembunyil<an kesaksian,

karqta barangsiapa menyembunyikann5n, sungguh, hatinya kotor

b;P'6'1q'tu, e
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fterdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. "(Qs.

Al Baqarah[21.2831

Allah @ berfirman,

G.

fi ,'"4:rJi \#,iS

'Dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian ifu karena
Allah.-.." (Qs. Ath-Thalaq [65]: 2)

Asy-Syafi'i berkata: Pendapat yang saya hapal dari seluruh

Ahlul Ilmi yang darinya saya mendengar penafsiran ayat-ayat

tersebut ialah, bahwa ayat tersebut berkenaan dengan saksi, saat ia

wajib memberikan kesaksiannya. Dan bahwa yang diwajibkan

kepadanya adalah memberikan kesaksiannya terhadap kedua

orangfua maupun anaknya, yang dekat maupun yang jauh, serta

orang yang dibenci, baik yang dekat maupun yang jauh. Dia tidak
boleh menyembunyikan kesaksiannya atas seorang pun, tidak
boleh memihak dalam menyampaikannya, dan tidak boleh tidak
memberikannya unfuk seorang pun.

Selanjufurya, (persoalan) kesaksian ini bercabang, sehingga

ada yang disepakati dan ada yang masih diperselisihkan terkait
kewajiban atau tidak wajibnya memberikannya. Unfuk membahas
persoalan ini, ada kitab lain selain kitab ini.
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42. Bab: Kewajiban (Memberikan Kesaksian) Atas

Saksi yang Dipanggil untuk Memberikan Kesaksian,

Sebelum Diminta MemberikannYa

Asy-Syafi'i berkata: Allah @ berfirman,
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@ ry ,u, ,h fr'r" ff, ;LAJ:,
"Wahai orang-orang tang beiman! Apabila l<amu

melakul<an hutang-piutang untuk wktu wtg ditenfukan,
hendakiah kamu menuliskann5n. Dan hendaHah seoftrng penulis
di antam l<amu menuliskannya dengan benar- Janganlah penulis
menolak untuk menuliskanryn Allah telah mengajar-
kan kepadanya, maka hendaktah dia menurisl<an. Dan hendaHah
orang yang berutang ifu mendikte*an, dan hendaHah dia berbktn
kepada Allah, Tuhann5a, dan janganlah dia mengwangi sediht
pun daripadanya. Jika yang berubng ifu orang Jnng kurang
akalnya atau lemah (kadaanryn), atau tidak mampu mendiktekan
sendiri, mal<a hendaHah oralinya mendiktekannya dengan benar.
Dan persakikanlah dengan dua omng saksi taki4aki di antara
kamu- Jika tidak ada (saki) dua onng raki-rah-, maka holeh)
seorang lald4ald dan dua onng wrenpuan di antam orangorang
yang kamu sul<ai dari para saksi (vans ada), agar jika 5nng seorang
lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan jangantah
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saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu

bosan menuliskannya, untuk batas wakfunya baik (utang ifu) kecil

maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih

dapat menguatkan kesaksian, dan tebih mendekatkan kamu

kepada ketidakragwan, kecuali jika hal ifu merupakan perdagangan

funai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa

bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah aksi

apabila kamu beriual-beli, dan ianganlah penulis dipersulit dan

begitu juga sal<si. Jika kamu takukan (yang demikian), maka

sungguh, hat itu suafu kefasikan pada katnu. Dan bertakwalah

kepada Altah, Attah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah

Maha Mengetahui segala sesuatu. "(Qs' Al Baqarah l2l 2821

Asy-Syafi'i berkata: Dalam firman Allafi &'

"'frfr * LL 6J- ol'?.( e,ti is

'Janganlah penulis menolak unfuk menuliskannya

sebagaimana Altah tetah mengajarkan 'i (Qs' Al

Baqarah lzlt z8zlmerupakan dalil yang menunjukkan bahwa sang

penulis memiliki ka,vaiiban (untuk menuliskan tanggungan utang

tersebut), sebagaimana yang telah diajarkan Allah kepadanya, demi

kemanfaatan bagi kaum muslimin'

Akan tetapi, boleh jadi kewajiban tersebut diwajibkan atas

dirinya setiap kali dia dipangEl untuk menuliskan tanggungan yang

harus dicatatkannya. Boleh jadi pula kewajiban tersebut harus

dilakukan oleh dirinya dan oleh orang yang memiliki kondisi

seperti dirinya, agar kalajiban tersebut tidak terabaikan karena

tidak adanya orang yang melakukan dan mempersaksikannya sejak

awal.
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Dengan demikian, kewajiban (menuliskan dan memper_
saksikan tanggungan utang tersebut) hukumnya fardhu kifayah,
sehingga apabila ada seseorang yang melakukannya, maka dia
telah mengeluarkan orang yang tidak hadir (untuk mencatatrya)
dari jeratan dosa. Di lain sisi, orang yang merakukannya juga lebih
istimewa daripada orang yang tidak hadir (untuk melakukan
kewajiban tersebut).

Namun jika tidak ada seorang pun yang melakukannya,
maka semua orang yang dipanggil unfuk merakukannya tapi tidak
hadir tanpa adanya halangan, akan mendapatkan dosa. Hal ini
sebagaimana yang berlaku pada persoalan jihad, shalat jenazah,
dan membalas salam.

Hanya saja, orang yang tidak hadir (unfuk menunaikan
kauajiban tersebut) tidak akan mendapatkan dosa, apabila
keurajiban tersebut sudah dilaksanakan oleh seseorang yang bisa
menggantikannya.

Ketika firman Allah @ tersebut mengandung dua makna
ini, sementara dalam rangkaian ayat tersebut disebutkan; "Dan

saksi-saksi ifu menolak apabila dipanggil,, (es. Al
Baqarah l2l: 282) maka ungkapan ini seolah menjadi dalil yang
menunjukkan bahwa para saksi yang dipanggil hadir tidak boleh
menolak (hadir).

Allah @ berftrman,

c

'l:.p/Jif,i tt- s i6't:
"Dan janganlah penulis dipersulit dan begifu juga saksi.,

(Qs. Al Baqarah l2l:2821
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Ungkapan ini sangat representatif untuk menuniukkan

bahwa,

(1) Orang yang tidak melal<ukan kewajiban tersebut akan

mendapatkan dosa karena pertuatannya yang bisa menimbulkan

kemudharatan.

(2) Hukum melakukan keurajiban tersebut sejak awal adalah

fardhu kifayah. Hukum ini identik dengan hukum melakukan jihad,

menshalatkan ienazah, dan membalas salam, seperti yang sudah

saya sebutkan di atas tadi.

Saya juga mendengar dari sebagian Ahlul Ilmi pendapat

yang mirip dengan pendapat ini. Tapi saya belum pemah

mendengar dari seorang pun pendapat yang berseberangan

dengannSra.
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3081- Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:
Asyr-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muslim
mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi
Mulaikah, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi S bersabda, "Bukti itu
atas lmng - "r4u2*u." 

136

44- Bab: Pemberian Pufusan

Asy-Syafi'i berkata: Allah S berfirman,
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@ yrf ?";1;
"wahai Daud! saungguhnSm engkau t{ami jadikan khalifah

(penguasa) di bumi, maka beritah (perkan) di antara
manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu,
karena akan menyesatkan engkau dari jalan Anah. smgguh,
on2ng-orang tnng saat dari ialan Allah akan mendapat adzab Snng

tx Takhtiladrctersebut sudah disebutkan pada no. z9ll, diawal pernbahasan
tentang pemberian pufusan.
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bera\ karena mereka melupakan hai perhifungan " (Qs- Shaad

[38]: 26)

Allah & j,rga berfirman kepada Nabi-Nya terkait Ahlul

Kitab,

iK by €i $Ai- * #' &.fr ob

@ 1b;5i ++'f,fr Ll" W)-1 #. r*'tb
"Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu

(Muhammad unfuk meminta pufusan), maka beilah putusan di

antara mereka atau berpalinglah dari mereka, dan iika engkau

berpaling dai mereka maka mereka tidak akan membahayakanmu

sdikit pun" Tetapi jika engkau rnemutuskan (perkara mereka),

maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah meryrukai

orang-orang yang adil."(Qs. Al Maa'idah [5]: 42)

Allah & berfirman,

?;1'$i # i:'ifr Jti q # r3i 9iS
b-,trll'ifr 

Jsi u ,-*- * 5;1 pi -4*i3

"Dan hendaHah kamu memufuskan perkara di antara

mereka menuntt apa Jnng difurunkan Allah, dan janganlah kamu

mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap

mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian

apa yang tetah diturunkan Allah kepadanu. "(Qs- Al Maa'idah [5]'
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4Tt



AlUmm

Allah @ berfirman,

" )fr\ iK oi q6i ,; K,, t,ts

'Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia
hendaknya kamu menetapkannya dengan adil...." (es. An:Nisaa'
[4]' 58)

Asy-syafi'i berkata: Ailah & telah memberitahukan kepada
Nabi-Nya, bahwa yang diwajibkan atas dirinya, juga umat
sebelumnya, serta semua manusia lainnya, adalah bersikap adil
ketika memberikan putusan. pengertian adil adalah mengikuti
hukum-hukum-Nya yang telah dihrrunkan.

Allah @ berfirman kepada Nabi-Nya, ketika memerintah-
kan beliau untuk memberikan putusan terhadap Ahlul Kitab:
Allah $ berfirman,

)i't Jsi 4 # r3i 9is

"Dan hendaHah engkau memufuskan perkam di antara
mereka menurut apa yang difurunkan Attah." (es. Al Maa'idah
[5]:49)

Allah @ menempatkan Nabi-Nya di dalam agama-Nya dan
di tengah pemeluk agama-Nya sebagai pemberi penjelas kitab
Allah terkait dengan makna yang dikehendaki-Nya, dan Allah juga
telah mewajibkan untuk memafuhi beliau.

Allah @ berfirman,
b ':'fi-tLi b J;1i &;
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"Barangsiapa menaati Rasul (Muhammad), maka se-

sungguhnya dia telah menaati Allah-" (Qs.An-Nisaa' [4]: 80)

Allah & berfirman,

t1 !rK,;J- g 3rr4:i{ u5 \3

i;a tl; Qr ,."":i -a 1t'+ { '"; }{i. ';*

@
,r' t-1
t-e-],*) 1r:"rr33

'Maka dqi Tuhanmu, merel<a tidak bqiman sebelun

mqel<a angl<au Aluhammad) sebagai hakim dakm

perkara t/ang mqeka percelisihkan, (sehin*Sa) kemudian tidak ada

nsa kebmbn dakn hati mqel<a terhilap pttusan Wng engkau

berikan, dan merel<a menerima dengan sepenuhng' " (Qs' An-

Nisaa' [4]' 65)

Allah & berfirman,

q - I € - € ,. . I zl 1' ' 
o'

4"# oi --2;1 *'o$w ilrlr )4
@ -lJi +tto "i.G,- ti

'Maka hadaWah orang-orang Wng man5nlahi peintah

RasuLNSa takut akan mendapat cobaan abu ditimp adab yang

p"dih. " (Qs. An-Nrrur l24l:531

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa kebenaran adalah

kitab Allah, kemudian sunnah Nabi-Nya- Oleh itu, tidak ada
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seorang pun yang boleh memberikan fatwa maupun pufusan
hukum kecuali setelah mengetahui AI Qur'an dan Sunnah.

Tidak boleh pula menyalahi Al Qur'an dan Sunnah, atau
menyalahi salah satunya, walau bagaimana pun keadaannya.
Apabila seseorang menyalahi keduanya, berarti dia terah
bermaksiat kepada Allah, dan putusannya tertolak

Apabila tidak ditemukan nash pada keduanya, maka yang
dituntut adalah berijtihad, sebagaimana dituntut berijtihad unfuk
menghadap Ka'bah. ndak seorang pun diperkenankan mengguna-
kan istihsan tanpa ijtihad. sebagaimana ketika seseorang tidak
mengetahui arah Ka'bah, maka dia tidak boleh shalat dengan
menghadap ke arah mana pun yang diinginkannya. Akan tetapi,
dia harus berijtihad unfuk berusaha menghadap Ka'bah. Semua ini
tertera seufuhnya di dalam kitab kompilasi pengetahuan Al eur'an
dan Sunnah.

45. Bab: Ijtihad Hakim

Asy-Syafi'i berkata: Allah @ berfirman,

)
u

)l,

@ 3-#
''P{t o(,4-Au {j

/t
)'). '11,

Cf^.J"J
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!.+t
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"Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman' di waktu

keduanya memberikan kepufusan mengenai tanaman' karena

tanaman itu dirusak oleh kambng-kambing kepunyaan kaumn5n'

Dan adalah Kami men5nkikan keputusan wnT diberikan oleh

mereka itu. Maka Kami telah membenkan pengertian kepda

sutaiman tentang hukum (wns tebih tepat) dan kepada masing'

masing merel<a telah Kami berikan hiknah dan ilmu." (Qs. Al

Anbiyaa' 1211 78-791 
i

Al Hasan bin Abi Al Hasan berkata, "seandainya bukan

karena ayiat ini, niscaya aku sudah melihat para hakim sudah

binasa. Akan tetapi, Allah memuji pemberi keputusan (dalam ayat

in| karena kaepatannya dan menlBnjung orang ini atas

iitihadnp.'
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U"a :L-; JG .?i ;i "tbL:$:r4Lu:,G-J-

qr; tr5.^ :Jt.* ,l'; u f,; r:l >>Ft t&.
ll/

-fi

"rl

3082- Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:
Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ad-Darawardi
mengabarkan kepada kami dari yazid bin Al Had, dari
Muhammad bin hrahim, dari Bisyr bin Sa'id, dari Abu eais maula
Amr bin Al Ash, dari Amr bin Al Ash, bahwa dia mendengar
Rasulullah $ bersabda, "Apabila hakim memberikan putusan dan
dia telah beijtihad, kemudian pufusannya tepat, maka dia men-
dapatkan dua pahala. Tapi apabila dia memberikan putusan dan

dia telah beijtihad, kemudian pufusann5n keliru, maka
dia mendapatkan satu pahala."

Yazid (perawi hadits) berkata, "Aku kemudian menceritakan
hadits ini kepada Abu Bakar bin Hazm, dan Abu Bakr berkata,
'Seperti itulah yang diriurayatkan kepadaku oleh Abu salamah dari
Abu Hurai.l','."137

Barang siapa yang diperintahkan untuk berijtihad terkait
sesuatu yang tidak diketahui, berarti sebenamya dia hanya
diperintahkan untuk berijtihad saja, dan cukuplah baginya silang
pendapat dalam hal ini.

r37 Hadits tersebut sudah disebutkan pada no. 2915 pada pernbahasan:
Pemberian Pufusan, bab: Ikrar, Ijtihad dan putusan Berdasarkan arf"t r.uniriur,.
Hadits tersebut Mutbfaq Ataih.

l.o.), 1o. f.i..,J-P Gl f 4.o.1*.,
-z
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Dengan demikian, lrang diwajibkan kepada seorang

mujtahid adalah berijtihad berdasarkan pendapat pribadinya,

bukan berdasarkan pendapat orang lain. Jelaslah bahwa seseorang

tidak boleh taklid kepada orang lain yang semasa dengannya,

sebagaimana halnya seseorang yang tahu bahwa kiblat berada di

arah kiblat tertentu tidak boleh mengikuti orang lain, jika orang

lain ini berpendapat bahwa kiblat tidak berada di arah tersebut.

Apabila mereka ditugaskan unhrk berijtihad, maka jelaslah bahwa

istihsantanpa qiyas tidak boleh diwajibkan kepada seseorang.

Asy-Syafi'i berkata: Qiyas ihr ada dua macam:

Pertama, qiyas dimana sesuafu yang diqiyaskan salrla persis

dengan pokoknya. Itulah qiyas SBng udak boleh disalahi oleh

seorang pun.

Kdua, menyerupakan sesuafu dengan pokoknya, dan

sesuafu lainnya dengan pokok lainrrya, sehingga sesuafu yang

pertama sama dengan pokok pertama tersebut, dan sesuatu yang

lainnya sempa dengan pokok lainnya-

Yang tepat menurut pendapat kami dalam masalah ini

adalah -waltahu a'lan= hams melakukan pengkajian. Mana saja

sesuahr yang lebih mirip dengan pokoknya, maka sesuatu ifu

disamakan dengan pokok tersebut. Jika salah safu dari keduanya

lebih mirip (dengan pokoknya) pada dua bagian, sementara yang

lainnya hanya mirip pada satu bagian, maka pokok tersebut

disamakan dengan sestrahr 5rang mirip dengannya dalam dua

bagian.

Hakim mana saja yang melakukan iitihad, kemudian dia

manyadari bahwa ijtihadnSra keliru, atau menyalahi Al Qur'an,
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Sunnah, ijma' atau sesuafu yang semakna dengan ifu, maka dia
harus menolak ijtihad tersebut, dan hanya ifu yang pas untuknya.

Tapi jika ijtihadnya masih mungkin benar dan ijtihad orang
lain juga masih mungkin benar, maka dia tidak boleh menolaknya.

Contohnya, siapa saja yang berijtihad tentang sesuatu yang
tidak diketahui dan dia yakin bahwa ijtihadnya keliru, maka dia
boleh kembali dari ijtihadnya. Jika seseorang shalat di atas salah
safu pegunungan yang ada di Makkah pada malam hari dengan
menyimpang dari Ka'bah, kemudian dia melihat Ka'bah berada di
selain kiblatnya, maka dia harus mengulangi sharahrya. Tapi jika
shalatnya ifu dilakukan di tempat yang tidak bisa melihat atau
mengetahui keberadaan Ka'bah, maka dia fidak mengurangi
shalatnya. sebab, pada kasus pertama dia kembali dari sesuafu
yang tidak diketahui kepada sesuatu yang diyakini. sedangkan
pada kasus kedua ini dia kembali dari sesuatu yang tidak diketahui
kepada hal yang sama.

Ini mempakan tema utama dalam kitab kompilasi
pengetahuan dari AI Qur'an dan sunnah, dan kitab pufusan.
Kebenaran yang ada di tengah masyarakat ifu satu. Dan tidak
boleh membiarkan orang-orang berhukum dengan hukum
daerahnya, jika mereka berselisih tentang sesuatu yang ada
keterangannya di dalam Kitab, sunnah atau sesuafu yang semakna
dengan keduanya.

Yang demikian itu agar hukum mereka satu. Mereka boreh
berbeda hanya dalam persoalan ijtihad, jika masing-masing
individu dari mereka mungkin unfuk berijtihad, dan mempunyai
alasan/kecakapan unfuk melakukannya.

4U



AlUtnm

46. Bab: Pemeriksaan dengan Teliti dalam
Permasalahan Hukum Maupun Lainnya

AsySyafi'i berkata: Allah $ berfirman,

1{J;5 * [b" *';; oJ 1#r, U-ifr 6i
'Hai onng-onng yang beriman, jika datang kepadamu

orang fasik membawa suafu bedta, maka periksalah dengan teliti.'
(Qs. Al Hujuraat [49]: 6)

Allah & irga berftrman,

fi ,b A *i t'L 1:r-r; O-iit 4i
1;1i

'Hai onng'onng tnng beriman, apbila kamu pergt

herpennd di jahn Allah, mal<a teliUlah- "(Qs- An-Nisaa' l4l: 941

AqrSyafi'i berkatar Allah @ memerintahkan omng lrang

al6n memberlalnrkan putusannya pada seseorurng di antara

hamba-hamba-Np agar melakukan pemeriksaan dengan teliti,

sebelum dia memberlalnrkan ptrtttsannln ifu.

Selaniutrrya, Rasulullah $ memerintahkan sebuah perintah

khusus dalam pernberian puhrsan, pifu jangan sampai seomng

hakim memberikan pufusan dalam keadaan marah. Sebab

kemarahan itu rentan dengan dua haL (1) kurang teliti, dan (2)

kemarahan bisa mengubah akal sehat, sehingga mendahulukan

sahabatr5n atas orang yang tidak boleh didahului.
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,'*tUt v;i, j6, e3t 6?i - r . A r
* ,,i*L u ggir * r ^1# ; G?i :Jtt

I

ar J;, oi ,*i"* ik ,rj ; ,#';r *
Y 'ri €st &; y :Jb &3 ,lL hr Jt"

lz.otb;;) uit,; et;:t oraa-
3083. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: hnu u)rainah
mengabarkan kepada kami dari AMul Malik bin umair, dari
AMurahman bin Abi Bakrah, dari a5nhnya, bahwa Rasulullah s
bersabda, "seonng hakim frdak boteh manghulrumi abu seorang
qadhi tidak boleh mengeluarkan pufusan bagi dua oftng dalam
kadaan rnarah."l38

Asy-Syafi'i berkata: yang dapat dipahami dari saMa
Rasulullah ini adalah, bahwa beliau ingin agar seoftmg hakim
menjafuhkan pufusan pada saat dirinya tidak mengalami
perubahan moral maupun akal. seorang hakim lebih tahu
terhadap dirinya sendiri. oleh karena ifu, ketika dia mengalami
perubahan moral atau akal, sebaiknya dia tidak mengeluarkan
putusan sampai perubahan yang terjadi pada dirinya hilang. Ketika
dia sudah kembali tenang dan akalnya r/aras, maka dia harus

rs8 Hadits tersebut sudah disebutkan pada no. z9l3 dahm pernbalrasan:

lernu{an putusan -adab qadhi dan h+hal yang dianiurkan ba$n},a. Hadib terebut
Muttafaq Alaih.

o /O
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menjaga kondisi ini, dan baru mengeluarkan puhrsan ketika sedang

berada dalam kondisi sePerti ini.

Diriwayatkan dari Asy-Sya',bi bahwa dia pemah terlihat

makan roti bercampur keju, dan saat itu kedudukann3n sebagai

seol?'ng hakim. Ketika hal tersebut ditanyakan padanya, dia

menjawab, 'Aku akan mengambil putusanku'' Nampaknya,

maksud Asy-Sya'bi adalah: makanan bisa menenteramkan

pribadinya, sementara berada dalam kondisi lapar bisa

menimbulkan suasana yang tidak nyaman dan ingin segera makan-

Kondisi seperti ini bisa menyibukkan dirinya dari pengambilan

pufusan yang tePat.

Jika hakim sedang mengalami sakit keras atau sangat letih,

maka seperti penjelasan yang berkenaan dengan kondisi marah

tadi, dimana pada sebagiannya atau yang lebih parah darinya perlu

dihindari pengambilan Putusan-

Demikian pula perlu dihindari pengambilan putusan ketika

sedang berada dalam kondisi jenuh. Sebab akal akan lemah ketika

berada dalam kondisi jenuh. Cara mengatasinya adalah seperti

yang sudah saya sebutkan.

47. Bab: Musyawarah

AsySyafi'i berkata: Allah $ berfirman,
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,t{r W ts i3 j; iA a i,t 6 F., G
7*t A #3:63 # pt; # Jr6'q;L,,!;*

'Maka disebabkan rahmat dan AttahJah kamu bertaku
lemah lembut terhadap mereka sekirarya kamu busikap kems
lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan din dari
sekelilingmu. Karena ifu maarkanrah merel<a, mohonkanlah ampun
bagi mereka, dan bermusyaulamhtah dengan merel<a dalam urusan
rtu " (Qs. Aali Imraan t3]: 159)

i
c@ /t:
tjG ,le-nlJt ,f ^# i G?i ,JG

'u y.lr->\
,
o))til'rrfi IJ>

E

I
I o(. tl !.c.!tlJ-lJ t ioJ_-P

Jv ,e3t 6?f -r.Ar
,JG

,y:?ht J$:r ,&, *oht J:".lr ;;:,
ff.{,r" "i,li

3084. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:
Asy-syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: hnu uyainah
mengabarkan kepada kami dari Az-zuhrt, dia berkata: Abu
Hurairah berkata, 'Aku tidak pemah melihat seorang pun yang
b"'grt, banyak bermuqnwarah dengan para sahabatrya dari pada
Rasulullah #. Allah & berfirman, 'sdang urusan merer<a
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(diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka'-" (Qs- Asy-

Syuura [42]' 38)13e

3085. AsySyafi'i berkata, "Al Hasan berkata, 'Sebenamya

Nabi & tidak memerlukan musyawarah dengan para sahabat

beliau. Akan tetapi, beliau ingin memberlakukan kebiasaan ini bagi

para penguasa setelah beliau. Apabila seorang hakim atau

pemimpin mendapati suafu perkara yang mungkin terjadi atau

musykil, maka dia sepafutnya melakukan musyawarah'."

Namun dia tidak perlu bermusyawarah dengan orang

bodoh, karena hal itu tidak ada gunanya. Dia juga tidak perlu

bermusyawarah dengan orang alim tapi tidak tepercaya. Karena

bisa saja si alim ini menyesatkan orang yang mengajaknya

musyawarah. Akan tetapi, dia harus bermusyawarah dengan orang

yang luas wawasannya dan memiliki sifat amanah. Perlu diingat

bahwa musyawarah (berunding) ini bisa membuat puas pihak

lawan, dan mengandung unsur penyampaian hujjah.

139 * c, M3Z8-331) Musnad Al Miswar bin Mal'*rramah dari Abdurrahman bi

Ma'mar, dari Az-Zuhri pada pertengahan hadits Az-Zrrhn tentang Urwah dari Al

Miswar dan Marwan bin Al Hakam, pada kisah kesepakatan HudaibiynTah.

HR. Ibnu Hibban (Al Ihsan x1/21G227, pernbahasan: sirah, bab: Gencatan

Senjata), dari lalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-Zufui, bersama hadits Urwah bin

Az-Zubair dari Al Miswar bin Makhmmah dan Marwan bin Al Hakam tentang

kesepakatan Hudaibiyah, dengan menggunakan sanad ini.

Akan tetapi bagian ini terbuang dari hadits tersebut karena penisbatan langsung

antara Az-Zuhri dan Abu Hurairah. Demikianlah, sebagaimana 5rang dikatakan hnu
Hajar dalam Fathul hriN/3341.

HR. Al Bukhari (Il/279-283, pernbahasan' syarat, bab: Syarat dalam Jihad, no.

273L-2732, dan Ill,Z131, pernbahasan' Peperangan, bab: Perang Hudaibiyah, no.

41784l7el..

489



AlUmm

48. Bab: Menghukum Wali dengan Wali

Asy-Syafi'i berkata: Allah ffi berfirman,

{r;"$i;=r;b@ *; CJ46,6"f {
@#';2";ib3iJ1g

'Ataukah belum diberitakan (kepadanya) apa yang ada

dalam lembaran-lembaran (Kitab Suci 5mng diturunkan kepada)

Musa? Dan (embaran-lembaran) Ibrahim Wng selalu menyempur-
nakan janji? (Yaifu) bahwa seseorang yang berdosa tidak akan
memikul dosa oftng lain.' (Qs. An-Najm [53]: 36-38)

; g4ir * * ^# rjr 6?i -y.AI
'a;;:Jt',*t Gl *,N) u o(:"*';;(

/a

;i i6 ,*", ,l; il'r Jb'rar ;" €j c
t:- sir :Jte lJ. A ,*) r:); hr J,''$r-z6z

J:"U Jrii cdu W( irt 'J';:,dÂlJ
Ot/dc

d,ueil1 q\'r O/
a

*'t ft6lr : ), )2x.)
TJ
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3086. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Abdul

Malik bin Abjar, dari Aban bin Laqith, dari Abu Rimtsah, dia

berkata, "Aku bersama ayahku menemui Nabi $, kemudian

Nabi @ bertanya kepada ayahku, 'Siapa ini? Ayahku menjawab,

'Putraku, ya Rasulullah, aku mempersaksikannya'' Nabi S
kemudian bersaMa kepada ayahku, 'Sungguh, dia tidak dihukum

larena dosamu, dan engkau pun fidak dihukum karena

dosanya'."140

,'G*tLJt t1?i ,,Su ,A')t t|?i -r.AV

)-f I ()q) ; r-r.,- *Lrr, Gi i,Su
/r/
'ot o'. ot. 1.. o t lrJ 6 t / / ' o's o

,;; e-r 7". Jt'i ,tr)t Jtt :JI,, ,,r"s\ ,J.

iri 
"5i 

;4jb 'bi ? hr 'J- 
, ;t;.1, *b|

@ tA''::"'E63iJ1@

3087. Ar-Rabi mengabarkan kepada kami, dia berkata:

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

mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Amr bin Aus,

dia berkata, "Dahulu, seseorang dihukrm karena dosa orang lain.

Peristiwa itu terus berlanjut hingga datanglah hrahim. Allah &
berfirman, , Dan (lembaran-lembamn) Ibnhim wng selalu menyem-

lao gu615 tersebut sudah dicanhrmkan pada no. 2078, pembahasan' Hukum

dalam mememngi orang-orang musyrik -menerima tebusan atas tawanan.
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pumakan janji? (Yaitu) bahum seseorang yang berdosa fr'dak akan
memikul dosa orang lain'. " (Qs. An-Najm [53]' 37-38]141

Asy-Syafi'i berkata: Penafsiran yang saya dengar -owllahu
a'lan> terkait firman Allah @:

@#';2,,t63iJ1
" (Yaifu) bahova seseorerng Wng berdosa tidak al<an memikul

dosa orang lain.' (Qs. An-Najm [53]: 38)

Seseorang tidak boleh dihukum karena dosa orang lain.

Namun larangan itu hanya berlaku dalam hukuman fisik saja,

bukan dalam hukuman yang berkenaan dengan harta.

Artinya, iika seseorang menrbr.rnuh ormg lain, atau
hukuman yang hanrs diiafuhkan adalah hukuman had, maka selain

dari sang pembunuh, tdak boleh diqishash karena kejahatan png
dilakukannyra, juga tidak boleh dihukum atau dijatuhi hukuman had
karena dosa png dilalnrkanng.

Hal ini terkait dengan hak antara dirinya dan Allah. Sebab
Allah @ menetapkan bahwa balasan bagi seorang hamba adalah

sesuai dengan perbuatannya sendiri, dan atas dasar amalan ifulah
Allah akan menghukumngra.

r41 Jbnu Jarir meriwa5ratkan dalam Jami' At Balan (27/42), pada penafsiran
firman Allah, oDan (lnbaru-lqtbann) lbnhtun grry selalu menyenpumakan janii?
(yaitu) bahtn s6@tang tnng bqdosa frdak akan mqnikul dosa omng lain," (es. Ar
It{ajm [53]: 3638) dari lalur suflpn, dari Atha, dari lkrimah, dari Ibnu Abbas, tentang
firman Allah, "Dan (lqnbruilmbnn) tbmhhn 5ang selalu menyanpumakan lu"ii"
(G. An-Najm [53]: 3638) Ibnu Atrbas b€rkat4 "Dahulu mereka wali dengan
wali, hingga ada lb,ra[rim." [-alu lb,nu Abbas sampai pada firman Nlah, "(Yaitu) bhon
s*eoftng t/arlg bqdosa tidak al<an memikl dosa orang lain." (Qs. An-Naim t53l: 38)
Maksudnya, seseorang tidak boleh dihukum karena dosa orang lain.
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Seperti itu pula terkait harta mereka. Seseorang tidak boleh

dijafuhi denda pada hartanya karena kesalahan orang lain, kecuali

yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah,S, yaifu bahwa kesalahan

yang dilakukan orang merdeka terhadap orang lain itu ditanggung

oleh aqilahnya. Selain itu, harta mereka terlarang diambil untuk

dijadikan denda atas kesalahan yang dilakukan orang lain.

Namun pada harta mereka juga terdapat hak-hak orang lain

selain ini, seperti jamuan unhrk tamu, zakat dan yang lainnya.

Hanya saja, hal itu (pemberian hak-hak) diberikan bukan karena

kejahatan atau tindakan kriminal-

49. Bab: Sesuatu yang Diwajibkan Padanya
Bersumpah

Asy-Syafi'i berkata, Setiap orang yang mengklaim bahwa

dirinya mempunyai hak pada seseorang, baik berupa harta, hak

qishash, talak, kemerdekaan, atau yang lainnya, maka pihak

tergugat harus bersumpah. Jika pihak tergugat mau bersumpah,

maka bebaslah dia dari gugatan- Tapi jika diu tidak mau

bersumpah, maka penggugat hams bersumpah

Jika pihak penggugat mau bersumpah, maka dia berhak

atas hak yang digugat,ya. Tapi jika dia tidak mau bersumpah,

maka dia tidak berhak mendapatkan hak yang digugatnya'

Keengganan bersumpah dari pihak tergugat tidak sedikit pun bisa

menetapkan hak bagi penggugat, sebelum keengganan itu diiringi

dengan adanya sumpah dari pihak penggugat.
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Jika ada seseorang berkata, "Bagaimana mungkin engkau
memerintahkan bersumpah dalam persoalan had, talak, nasab dan
harta, dan engkau ma,vajibkan sumpah tersebut kepada pihak
tergugat, kemudian engkau merr,ajibkannya pada penggugat?',
Dikatakan kepadanya insya Allah, "saya katakan, hal itu
berdasarkan argumentasi dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah.
Hal ihr pun telah dirivrayatkan dari umar bin AI Khaththab."

Jika ada yang berkata, 'Mana dalil dari kitab A[ah?"
Dikatakan kepadanya insya Allah, "Allah @ berfirman,

'4 ir\FE -,t;t fifu,GU i'i, ; {G 5i'r}j-r513

@se,,v i3,i{;v ?;t;:,Slgg;i*
'Dan omng-orang tnng menuduh perempuanperempuan

yang baik ftenina), dan merel<a tidak mendatangkan empat oftng
saksi, maka deralah mereka delapn putuh kali, dan jangantah
kamu teima kqal<sian mereka unfuk selatnalamanya. Meret<a
itulah orang-orang Wng fasik'. "(es. An-Nuur l?4l: 4)

Firman Allah ini menegaskan bahwa huluman bagi orang
yang menuduh berzina adalah didera sebanyak delapan puluh kali.

Di lain sisi, Allah juga berfirman tentang seorang suami
(yang menuduh istinya berzina):

i:'tA "tr {y[-V'{L K 1_,"i$6'r;r-i2{E

IJ ; CfS @ <-&-+,Ati';,fr1' *y t _V d, ii:
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';;; 6 a:at V" t;$@ a+ffr a ifu\# ;i1 {)
4ll,l

., /1 t7
,-..b-C. bl 'cfri$\'t+6'

4#i'q,'b(o[fl;

-^';r5

'Dan orang-orang yang menuduh istrinSm (berzina), padahal

mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain dii mereka sendiri,

maka kesaksian masing-masing orang ifu ialah empat kali

bercumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia

termasuk orang yang berkata benar. Dan (sumpah) tnng kelima

bahwa laknat Allah akan menimpan5n, iika dia termasuk oftng

tnng berdusta. Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia

bersumpah empat kali abs (narna) Allah bahwa dia (suaminga)

benar-benar termasuk oftngLomng tlang berdusta, dan (sumpah)

yang kelima bahwn kemurkaan Allah akan menimpanim (isbi), iika
dia (suaminSn) ifu termasuk orang Wng berkata benar'. (Qs. An-

Nuur [24]: 6-9)

Dengan demikian, Allah & telah menetapkan bahwa

hukuman bagi seseorang -selain suami- yang menuduh berzina

adalah didera sebanyak delapan puluh kali, dan Allah udak

mengadakan jalan keluar baginya dari hukuman tersebut kecuali

jika dia mampu unfuk mendatangkan empat orang saksi-

Namun Allah @ mengeluarkan suami dari jerat hukuman

tersebut, jika si suami mau bersumpah sebanyak empat kali, dan

menyatakan siap mendapatkan laknat Allah pada sumpah yang

kelima. Jika dia melakukan ifu, maka hukuman cambuk delapan

puluh kali itu gugur dari dirinya.
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Di lain pihak, istrinya juga wajib -jika dia belum lepas dari
hukuman karena adanya empat sumpah dan pemyataan siap
mendapat laknat dari sang suami-unfuk bersumpah sebanyak
empat kali, dan menyatakan laknat Allah akan menimpanya fiika
dia tidak jujur dalam sumpahnya). Ihr jika si istri tidak bisa keluar
dari jerat tuduhan karena adanya empat sumpah suami dan
pemyataan bahwa dirinya siap mendapatkan laknat.

Selanjutnya, Rasulullah @ mensyariatkan agar nasab anak
tidak dinisbatkan kepada si suami karena terjadinya li'an.
Rasulullah # irsu mensyariatkan unfuk memisahkan sepasang
suami-istri ini.

Allah @ menolak latuhnya hukuman terhadap si ishi karena
adanya sumpahnya dan pemyataannya siap mendapat laknat.

Sementara hukum-hukum yang ditetapkan bagi sepasang
suami-istri, apabila ada perbedaan dengan hukum-hukum yang
diperunfukkan bagi dua orang asing, maka di sisi lain hukum-
hukum yang diperunturkkan bagi sepasang suami-ishi itu akan
memiliki kesamaan dengan hukum-hukum bagi dua orang asing.

Ifu artinya bahwa sumpah dalam hal ini telah menyatukan
jafuhnya hukuman terhadap suami dan ishi dengan terjadinya
perpisahan di antara keduanya, dan tidak dinisbatkannya si anak
kepada si suami.

Dengan demikian, hukuman di safu sisi, dan talak dan tidak
adanya penisbatan nasab di sisi lain, keduanya termasuk pada
keduanya.

Tidak boleh menjatuhkan hukuman akibat berzina kepada
si isfui ketika sang suami menuduhnya berzina, kecuali karena
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adanya sumpah dari sang suami, dan si ishi sendiri tidak mau

bersumpah. ndakkah ,Anda lihat bahwa sang suami pasti dijatuhi

hukumari qadzaf (menuduh berzina : 80 deraan) seandainln dia

tidak mau bgrsumpah trntuk melakukan li'an. Allah @ melepaskan-

nya dari hukurnan tersebut karena sumpahnya, meskipun tidak

ada kalajiban hdd atas si istri'dan sang suami tidak melakukan

li'an?

Tidakkah Anda melihat Rasulullah $ bersaMa kepada

orang-orang Anshar, "Kafian bercumpah dan kalian berhak

terhadap darah (nyawa) *lru$ut !rufi*."r42

Namun ketika orang-orang Anshar itu fidak mau

bersumpah, maka sumpah ihrpun dikembalikan kepada orang

Yahudi, agar mereka membebaskan diri dengan sumpah tersebut.

Namun ketika orang-orang Anshar tersebut tidak menetimanya,

maka mereka pun meninggalkan hak mereka.

Apakah engkau tidak melihat Umar bin Al l(haththab rg
memulai dengan sumpah atas pihak tergugat. Namun manakala

mereka tidak mau bersumpah, bukankah Umar pun mengembali-

kan sumpah itu kepada pihak penggugat?r43

142 Uh. penrbahasan sumpah, hadib no. 2690.
rs Atsar tersebut sudah disebutkan pada atsar no. 3040 dalam ini, bab:

Perrggugat dan Tergugat.
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PEMBAIi{SAN PERBFDAAN PENDAPAT
DI KAI.ANGAN ULAMA IRAK

1. Bab

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:
Muhammad bin ldris Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia
berkata, "lnilah kitab tentang perbedaan pendapat antara Abu
Hanifah dan hnu Abi Laila yang diriwayatkan dari Abu Yusuf."

Asy-Syafi'i berkata: Apabila seseorang menyerahkan kain
kepada tukang jahit, kemudian sang penjahit membuatnya menjadi
mantel, kemudian sang pemilik kain berkata, "Aku perintahkan
engkau membuahya menjadi gamis," sementara sang penjahit
berkata, "Engkau menyuruhku membuakrya menjadi mantel,"
maka Abu Hanifah mengatakan bahwa pendapat yang dipegang

dalam masalah ini adalah pendapat sang pemilik kain. Sang
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penjahit harus memberikan pertanggungan kepada sang pemilik

kain, sesuai nilai kain tersebut.

Pendapat Abu Hanifah tersebut juga dipegang oleh Abu

Yusuf.

Sedangkan hnu Abi l-aila mengatakan bahwa perkataan

yang dipegang dalam kasus tersebut adalah perkataan sang

penjahit.

Seandainya kain tersebut hilang di tangan penjahit, namun

udak te4adi perselisihan antara pemilik kain dengan sang penjahit,

maka Abu Hanifah mengatakan bahwa tidak ada pertanggungan

yang diharuskan atas sang penjahit, tidak juga atas tukang potong

kain, maupun fukang celup. Demikian pula dengan para peke4a

lainnya. Kecuali jika ada kesalahan dari pihak mereka.

3088. Kami juga menerima riwayat dari Ali bin Abi Thalib,

bahwa dia berkata, "Tidak ada pertangggungan yang diwajibkan

atas mereka." Namun hnu Abi Laila berkata, "Mereka harus

memberikan pertanggungan kepada kami, karena kain tersebut

hilang di tempat mereka, meskipun mereka tidak melakukan

kesalahan." Sementara Abu Yusuf berkata, "Mereka harus

memberikan pertanggungan, kecuali jika ada kebiasaan yang

berlaku umum (bahwa mereka tidak wajib memberikan

pertanggungan)."1'14

144 Ini adalah pendapat Abu Yusuf. Nanti akan dikernukakan riwagnt Ary-Syafi'i.
o Atsar Muhammad bin Al Hasan (hlm. 173, bab: Pertanggungan Buruh

yang Berserikat), dari Abu Hanifah, dari Bisyr atau Basyir -Muharnmad ragu- dari
Abu Ja'far Muhammad bin Ali, bahwa Ali bin Abi Thalib tidak meurajibkan
pertanggr.rngan atas fukang potong kain, fukang celup, maupun fukang tenun.
Muhammad berkata, "ltulah pendapat Abu Hanifah."
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Asy-Syafi'i berkata: Apabila kain hilang di tempat tukang

jahit, fukang cuci pakaian, fukang celup kain, orang yang disewa

untuk menjualkan kain tersebut, atau kuli panggul ya.rg disewa

untuk menyampaikan kain tersebut (ke tempat fujuan) dan pemilik

kain tersebut furut serta bersamanya, atau kuli panggul yang

diperintahkan untuk menyampaikan kain tersebut ke tempat

fujuan, sementara pemilik kain tersebut tidak turut serta

bersamanya ketika tenggelam, tertakar, dicuri atau mengalami

bentuk kehilangan lainnya, dan tak seorang pun dari mereka yang

disewa atau dipekerjakan tersebut ada yang melakukan kesalahan

atau kejahatan terhadap kain tersebut sampai kain tersebut hilang,

maka dalam permasalahan ini tidak ada perbedaan apakah kain

tersebut hilang secara keseluruhan atau sebagiannya saja.

Dalam persoalan ini, tidak ada yang diperbolehkan kecuali

salah satu dari dua pendapat berikut:

Pertama, siapa saia yang mengambil upah atas suafu

pekerjaan, maka dia harus memberikan pertanggungan atas

kesalahan yang terjadi dalam pekerjaan tersebut.

Orang-orang yang berpegang pada pendapat ini, dapat

menganalogrkan kasus tersebut pada kehilangan dalam konteks

pemberian pinjaman, sehingga hams ada pertanggungan.

. Mushannaf karya hnu Abi Sgaibah M360-361, pernbahasan: Jual-beli
dan puhrsan bagi tukang potong kain, tukang celup dan yang lainnya), dari Hatim
bin Ismail, dari Ja'hr, dari ayahnya, dari Ali, bahwa dia ma,vajibkan pertanggurngan
atas tukang potong kain dan hrkang celup. Dia berkata, "Tidak ada yang lalnk bagi
orang-orang kecuali hal itu."

Diriwayatkan dari Syuraik, dari His!,am, dari Simak, dari Ubaid bin Al Abrash,
bahwa Ali meuajibkan penrberian pertanggungan kepada tukang kay.r. Lih.
Mushannaf AMurmzzaq NW22L, pembahasan, Jual-beli, bab: Pertanggungan
Kuli), dari Ma'mar, dari hnu Syr.rbrumah, dari Ibnu Abi Laila, "Kuli tersebut harus
memberikan pertanggungan. "
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Asy-Syafi'i juga mengatakan bahwa pertanggungan harus

diberikan dalam kasus pemberian pinjaman tersebut karena

adanya manfaat Snng diperoleh si peminjam, sehingga dia harus

memberikan pertanggungan atas kehilangan, sampai dia bisa

menyerahkan atau mengembalikan barang yang dipinlamnya

dalam keadaan utuh atau baik. Ketentuan Snng berlaku pada

masalah ini sama seperti yang berlaku pada kasus Salaf.

Mungkin bisa dikatakan kepada yang berpendapat seperti

ini, sesungguhnya dalam kasus pinjam-meminjam ini dirimu

(peminjam) dibolehkan untuk mengambil manfaat dari barang yang

dipinjamkan padamu tanpa imbalan yang diambil oleh pemberi

pinjaman. Sehingga kasus ini sama dengan kasus salaf. Sementara

pada semua permasalahan di atas engkau (penjahit dan yang

Iainnya) tidak diperbolehkan untuk mengambil manfaat dari kain

tersebut. Karena manfaat yang engkau hasilkan hanyalah pada

sesuatu yang engkau lakukan, sehingga semua permasalahan di

atas tidak sarna dengan kasus pinjam-meminjam.

Saya mungkin bisa mendapatkanmu diberi he'nan

tunggangan dengan serrra yang telah engkau berikan kepada

pemilik her.pan. Kemudian engkau dapat memanfaatkan hewan

funggangan tersebut karena sewa yang telah engkau berikan ihr.

Dalam hal ini, jika hewan tersebut celaka di tanganmu, rnaka

engkau tidak harus memberikan pertanggungan.

3089. Sementara Syrraih berpendapat untuk mewajibkan

pemberian pertanggungan terhadap tukang potong kain tersebut.

Oleh karena itulah dia pemah malajibkan pemberian

pertanggungan terhadap hrkang potong kain, ketika yang
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diberikan padanya terbakar, saat mmahnya kebakaran. Ketika ifu,
si fukang potong kain berkata, "Mungkinkah engkau mewajibkan
pemberian pertanggungan padaku, sementara rumahku saja
terbakar?" Syrruih menjawab, "Bagaimana pendapatmu jika
rumahnya (orang yang memberikan kainnya kepada si fukang
potong kain) terbakar, apakah engkau akan merepaskan
upahmu?"145

Asy-Syafi'i berkata: Ibnu Uyainah mengabarkan pendapat
ini kepada kami dari Syuraih.

Apabila fukang atau buruh tersebut diharuskan memberikan
pertanggungan, maka yang dipefuolehkan hanyarah pemberian
pertanggungan ini. Demikian pula, harus memberikan
pertanggungan semua orang yang mengambil upah atas
pekerjaannya. Pekerjaan yang ada upahnya itu harus men-
dapatkan pertanggungan. Walau bagaimana pun, yang ditanggung
itu terjamin.

Kedua, kain tersebut tidak ditanggung, sehingga fukang
jahit tersebut tidak harus menggantinya sama sekali. Sebagaimana
halnya tidak harus mengganti barang titipan.

3090- Diriwayatkan dari jalur yang tidak dianggap kuat oreh
Ahlul llmi, bahwa Ali bin Abi Thalib manrajibkan pemberian
pertanggungan kepada fukang cuci dan tukang cerup. AIi berkata,
"orang-orang udak akan baik kecuali dengan har ifu." seperti
itulah yang dikabarkan kepada kami oreh hrahim bin Abi yahya,

r45 HR. dalam Mushannafng MlVZZl, no. 14955), dari Ali bin
Al Aqmar, dia berkata, "Aku mernperkarakan kepada q/umih tentang kain ....- Ali
kernudian menyebutkan kisah seperti kisah yang terah disebutkan di atas.
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dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, bahwa Ali mengatakan

demikian.16

3091. Diriwayatkan dad Umar tentang wajibnya

pertanggungan atas sejumlah pengrajin^uruh, namun riwayat ini

berasal dari jalur yang lebih lemah dari riwayat di atas. Kami pun

tidak mengetahui ada satu pun riwayat tentang keduanya dari jalur

yang valid.147

3092. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, bahwa dia tidak

pemah mewajibkan pertanggungan terhadap seorang pun dari

buruh, namun riwayat ini bersumber dari jalur yang tidak

shahih.TM

145 ljh. no. 3088 pada bab ini. Riwayat tersebut mursal. Karena Muhammad bin

Ali Udak pemah berternu dengan kakeknya, Ali.
HR. AMurrazzaq dalam Mushannafnya N/278, pembahasan, Jual-beli, bab,

Pertanggungan Buruh yang Bekerja dengan Tangannya sendiri), dari Ats-Tsauri, dari

Jabir, dari Asy-Sya'bi, bahwa Ali dan Syumih mer,vajibkan adanya pertanggungan dari

pihak buruh.
147 HR. Ibnu Abi Syaibah dalam Mushanna{nya 0Vl360), dari Mubarak, dari

Thalhah bin sa'id, dari Bukair bin AMillah Al fuyajj, dari umar bin Al Khaththab,

bahwa dia menetapkan pertanggungan atas pengrajiffiunrh gnng menjadi buruh

orang lain dalam pekerjaannya, atas apa-apa yang mereka rusak di tangannya.

Riwayat ini merupakan riwayat Mursal. Karena Bukair tak pernah mendengar

riwayat dari seorang pun dari kalangan Sahabat.

Lih. riwayat dalart Mushannallbnu Abi Syaibah N/277, pembahasan: Jual-beli,

bab: Pertanggungan Buruh yang Bekeria dengan Tangannya Sendiri), dari riwayat Laits

bin Sa'd, dari Thalhah.
148 HR. hnu Abi S!,aibah dalam Musharnafnya M/727, pembahasan, Jual-beli

dan pufusan hukum, bab: Buruh, apakah hanrs mernberikan pertanggungan atau

udak), dari waki" dari Hasan, dari Muthanif, bahwa Ali tdak menghanskan
pertanggungan atas buruh s€rikat.

503



AlUmm

3093. Asy-Syafi'i berkata: Riwayat yang shahih dari Atha
bin Abi Rabah ialah: Dia berkata, "Tidak ada pertanggungan yang

diwajibkan atas pengrajin, dan tidak pula atas buruh. Adapun
mengenai kesalahan yang dilakukan tangan buruh dan pengrajin,
maka tidak ada permasalahan dalam hal itu, dan mereka adalah
pemberi jaminan. Sebagaimana diberikannya jaminan oleh orang
yang dititipi, atas kesalahan yang dilakukan tangannya. Alasan
lainnya, karena kriminal itu tidak pemah lepas dari seorang pun.
Demikian pula jika mereka melakukan pelanggaran, maka mereka
hams memberikan pertanggungan. 149

Ar-Rabi' berkata: Pendapat yang dipegang oleh asy-Syafi'i,
menurut pengamatan saya, yaitu tidak ada pertanggungan atas
pengrajinfturuh, kecuali atas kesalahan yang dilakukan oleh
tangan mereka. Dia tidak menercngkan demikian, karena khawatir
terhadap para pengrajin/buruh.

2. Bab: Ghashab (Merampas Sesuatu Milik Orang
Lain)

Asy-Syafi'i berkata: Apabila seorang pria merampas
seorang budak perempuan (milik orang lain), kemudian dia
menjualnya (kepada orang lain lagi), kemudian si pembeli budak
perempuan tersebut memerdekakannya, maka menurut Abu
Hanifah, jual-beli dan pemberian kemerdekaan terhadap budak

r49 Saya hanya menemukan keterangan tersebtrt di dalam Aqrsyafi,i, tidak pada
kitab orang lain.
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perempuan tersebut hukumnya tidak boleh (tidak sah), karena dia

telah menjual budak perempuan yang bukan miliknya, dan pembeli

pun telah memerdekakan budak perempuan yang bukan miliknya.

Inilah pendapat yang dia p"gang.1s0

Sementara Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa pemberian

kemerdekaan terhadap budak perempuan tersebut yang dilakukan

oleh sang pembeli, hukumnya diperbolehkan (sah)- Hanya saja,

orang yang mengambil budak perempuan tersebut dari pemiliknya

harus memberikan nominal budak perempuan tersebut kepada

sang pemilik asli.

Asy-Syafi'i berkata: Apabila seorang pria merampas budak

perempuan kemudian memerdekakannya atau menjualnya kepada

orang yang akan memerdekakannya; atau seseorang membeli

budak perempuan dari pemiliknya tapi transaksinya tidak sah, lalu

sang pembeli memerdekakan budak perempuan tersebut atau

menjualnya kepada oranE yang akan memerdekakannya, nraka

jual-beli tersebut rusak (tidak sah).

Apabila jual-beli tersebut tidak s&, maka pemberian

kemerdekaan terhadap budak perempuan tersebut juga tidak sah.

Sebab orang yang memberikan kemerdekaan itu bukanlah pemilik

sebenamya atas budak perempuan tersebut. Karena pemilik

sebenamya budak perempuan tersebut masih dipegang oleh

pemilik pertama yang menjual kepada pembeli dengan transaksi

yang tidak sah.

Seandainya budak perempuan tersebut berpindah-tangan

sebanyak tiga puluh kali atau lebih, kemudian siapa saja dari

150 Mak-strdnya, dipegang olel', Abu Yusuf. Demikian pula dengan yang dimaksuC

dari kata ganti pada redaksi seperti ini y;611g disebutkan set"lal'r ini'
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mereka ada yang memerdekakan budak perempuan tersebut -
ketika penjual pertama tidak memerdekakannya, maka semua jual-

beli tersebut hukumnya tidak sah, dan mereka berhak unfuk
mengembalikan (budak perempuan tersebut). Sebab apabila
penjualan pemilik 'pertama -yang memiliki budak perempuan

tersebut secara sah-tidak sah, berarti tangan kedua telah menjual

sesuafu yang bukan miliknya, sehingga hukum penjualannya ini
tidak sah.

Demikian pula dengan tangan ketiga yang menjual budak

perempuan tersebut setelah memilikinya dari tangan kedua.

Karena apabila jual-beli tidak sah, maka sesuahr yang diperjual-

belikan pun tdak menjadi milik sang pembeli. Dan orang yang

memerdekakan sesuafu yang bukan miliknya, maka pemberian

kemerdekaannya tidak sah.

3094. Apabila seorang pria membeli budak perempuan

kemudian menggaulinya, kemudian dia mengetahui aib pada diri
budak perempuan tersebut, dimana aib ini sengaja disembunyikan
pihak penjual terhadap dirinya, maka menurut Abu Hanifah, dia

tidak dapat mengembalikan budak perempuan tersebut setelah

menggaulinya.

Seperti itu pula riwayat yang kami terima dari Ali bin Abi
11ru116.151

151 tjh. Mushannaf karya AMurrazzaq WVL52, pembahasan: Jual-beli, bab:
Orang yang Mernbeli Budak Perempuan Kemudian Menggaulinya ...," dari Ats-Tsauri,
dari Ja'far bin Muhammad, dari ayiahnya, dari Ali bin Husain, dari Ali, bahwa dia
berkata tentang budak perernpuan lnng digauli oleh sang pembeli, kemudian sang
pembeli menemukan aib pada budak perempuan tersebut, "Dia termasuk harta sang

s06



AlUmm

Abu Yusuf berkata, "Namur) demikian, dia (Abu Hanifah)

mengatakan bahwa penjual berhak mengambil kembali kelebihan

uang pembayaran, yaihr selisih antara kondisi sehat dan merniliki

cacat." Pendapat inilah yang dipegang oleh Abu Yusuf.

Sementara Ibnu Abi laila mengatakan bahwa dia boleh

mengembalikan budak perempuan tersebut, namun hams disertai

dengan memberikan mahar standar untuknya. Mahar yang

dimaksud dalam perkataan Abu Laila adalah L5 o/o (lima belas

persen) dari harga budak perempuan tersebut, kemudian

setengahnya ditetapkan sebagai rnahamya-

Selanjutnya, seandainya bahwa sang pembeli tidak

menggauli budak perempuan tersebut namun terjadi cacat

padanya di tempat sang pembeli, maka menumt pendapat Abu

Hanifah, sang pembeli tidak dapat mengembalikan budak

perempuan tersebut- Namun demikian, dia berhak mengambil

kembali kelebihan pembayaran, yaihr selisih antara harga b1rdak

perempuan tersebut dalam keadaan sehat walafiat dan keadaannya

ketika memiliki cacat. Pendapat itulah yang dipegang oleh

sahabatnya.

Sementara Ibnu Abi l-aila mengatakan bahwa sang pembeli

boleh mengembalikan budak perempuan tersebut, namun harus

memberikan kompensasi atas cacat yang terjadi pada budak

perempuan tersebut di ternpatnya.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang pria membeli budak

perempuan yang janda, kemudian dia menggauli budak

perempuan tersebut, kemudian dia menemukan adanya cacat pada

pe-mbeli, dan dia berhak mengambil selisih dari peniual, yaitu selisih dari harga budah

perempuan tersebut cialam keadaan sehat diin dalam keadaan berpenyakit."
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budak perempuan tersebut yang sudah ada sejak dari tangan
penjual, maka dia berhak mengembalikan budak perempuan
tersebut, karena hubungan badan yang dilakukannya dengan
budak perempuan tersebut tidak sedikit pun mengurangi budak
perempuan ifu, namun dia harus mengembalikan budak
perempuan tersebut dengan kondisi yang sama seperti ketika
mengambilnya dari tangan penjual.

3095. Apabila Rasulullah S memutuskan bahvrn hasil dari
sesuatu yang dibeli itu berhak diperoleh (sang pembeli) karena
adanya pertanggungan (dari pihaknya), dan kita pun berpandangan
demikian terhadap pelayianan (dari seorang budak belian), maka
sesungguhnya hubungan badan dengan budak perempuan itu jauh
lebih minim bahayanya bagi si budak perempuan daripada
pemberian pelayanan darinya atau pemanfaatan terhadapnya,
seandainya budak perempuan ini memberikan pelayanan dan
pemanfaatan tersebut, karena adanya pertanggungan.lsz

lsz gp. Abu Daud UWZT-STO, pembahasan: Jual-beli dan Sev,a-m qty".,a,
bab, Seseorang yang Mernbeli seomng Budak Kernudian Mernpekeriakannya,
Kernudian Dia Menemukan cacat pada Budak tersebut), dari jatur Ibnu Abi Dzi'b, dari
Makhlad bin Khufaf, dari Urwah, dari Aisyah, dia berkau, "Rasulullah $ bersaMa,
'Hasil dari sauatu lang dibeli itu berhak (sang pqnbeti) lanana adan5n
perbnggngan (dari pihala5n)'."

Juga diriwayatkan dari jahr Sufuan, dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Maktrlad Al
Ghiffari, dia berkata, "Aku berserikat dengan seiumbh orang dalam kepemilikan
seorang budak, kemudian aku menyanrakan budak tersebut saat sebagian dari kami
sedang tidak berada di ternpat. Kemudian budak tersebut mengkhianitik , r"hinggu
sekufuku memperkarakan aku kepada seorcmg qadhi terkait bagiannlra dari
menyeu.al.an budak tersebut- Maka sang qadhi pun mernerintahkan aku unfuk
mengembalikan hasil menyeurakan budak tersebut k€pada sekutuku_

Aku kemudian mendatangi Urwah bin Az-Zubair dan menceritakan peristiwa itu
kepadanya. urrr/ah kemudian mendatangi sekuhrku itu dan menlnmpaikan padanya
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riwayat Aisyah dari Rasulullah S, beliau bersabda, 'Hasi! dai sesuatu yang dibeli itu

berhak diperoleh (sang pembeli) karena adanim pertanggwgan (dan pihaknya)'."

Juga diriwayatkan dari jalur Muslim bin Khalid Az-Zanii, dari Hisyam bin urwah,

dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa seorang pria membeli seorang budak, lalu budak

tersebut berada di tempatnya sampai waktu yang dikehendaki Allah, kemudian dia

menemukan cacat pada budak tersebut, kemudian dia mengadukan perkara ifu kepada

Rasr:lullah, lalu Rasulullah pun mengembalikan budak tersebut kepada pemiliknya.

Pria tersebut berkata kepada Rasulullah #, "Ya, aku zudah mempekerjakan

budakku itu-"
Rasulullah $ bersabda, " Hasil dai pembelian sauatu itu berhak diperoleh (sang

pembeli) karena adanya peftanggangan (dan pihaknya)."

Abu Daud berkata, "Sanad hadits ini tidak bermasalah."

HR. At-Tirmidzi IlV573'574, pembahasan: Jual-beli, bab: Seseorang yang

Membeli Budak kemudian Mernpekerjakannya, kemudian Dia Menemukan Aib pada

Budak tersebut), dari Ibnu Abi Dzi'b dengan sanad ini. Redaksinya yaitu: Rasulullah $
mernutuskan bahwa hasil dari sesuatu yang dibeli itu berh,ak dimiliki (sang pembeli)

karena adanya pertanggungan (dari pihaknya).

Abu Isa berkata, "Hadiu ini merupakan hadits hasan shahih."

Diriwayatkan juga dari jalur Umar bin Ali Al Muqaddami, dari Hisyam bin Urwah,

dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa Nabi @ memutuskan, hasil dari sesuahr yang dibeli

itu berhak dimiliki (sang pembeli), karena adanya pertanggungan (dari pihaknya).

Abu Isa At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini merupakan hadits hasan shahih ghanb,

dari hadits Hisyam bin Urwah."
Abu Isa juga berkata, "Muhammad bin Ismail menganggap asing hadits ini

bersumber dari hadits Umar bin Ali. Saya tanyakan kepada foluharrrmad, apakah

engkau menilai itu tadlis?' Muhammad menjawab, 'ndak'."
Abu Isa At-Tirmidzi juga berkata, "Muslim bin Khalid Az-Zaql meriwayatkan

hadits ini dari Hisyam bin Urwah. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Jarir dari Hisyam.

Namun mengenai hadits Jarir ini, ada yang mengatakan bahwa hadits tersebut

mengandung tadlis. Jarir melakukan tadlis pada hadits ini, karena dia tidak

mendengamya dari Hisyam bin Urwah."
HR. An-Nasa'i NtV254-255, no. 21490, pembahasan: Jual-beli, bab: Hasil dari

Sesuatu yang Dibeli itu Berhak Diperoleh Sang Pembeli karena adanya pertanggungan

dari pihaknya).
HR. Ibnrr Majah (lil753-7Y1, no. 2242-2243, pernbahasan: Pemiagaan, bab:

Hasil dari Sesuahr yang Dibeti itu Berhak Diperoleh Sang Pembeli karena adanya

pertanggungan dari pihaknya), dari jaiur ltrnu Abi Dzi'b, dari jalur lHuslim bin Khalid,

dengan redaksi yang sma.
HR. Al Hakim dalam Al Mustadmk (llil'l, dari jalur Muslim bin Khalid, dengan

redaksi yang sarna.
Al l{akirn berkata, "Hadits ini shahih sanadnya, narnun Al Bukhari dan Muslim

tidak mengeluar-kannya. "
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Namun jika budak perempuan tersebut seorang perawan,

kemudian sang pembeli menggauli budak perempuan yang
perawan ini pada selain kemaluannya, tapi sang pembeli tidak
merusak kehormatannya, maka hukumnya seperti ifu pula (boleh

mengembalikan budak perempuan yang masih perawan dan

memiliki cacat tersebut).

Tapi jika sang pembeli merusak kehormatan budak
perempuan yang masih perawan ifu, maka sang pembeli tidak
dapat mengembalikannya, karena dia sudah mengurangi nilai
budak perempuan tersebut dengan menghilangkan keperawanan

nya. Oleh karena itulah dia tidak boleh mengembalikannya dalam
keadaan sudah tidak perawan lagi, sebagaimana halnya dia tidak
han-rs menerima budak perempuan tersebut dalam keadaan kurang
dari yang seharusnya.

Dalam hal ini, sang pembeli berhak mengambil kompensasi
dari kekurangan yang ada pada budak perempuan tersebut, karena
sang penjual sengaja menufupi kekurangan ini terhadap dirinya.
Kompensasi ini diambil sang pembeli dengan mengurangi harga
budak perempuan tersebut, yang pembayarannya sudah

diserahkan kepada pihak penjual.

Pembeli tidak boleh mengembalikan budak perempuan
yang perawan tersebut kepada sang penjual, kecuali sang penjual

mau mengambil budak perempuan tersebut dalam keadaan kurang

Pendapat Al Hakim tersebut disepakati oleh Adz-Dzahabi, sebagaimana yang
diriwayatkanngra dari jalur Ibnu Abi Dzi'b, dengan redaksi yang sama.

HR- hnu Hibban (Al lhsaan, Xl/298, perntrahasan: Jual-beli, bab: Khiyar Aib),
dari Muslim dari Khalid, dengan redaksi lnng sama. I-.Jrh. no. 4927.

hnu Hajar berkata, "Hadits tersebut dinyratakan shahih oleh Ibnu Al Jarud dan
hnu Al Qaththan." l)h. Bulugh Al Mann,llm.27L-
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atau cacat, dan kekurangan ritau cacat tersebut menjadi

tanggungannya

Pembeli iuga tidak harus menerima budak perempuan

tersebut dalam keadaan kurang dari yang seharusnya, kecuali lika

pernbeli bersedia menerima budali perempuan tersebut dalam

keadaan kurang atau cacat, dan tidak mengembalikannya karena

cacat tersebut.

Sepengetahuan kami, tidak ada riwayat dan Umar maupun

Ali, atau dari salah seorang dari keduanya, yang menyebutkan

bahwa dia (umar atau AIi) memiliki pendapat yang berseberangan

dengan pendapat ini.

Jika seorang pria membeli seorang budak wanita dan

menggaulinya, kemudian datanglah seorang pria lainnya yang

mengaku-ngaku sebagai pemilik budak perempuan tersebut, lalu

hakim memutuskan bahwa budak perempuan tersebut memang

mempakan milik pria kedua tersebut, maka Abu Hanifah

mengatakan bahwa pria yang telah menggauli budak perenlpuan

tersebut harus memberikan mahar standar kepadanya,

sebagaimana halnya jika seorang pria menikahi wanita seperti

budak perempuan tersebut. Hal itu ditetapkan berdasarkan

keputusan dua orang yang adil-

Pria yang telah membeli budak perempuan tersebut dari

pihak penjual, berhak mengambil lagi uang pembayaran yang telah

diserahkannya. Namun dia tidak berhak meminta ganti mahar

kepada pihak penjual. Pendapat itulah yang dia pegang-

Sementara Ibnu Abi Laila mengatakan, sebagaimana yanE

telah saya sebutkan terkait perkataannya, bahwa pria yang telah

menggauli budak perempuan tersebut harus menyerahkan mahar,
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dan dia juga berhak unfuk meminta uang pembayaran yang telah
diserahkannya dikembalikan oleh pihak penjual, juga uang mahar.
Sebab penjual telah menipunya terkait budak perempuan tersebut.

Maka aku pun mengizinkan salah seorang dari mereka
unfuk menemui Asy-Syafi'i, lalu orang ifu berkata, "Bagaimana
mungkin pendapat Ibnu Abi Laila membolehkan pria tersebut
meminta pengembalian uang pembayaran dan penggantian mahar
pada kasus yang sudah terjadi, padahal dia sudah menggauli budak
perempuan tersebut? Bukankah jika seseorang menjual pakaian
kepada sang pembeli tersebut, kemudian pakaian tersebut rusak
atau lusuh di tangannya, kemudian ada seseorang yang mengalru-
ngaku bahwa dialah pemilik asli pakaian tersebut, kemudian hakim
menyerahkan pakaian tersebut kepada orang ifu dan memerintah-
kan sang pembeli untuk mengeluarkan dendanya, bukankah sang
pembeli hanya boleh menunfut uang pembayaran saja dari pihak
penjual, meskipun denda yang dibayarkannya kepada sang pemilik
asli lebih besar daripada harga baju tersebut?

Asy-Syafi'i mengatakan, apabila seorcmg pria membeli
seorang budak perempuan kemudian menggaulinya, kemudian ada
pria lain yang berhak atas budak perempuan tersebut, (kemudian

diputuskan oleh hakim bahwa pria lain tersebut memang berhak
atas budak perempuan tersebut), maka pria lain tersebut berhak
mengambil budak perempuan tersebut berikut mahar standamya
dari pria yang telah melakukan hubungan badan dengannya. Tidak
ada ketentuan mengenai besaran mahar standamya, kecuali
sebesar yang digunakan seorang pria untuk menikahi wanita
seperti budak perempuan tersebut.

Sementara pihak pembeli berhak meminta kepada penjual
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untuk mengembalikan uang petnbayaran budak perempuan

tersebut yang telah diserahkannya. Namun kepada pihak penjual,

pihak pembeli tidak berhak meminta uang pengganti mahar yang

diambil oleh pemilik asli budak perempuan tersebut. Sebab

hubungan badan yang terjadi itu dianggap sebagai sesuafu ya.ng

dinikmati oleh dirinSra sendiri.

Jika ada yang mengatakan dari mana Anda berpendapat

demikian? Maka dikatakan kepadanya:

3096. Ketika Rasulullah S memutuskan pada kasus pemi-

kahan seorang perempuan tanpa seizin walinya, bahwa pemika-

hannya batal (tidak sah), dan wanita tersebut berhak mendapatkan

mahar jika sudah digauli, maka hal itu menunjukkan bahwa

hubungan badan karena suahr syubhat iuga mengharuskan

diberikannya *u1r*. 1 53

Dan pria yang melakukan hubungan badan dengan budak

perempuan tersebut tidak berhak untuk mengambil mahar dari

pihak penjual yang telah menipunya. Sebab pria itulah yang

melakukan hubungan badan dengan budak perempuan tersebut-

Seandainya pria tersebut berhak mengambil mahar dari pihak

penjual yang telah menipunya, maka sebenamya perempuan

tersebut tidak berhak mendapatkan mahar darinya, karena

perempuan itu pun telah menipunya, sehingga tidak mungkin

memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi budak perempuan

tersebut, tapi di lain sisi, harus dikeluarkan lagi oleh budak

r53 Hadits tentang hal itu sudah disebutlan pada no. 2203, dalam pembahasan'

Nikah, bab: Tidak Ada Pemikahan yang Sah Tanpa Adanya Wali, dan hadits tersebut

merupakan hadits sbah.,lh.
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perempuan tersebut.

Asy-Syafi'i berkata: Apabila seorang pria membeli seorang
budak perempuan yang memiliki cacat, baik cacat ini sudah

diketahui oleh pihak penjual atau tidak diketahui olehnya, maka
tidak ada bedanya dari sisi hukumnya (boleh dikembalikan si
pembeli kepada si penjual).

Hanya saja, jika si penjual sudah mengetahui cacat tersebut
dan tetap menjual budak perempuan itu, bahkan dia
menyembunyikan cacat itu unfuk tujuan menipu pembeli, maka
penjual akan berdosa.

Jika pada budak perempuan tersebut terjadi cacat setelah

dia berada di tangan pembeli, kemudian sang pembeli mengetahui
adanya cacat yang sengaja disembunyikan oleh pihak penjual
untuk menipu dirinya, maka pembeli tidak berhak untuk
mengembalikan budak tersebut, meskipun cacat budak perempuan
yang muncul di tempafurya itu merupakan cacat yang sangat
sedikit.

Jika dia baru membeli budak perempuan tersebut (dan

belum terjadi cacat pada budak perempuan tersebut setelah berada
di tangannya), maka dia berhak mengembalikan budak perempuan
tersebut, meskipun hanya karena adanya cacat yang sangat sepele.

Sebab hansaksi jual-beli tidak dapat mengikahrya untuk
meneruskan jual-beli, apabila barang yang diperjual-belikan itu
mengandung cacat, kecuali jika pihak pembeli bersedia menerima
cacat tersebut. Demikianlah kanuajibannya terhadap penjual,
sebagaimana haknya atas si penjual.

Pembeli tidak berhak mengembalikan budak perempuan
tersebut kepada si penjual, jika pada budak perempuan tersebut
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telah terjadi cacat setelah budak perempuan itu berada dalam

kepemilikan pembeli. Demikian pula, penjual juga tidak bisa

mengikat pembeli dengan transaksi jual-beli, jika pada budak

perempuan tersebut memiliki cacat sejak masih berada dalam

kepemilikannya.

Inilah makna sunnah Rasulullah $ yang menyatakan

bahwa, beliau memutuskan untuk boleh mengembalikan budak

(yang sudah dibayar)karena adanya cacat.

Meski pembeli tidak boleh mengembalikan budak

perempuan tersebut jika sudah ada cacat pada lrudak perempuan

tersebut setelah berada dalam kepemilikannya, namun pembeli

berhak unfuk meminta pengembalian selisih pembayaran, karena

adanya cacat pada budak perempuan tersebut yang disembunyikan

oleh pihak penjual atas dirinya.

Cara pengembalian selisih tersebut, sebagaimana yang telah

saya sebutkan pada Anda, adalah dengan menaksir harga budak

perempuan tersebut ketika bebas dari cacat-

Misalnya harga budak perempuan tersebut serafus dalam

keadaan bebas cacat, dan sembilan puluh ketika memiliki cacat.

Harga yang menjadi patokarr adalah harga yang dibayarkan

pembeli kepada penjual, karena ketika ifulah jual-beli selesai

dilaksanakan.

Unhrk menenfukan selisih tersebut, maka dikatakan kepada

sang pembeli, "Ambil kembali sepuluh persen dari harga budak

perempuan tersebut dari pihalr. penjual, baik jurrlah sepultlh

persen tersebut banyak atau pLln sedikit." Jika sang pembeli

mem!:elinya dengan harga clua ratls, maka yang harus

dikembalikan kepadanya adalah Cua puluh. Jika sang pembeli
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membelinya dengan harga lima puluh, berarti yang harus

dikembalikan kepadanya adalah lima.

Pembeli memang tidak boleh mengembalikan budak
perempuan tersebut jika dia mendapatkan cacat setelah berada

dalam kepemilikan pembeli. Kecuali jika si penjual mau menerima

budak perempuan tersebut dalam keadaan cacat, tanpa mengambil

kompensasi apa pun dari pihak pembeli.

Jika ini yang terjadi, maka dikatakan kepada pembeli, "Jika

engkau mau, serahkan kembali budak perempuan tersebut kepada

pihak penjual. Tapi jika engkau menghendaki lain, maka

pertahankanlah budak perempuan tersebut, tapi engkau tidak

boleh meminta pengembalian apa pun dari harga yang sudah

dibayarkan."

Jika dua orang pria membeli seorang budak perempuan,

kemudian keduanya mendapati cacat pada budak perempuan

tersebut, lalu salah safunya mau menerima cacat tersebut

sementara yang lainnya tidak mau menerima cacat itu, maka

menumt Abu Hanifah, tak seorang pun dari keduanya berhak

mengembalikan budak perempuan tersebut, sampai mereka

berdua sepakat untuk mengembalikannya.

Sementara menurut Ibnu Abi Laila, salah safu dari kedua

orang tersebut berhak untuk mengembalikan budak perempuan

tersebut, sesuai dengan bagiannya (setengah bagian), meskipun
sekufunya mau menerima cacat tersebut. Pendapat ifulah yang dia
pegang.

Asy-Syafi'i berkata: Jika dua orang pria membeli seorang

budak perempuan dari seorang pria dalam safu akad, kemudian

keduanya mendapati cacat pada budak perempuan tersebut, lalu
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salah satu dari keduanya hendak mengembalikan budak

perempuan tersebut sementara yang lainnya tetap ingin

mempertahankannya, maka bagi yang hendak mengembalikan

budak perempuan tersebut dipersilakan untuk mengembalikannya,

sedangkan bagi yang ingin mempertahankannya, dipersilakan

unfuk tetap mernpertahankannya-

Karena fakta yang ada pada penjualan terhadap dua orang

adalah, bahwa sang penjual menjual (budak perempuan tersebut)

kepada masing-masing dari keduanya setengah bagian. Jadi,

setengah bagian untuk masing-masing pihak itu sama seperti safu

bagian, ketika sang penjual menjual satu bagian ini. Sebagaimana

jika dia menjual kepada salah satu dari keduanya setengah bagian,

dan kepada yang lainnya setengah bagian lainnya. Dan masing-

rnasing pihak dari keduanga berhak tmhrk mernpertahankan

bagiannya, meskipun selartunga ingin mengembalikan bagiannya

kepada sang penjtnl.

Jika seorang pria membeli lahan lrang ada pohon

kurmanya, dan potrm lqrrrna tersebut sudah berbuah, dan dia

tidak mensyaratkan apa pun, maka menumt Abu Hanifah, buah

tersebut milik sang penflral, kecuali jika sang pembeli

mensyaratkan bahwa buah kurma tersebut menjadi miliknya.

3097. Seperti itu pula riwayat yang kami terima dari

Rasulullah $, bahwa beliau bersabda,
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"Siapa saja yang membeli kebun kwma yang sudah

berbuah lagi sudah diserbuki, maka buahnya milik sang penjual,

kecuali jika pembeli mensyaratkan buahnya menjadi miliknya.

Siapa saja yang membeli budak yang mempunyai harta, maka

harta budak tersebut milik penjuahya, kecuali jika pembeli

m ensyznatkan harta tersebut menjadi miliknya."

Pendapat ihlah yang dia pegang.

Namun Ibnu Abi I aila berpendapat bahwa buah tersebut

menjadi milik pembeli, meskipun dia tidak mensyaratkan demikian.

Karena buah kurma adalah hasil dari pohon ls,rma tersebut.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang membeli kebun kurma dari

orang lain dan pohon kurmanya sudah diserbuki, maka buahnya

milik penjual, kecuali pembeli mensyaratkan buahnya menjadi

miliknya.

Tapi jika pohon kurma tersebut belum diserbuki, maka

buahnya menjadi milik pembeli. Sebab buahnya tidak akan terlihat
jelas kecuali pada saat penyerbukan, dan penyertukan baru

dilakukan ketika buahnya terlihat jelas. Selama buahnya masih

belum terlihat jelas, maka hukum buah tersebut sama seperti janin

hewan yang masih berada dalam kandungan induknya. Janin ini

dimiliki oleh siapa lnng memiliki induknya. Tapi apabila buah
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tersebut sudah terlihat jelas, maka hukum buah tersebut sama

seperti janin hewan yang sudah terpisah dari induknya (anak

hewan). Inilah afuran yang sesuai Sunnah.

Jika seseorang membeli pohon anggur atau Tin atau pohon

berbuah, apa saja buahnya, setelah pohon tersebut diserbuki, baik

kecil maupun besar, maka buahnya milik sang penjual. Ihr karena

buah dari pohon tersebut sudah terlihat jelas tanpa terhalang,

sehingga sama dengan pohon kurma yang buahnya sudah terlihat

jelas.

Seperti ifu juga ketika seseorang rneniual budak yang

mempunyai harta, maka harta budak tersebut meniadi milik

penjual, kecuali jika pembelinya mensyaratkan harta tersebut

menjadi miliknya. Semua ketentuan ini sesuai dengan nash sunnah

atau pengertiannya, dan sama sekali tidak menyalahinya-

3. Bab: Perselisihan Mengenai Cacat

Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang pria membeli seorang

budak perempuan, atau binatang hrnggangan, atau pakaian, atau

hal lainnya dari orang lain, kemudian sang pembeii menemukan

adanya cacat pada pakaian yang dibeli tersebut, misalnya, ialu dia

berkata kepada penjual, "Engkau menjual pakaian ini padakr-r

dengan cacat ini," namun penjual menampik dakwaan ifu, maka

sang pembeli harus mendatangkan bukti-bukti yang menguatkan

tuduhannya itu.

Jika sang pembeli tidak nrampu mendatangkan bukti-hukti
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yang menguatkan tuduhannya itu, maka penjual harus bersumpah

atas nama Allah bahwa dia menjual pakaian tersebut tanpa adanya

cacat. Namun jika penjual berkata, "Aku menolak bersumpah,"

maka Abu Hanifah berpendapat, 'Aku tidak akan mengembalikan

kehamsan bersumpah kepada pembeli, dan ifu tidak bisa membuat

sumpah tersebut pindah dari tempat yang telah ditetapkan

Rasulullah." Pendapat itulah yang dia pegang.

Sementara Ibnu Abi laila mengatakan pendapat seperti

pendapat Abu Hanifah, hanya saja jika ada kecurigaan terhadap

penggugat (dalam kasus di atas: pembeli), maka sumpah tersebut

dibalikkan kepada penggugat (pembeli), dan dia diperintahkan

unfuk bersumpah. Dikatakan kepadanya, "Bersumpahlah, dan

kembalikanlah pakaian itu kepada pihak penjual."

jika pembeli juga udak mau bersumpah, maka dakr,vaannya

bahwa baju itu dijual dalam keadaan cacat tidak dapat diterima,

dan itulah yang diputuskan untuknya.

' 'l Asy-Syaf i berkata: Jika seorang pria membeli hewan

tunggangan, atau pakaian, atau apa saja, kemudian dia

menemukan adan5ra cacat pada barang yang dibeli tersebut,

sehingga dia pun berselisih dengan pihak penjual, dimana penjual

berkata, "Cacat ihr terjadi setelah barang ihr berada di tempatrnu,"

sementara pembeli berkata, "Justru cacat itu terjadi di tempatmu,"

maka jika cacat itu merupakan cacat yang baru terjadi, berarti

perkataan yang dipegang adalah perkataan penjual disertai

sumpahnya atas nama Allah, bahwa dia menjual barang tersebut

dalam keadaan tidak ada cacaturya. Kecuali jika pembeli mampu

memberikan bukti yang menguatkan dakuaannya. Jika ini png
terjadi, maka bukti dari pihak pembeli ini lebih kuat daripada
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sumpah dari pihak penjual.

Tapi jika penjual menolak bersumpah $aitu sumpah bahwa

barang tersebut tidak cacat), maka kita kembalikan keharusan

bersumpah itu kepada pihak pembeli, baik kita mencurigai pihak

pernbeli ini ataupun tidak. Jika pembeli mau bersumpah (bahwa

cacat tersebut dari pihak penjuai), maka kita kembalikan barang

tersebut kepada penjual karena adanya cacat. Tapi jika pembeli

juga tidak mau bersumpah, maka tidak kita kembalikan bamng

tersebut kepada pihak penjual.

Kita tidak dapat memberi pembeli hak untuk mengembali-

kan barang kepada penjual, hanya karena penjual ellggan

bersumpah. Akan tetapi, kita baru bisa memberi pembeli hak

unhrk mengembalikan barang tersebut kepada penjual, apabila

penjual enggan bersumpah, dan keengganan penjual itu disertai

dengan adanya sumpah dari pihak pembeli, bahwa cacat tersebut

memang berasal dari pihak penjual.

Jika ada seseorang yang mengatakan, apa dalil dari

pendapat yang Anda sebutkan? Maka dikatakan kepadanya,

3098. Rasululla"h $ memutuskan sumpah bagi orang-

orang Anstrar, yang dengan sumpah ihrlah mereka berhak

terhadap darah (nyarva) sahabat mereka. Namun mereka tidali

mau bersumpah. Maka beliau pun mengembalikan kehamsan

bersumpah tersebut kepada orang-orang Yahudi, yang dengan

sumpah ifulakr mereka dapat rrrembebaskan diri (dari funtutan).ls+

1g i-ih. bab sumpah pembahasan denda.
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3099. Selanjutnya, Umar & juga menilai keharusan ber-

sumpah atas pihak tergugat dalam permasalahan darah (nyawa),

dimana dengan sumpah itulah mereka dapat membebaskan diri
dari funfutan, namun mereka tidak mau bersumpah. Oleh karena
ifulah Umar rS, mengembalikan keharusan bersumpah tersebut

kepada para penggugat, dan dia tidak memberikan penggugat hak

apa pun karena keengganan bersumpah dari pihak tergugat,

hingga dia mengembalikan keharusan bersumpah itu kepada pihak
penggugat, dan pihak penggugat mau bersumpah. Sunnah
Rasulullah,S merupakan nash yang menafsirkan sunnah beliau

yang bersifat global. Demikian pula dengan pendapat g-ur.155

3100. Adapun sabda Rasulullah S: "Bukti atau saksi itu

atas penggugat, dan sumpah atas tergugat," juga perkataan Umar,
semua itu merupakan pern5ataan yang masing-masing ditopang
oleh nash. Sedangkan mereka yang mengatakan bahwa sumpah

tidak meler.ruati pihak tergugat (dan pindah kepada penggugat),

mereka sebenamya menyalahi hal ini dan terlalu berlebihan.

Mereka memahami hadits tersebut bukan dengan hakikatnya. Hal
ini sudah kami jelaskan pada pembahasan tentang putusan.156

Sumpah diantara dua orang yang melakukan transaksi jual-

beli tersebut hanya terfokus pada apa yang mereka jual-belikan.

Apabila seseorang menjual sesuafu, kemudian dia menyata-

kan bahwa barang yang dijualnya bebas dari semua cacat, maka

15s g.6i1r tersebut sudah disebutkan pada no. 30210 pembahasan: Dakuaan dan
Bukti, tnb: Penggugat dan Tergugat.

ls Hadits tentang hal ih-r sudah dijelaskan pada no. 2911 pada awal
pernbahasan: Putusan.
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Abu Ftranifah mengatakan bahwa pemyataan pembebasan dari

semua cacat tersebut merupakan perkara yang dibolehkan, dan

pembeli tidak berhak mengembalikan barang yang sudah dibelinya,

apa pun alasannya. Tidakkah engkau melihat bahwa ketika

seseorang menyatakan orang lain bebas dari luka yang menembus

otak, maka ifu berarti orang ihr bebas dari semua luka menembus

otak. Seandainya dia membebaskan orang itu dari luka, maka ifu

berarti bahwa orang ihr memang bebas dari luka. Pendapat inilah

yang dia pegang.

Sementara Ibnu Abi l-aila mengatakan bahwa penjual tidak

dapat membebaskan diri dari semua cacat, sebelum dia menyebut-

kan semua cacat tersebut. Dia iuga tidak menyebutkan unfuk

meletakkan tangannya di atas cacat tersebut (menyatakan ber-

tanggungjawab).

Asy-Syafi'i berkata: Apabila seorang meniual budak atau

hewan dengan menyatakan bahwa semua ihr bebas dari cacat,

maka pendapat yang kami pegang dalam masalah ini -umllahu
a'lanr adalah pendapat yang sesuai dengan putusan Utsman bin

Affan, yaifu bahwa dia dapat membebaskan diri dari semua cacat

yang tidak diketahuinya, narrrun dia tidak dapat membebaskan diri

dari cacat yang diketahuinya, lnng tidak disebutkann5a, dan yang

dipahaminya.

Kami berpegang pada pendapat ini karena taklid (mengikuti

pufusan Utsman), dan sebenamya pendapat ini mengandung safu

dari sekian makna yang membedakan harnn dengan hal yang

lainnya. Ihr karena malrtrluk hidup itu bisa merasakan sehat dan

sakit, dan wataknya pun berubah-ubah. Jarang sekali ada binatang

yang bisa bebas dari cacat, baik yang jelas maupun yang samar.
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Apabila cacat itu samar bagi sang penjual, maka saya (Asy-

Syafi'i) dapat membebaskannya -karena kebebasannya- dari
cacat. Namun jika cacat tersebut tidak samar baginya, maka yang

demikian ifu tetap dapat disebut cacat, bergantung pada unsur
pengurangan yang ditimbulkannya, baik pengurangan tersebut
sedikit maupun banyak, kecil maupun besar. Penamaan cacat ifu
disesuaikan dengan hal itu, sehingga penjual tidak dapat mem-
bebaskan barang yang dijualnya dari cacat, kecuali jika dia
memosisikan cacat yang jelas itu sebagai cacat yang samar,

meskipun hal itu shahih menurut kias (qiyas), seandainya bukan
karena taklid dan apa yang telah kami jelaskan tentang perbedaan

hewan dengan yang lainnya. Agar tidak ada yang dapat mem-
bebaskan diri dari cacat yang ada pada sesuafu yang diperjual-
belikan, tetapi tidak disadari pemiliknya. Akan tetapi, sikap taklid
dan alasan yang telah kami jelaskan tentang perbedaan hewan
dengan yang lainnya itu lebih tepat daripada apa yang kami
jelaskan tentangnya (di sini).

Jika seorang pria membeli hewan funggangan, pelayan,
rumah, pakaian, atau yang lainnya, kemudian ada seseorang yang

mengldaim menggugat sesuafu yang telah dibelinya ifu, namun
orang ifu tidak memiliki bukti yang menguatkan gugatannya,

kernudian orang itu meminta si pembeli -yang menguasai sesuafu

tersebut- lrersumpah terkait dengan gugatannya, nraka menumt
Abu Hanifah, sumpah tersebut wajib atas si pembeli, yaifu sumpah
atas nama Allah bahwa tidak ada hak orang lain yang terkait
dengan sesuahl yang dibelinya itu. Pendapat inilah yang dia
pegang.

Sementara Ibmr Abi Laiia mengatakan bahwa si pembeli
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harus bersumpah atas nama Allah, bahwa tidak ada hak orang lain

pada sesuatu yang dibelinYa itu.

fuySyafi'i berkata: Sang pembeli harus bersumpah dengan

nama Allah, bahwa tidak ada hak orang lain yang terkait dengan

sesuahr yang telah dibelinya itu. Sumpah tersebut cukup baginya

jika sepengetahuannya tidak ada hak orang lain yang terkait

dengan sesuatu tersebut. Demikian pula dengan semua sumpah

dan kesaksian lainnYa.

Jika seseorang melakukan pembelian dengan syarat penjual

memiliki masa khiyar selama safu bulan, atau pembeli memiliki

masa khryar selama satu bulan, maka Abu Hanifah mengatakan

bahwa jual-beli tersebut fasid bata\, dan masa khiyar itu Udak

boleh lebih dari tiga hari.
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3101. Kami menerima hadits dari Rasululluh #, bahwa

beliau bersabda, " Barangsiapa yang membeli kambing

muhaffalaty'sT, maka dia berhak mengambil Wng tefiaik dai dua

157 Karnbing yang susunya tidak diperah selama beberapa waktu sehingga

kantung .u.urryu 
-.n"rrr6e.rgkak dan penuh dengan air sttsu. Tujuan tidak adanya
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pertimbangan dalam wakfu tiga hari. Jika ingin, dia boleh

mengembalikan kambing tersebut berikut safu sha' kurma keing
atau safu sha' gandt1171.'158

pemerahan ini tak lain agar calon pembeli menduga hewan tercebut air susunya
banyak, sehingga . harganya menjadi mahal, Padahal kenyataan sebenamya tidak
demikian, justu hewan tersebut air susunya sedikit atau seperti heuran lainnya-
penerjemah.

ls8 g3. Al Bukhari (ll/1o2, pembahasan: Jual-beli, bab: l-arangan bagi Penjual:
Tidak Boleh Melakukan Muhaffalah terhadap unta, sapi dan kambing), dari hnu
Bukair, dari AI Al [-aits, dari Ja'far bin Rabi'ah, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, dari
Nabi S, beliatr bersabda, "Janganlah kalian melakukan tashrigh terhadap unh dan
kambing. Barang siapa jnng membeli heumn tashngh setelah itu, maka dia
dipersilakan untuk memilih yang terbaik di antan dua pertimbangan, setelah dia
memerah susunln: Jika dia menghendaki, maka silakan mempertahankann5n, namw
jika dia menghendaki (lain) mala silakan dia mangembalikannya berikut satu sha'
kurma kering."

AI Bukhari berkata, "Dituturkan dari Abu Shalih, Muiahid, Al Walid bin Rabah
dan Musa bin Yasar, dari Abu Hurairah, dari Nabi &,'Sutu sha'kurma keringl .

Namun sebagian dari mereka mengatakan dari hnu Sirin, 'Safu sha' makanan, dan dia
diberi hak khiyar selama tiga hari'. Sementara sebagian lainnya meriwayatkan dari lbnu
Sirin, 'satu sha kurma kering', tanpa menyebutkan, 'Tiga hari'." Riwayat yang
menyebutkan kurma kering lebih banyak (no. 2148).

HR. Muslim (llll1158-1159, pembahasan: Jual-beli, bab: Hukum Jual-Beli
Mushanah), dari ja.lur Daud bin Qais, dari Musa bin Yasar, dari Abu Hurairah, dia
berkata, "Rasulullah $ bersabda, 'Siapa saja 5nng membeli kambing mushanah, maka
hendaHah dia membalikkanrya lalu memerah susuny?. Jika dia rela terhadap susu
hasil perahannSm, maka silakan dia mempertahankarnlm. Namun jika tidak, silakan dia
mengembalikannya berikut satu sha'kurma keringl ." (no.23/1524).

Diriwayatkan juga dari jalur Suhail dari ayahnya, dari Abu Humirah, bahwa
Rasulullah $$ bersabda, " Barang siapa mernbeli domba musharmh, maka dalam hal ini
dia diberikan hak khiyar selama tiga hari. Jika ingin, silakan mempertahankan domba
tersebut. Tapi iika menEhendaki (lain), silakan dia mengernbalikan domba tersebut
berikut satu sha'kurma kering""

Diriwaya'.ki:n pula dari jalur Abu Amir AI Uqadi, dari Qurrah, dari Muhammad,
dari Abu Humirah, dari Nat'i S, beiiau bersabda, " Siapa saja 5ang menbeli kambing
musharrah, maka dia diberi hak pilih selama tiga hai. Jika dia mengembalikan
kambing tersebut" maka dia mengernbalikannga bersama safu sha'makanan, bukan
gandum."

Diriwayatkan dari Ibnu Abi Umar, dari Sufuan, dari Agyub, dari Muhammad bin
Sirin, dari Abu Hurairah, dia berkata, "RasulullahrS bersabda,'Siapa saja yang
membeli kambing musharrah, maka dia dipersilakan metn'lih yang terbaik di antan
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Dengan demikian, masa khiyar tersebut sepenuhnya

berdasarkan ketetapan Rasulullah $'
Sementara Ibnu Abi l-aila mengatakan bahwa penetapan

masa khiyar ihr sah-sah saja, apakah ifu sebulan atau pun setahun.

Pendapat inilah Yang dia Pegang-

Asy-Syafi,i berkata: Jika seseorang membeli seorang budak

atau barang apa saja, dengan syarat penjual atau pembeli, atau

kedua-duanya memiliki masa khiyar yang lamanya sudah

ditetapkan oleh keduanya, maka jika masa khiyar tersebut tiga hari

atau kurang, berarti jual-beli tersebut sah. Tapi jika masa khiyar

tersebut lebih dari tiga hari, baik lebihnya itu sedikit maupun

banyak, maka jual-beli tersebut batal.

Jika ada yang mengatakan, bagaimana mungkin khiyar

selama tiga hari diperbolehkan, sementara khiyar lebih dari tiga

hari tidak diperbolehkan? Maka dikatakan kepadanya:

Seandainya tidak ada hadits dari Rasulullah # (tentang

masa khiyar selama tiga hari), niscaya tidak diperbolehkan khiyar

setelah fubuh pembeli dan penjual berpisah seusai melangsr-lngkan

dua hat. Jika ingin, dk dapt manpbhakan kambing tasebut. Tapi iika dia

menghendaki an, au mengembalilan kambing tersebut betsama satu

shalkuma kaing, bitan ganduni -"
PadariwayatAl4yubyangmenggunakansanadsama,disebutkan,"Barangsiapa

membeli kambing, mal<a dibqikan hak khigr'"
Diriwayatkan dari jalur AMurmzzaq, dari Ma'mar, dari Hammam bin Munabbih'

dari Abu Huraimh, dari Rasulullah $,'Apabila salah seomng dan kalian membeli unta

musharrah, atau domba mushanah, maka dia dipersilakan memilih yang terbaik di

anbra dua hal setelah memmh susunta. Boleh jadi itu (mernpertahankanryn). Tapi

liia fiduk, dia dipersitat<an untuk mangembalikan domfu tersebut bersama satu sha'

kwma kering." (Uh- no. 24-28/L5241.
ll4aistre Uunaffalah srna dengan mushatmh, yaihr menahan air susu di dalarn

kanfung susu he.,van, hingga Penuh.
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transaksi jual-beli. Sebab Rasurullah @ menetapkan hak khiyar
hanya sarnpai tubuh pembeli dan penjualberpisah.

Tujuan dari larangan adanya hak khiyar ini adalah agar
pembeli tidak menyerahkan uang pembayarannya kepada penjual,
dan penjual juga tidak menyerahkan budak perempuan yang
dijuatrnya kepada pembeli, namun penjual tidak bisa memanfaatkan
uang pembayaran yang sudah diterimanya, dan pembeli pun tidak
bisa mengambil manfaat dari budak perempuan yang sudah
dibelinya.

seandainya kita rnengklaim bahwa keduanya (penjual dan
pembeli) sama-sama berhak mengambil manfaat (dari sesuatu yang
diterimanya), maka kita juga harus mengklaim bahwa keduanya
raemiliki ka,r,rajiban yang sama, yaitu ketika salah safu dari
kedtranya hendak mengembalikan apa yang sudah diterimanln,
maka dia berhak unfuk mengembalikannya.

Namun karena dasar dalam ma&hab kami menyatakan
bahwa saya udak boleh menjual 

"budak 
perempuan kepada

sese/orang dengan q,rarat orang itu fidak boleh menjualnya lagi
kepada orang lain -karena apabila saya mensyaratkan demihan
berarti saya telah mengurangi hak mitik sang.pembeli, dan saya
juga bdak dapat menyerahkan hak mitik -atas budak perempuzrn
tersebut* kepada sang pembeli melalui imbalan/pembayann tnng
saya teima darinya kecuali jika hak mitik ifu sempuma/penuh-
maka sebenamya dengan syarat khiyar tersebut saya sudah
mengurangi hak milik yang diberikan kepada sang pembeli, hingga
saya pun harus melarang adanya hak khiyar tersebut dirinya.

Hukum asal dari jual-beli yang dilakukan dengan khiyar,
seandainya tidak ada hadits dari Basulullah, adalah tidak sah.
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Karena kami menganggap tidak sah jual-beli yang dilakukan

dengan pengurangan hak yang lebih sepele daripada

pengembalian dalam masa khiyar ihr, seperti yang telah saya

sebutkan di atas.

Namun manakala Rasulullah s menetapkan adanya hak

khiyar pada transaksi jual-beli hev,ran musharahls9, seperti pada

riwayat berikut,

g702. Diriwaptkan dari Rasulullah s bahwa beliau

menetapkan hak khiyar selama tiga hari untuk Habban bin

Munqi& terkait apa yang dibelinya. 1@

159 Secata ulnun, pengertian musharrah ini tdak berbeda dengan muhaffa]ah -
penerjemah.' ieo ljh. Musnad Al Hmaidw2g2-293, no. 6621dari Sufuan, dari Muhammad

bin Ishaq, dari Nafi" dari lbnu umar, bahwa Murqidz terluka di bagian kepalanya

hingga m.ng"nai otut ry., hingga mernbuat lidahnya rusak (udak jelas bicaranya)'

Dahulu, apabila dia melalaftan iu+beli, ia biasa menipu. Rasulullah $ kemudian

bersabda kepadanya, "Latrutankh iuatMi, hn htakanlah: 'Tidak ada penipuan''

setetah itu, engkau mqniliki hak khi5ar (hak pilih apkah al<an melanjutkan atau

membatalkan iual-beli) selana figa hari'"
HR. Al Hur.i* dalam At Musbdmk w22, pqrtbhasan: Jual-beli) dari jalur lbnu

Umar, dari Sufuan, derrgan rdaksi lEng salna. Di dalam hadits ini, disebutkan,

"Hibban bin Munqidz,"
HR. Ibnu Al Jarud dalam // Mutbqa (ttlm- 250, pernbahasan: Jual-beli dan

perniagaan, bab: Perniagaan), dari iaho, dengan redaksi lnng sama' dan di dalamnya

disebutkan: Habban bin Mtrnqi&-
hnu Ishaq menegaskan penyimakannya dari Nafi' pada riwayat Imam Ahmad

(vr29-t3ol.
Pokok hadits tersebut terdapat di dalam shahih At Bukhan dan Muslim' Tapi di

dalam kedua kitab ini tidak disebutkan orang yang namalrlra disebutkan di sini' Dan di

dalam kedua kitab ini juga tidak ada pembatasan selama tiga hari'

HR. Al Bukhari (itgq, w"bEllr*"rr, Jual-beli, bab: Penipuan yang Dibenci di

dalam Jual-Beli, dari ialur Malik, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, no. 2117)

dan Muslim (tll/7155, p€mbafEsan: Jual-beli, bab: Orang yang Menipu dalam Jual-

Beli, dari jalur lsmail binJa'hr, dari Abdullah bin D'lnar, dengan redaksi yang sama).
,J,gaaarijalurSufyandarrsyu,bah,dimanakeduanyameriwayatkandari

AMdIJ bin Dinar, dengan redaksi yang sama (no' z18'21533)'

Wala khilabataartinya tidak ada penipuan dalam iual-beli'
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Maka kita telah sampai kepada perintah Rasulullah S,
yaifu adanya hak khiyar, dan kita tidak boleh merewati batasan ini
karena Rasulullah 4$ sendiri tidak melewatinya.

Perintah Rasulullah S ini identik dengan sebuah batasan,
karena praktik tashriyah atau tidak adanya pemerahan susu ifu
bisa diketahui dalam sehari semaiam setelah perahan pertama,
atau dalam dua hari, sehingga tidak ada lagi keraguan tentang
keberadaannya.

Jadi, seandainya khiyar tersebut disyariatkan unfuk
mengetahui cacat tashiyah atau tidak adanya pemerahan susu,
maka redaksi yang lebih ideal unhrk diungkapkan ialah: Khiyar itu
berlaku sampai diketahui bahwa hewan tersebut adalah hry.ran
musharrah, baik waktunya lama maupun sebentar. sebagaimana
halnya hak khiyar karena adanya cacat yang baru diketahui tidak
terbatas wakfunya, apakah wakfunya panjang atau pun pendek.

Seandainya hak khiyar yang diberikan kepada Abban
tersebut hanya agar dia dapat bermusyawarah dengan orang lain,
maka dia dapat bermusyawarah dengan orang lain tersebut
seketika ifu pula atau beberapa saat setelahnya.

Namun, dia juga bisa saja tidak bermusyawarah dengan
orang lain dalam kurun wakfu tertenfu. Berdasar hal itu, maka
hadits tersebut menunjukkan bahwa khryur selama tiga hari ifu
merupakan batas yang paling lama.

Oleh karena ihrlah kita tidak boleh melewatinya. Dan
barang siapa yang melewatinya, berarti ia mengajukan syarat yang
bisa membuat jual-beli menjadi batal.
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Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang membeli sesuatu dalam

sebuah transaksi jual-beli dengan syarat bahwa sang penjual

memiliki hak khiyar selama sehari, Ialu pembeli menerima barang

yang diperjual-belikan tersebut, kemudian barang tersebut rusak di

tangan pembeli, (kemudian peniual menggunakan hak khiyamya

unfuk tidak melanjutkan transaksi), maka Abu Hanifah mengata-

kan bahwa si pembeli harus menanggung nominal dari barang

yang sudah rusak tersebut, karena dia mengambilnya atas prinsip

jual-beli. Pendapat itulah yang dia pegang-

Sementara hnu Abi I aila mengatakan bahwa pembeli

adalah orang yang menerima amanah terkait dengan penerimaan

barang tersebut, sehingga dia tidak harus memberikan ganti rugi

apa pun.

Seandainya hak khiyar itu milik sang pembeli, kemudian

barang tersebut rusak di tangannya, maka dia berhak mengambil

kembali uang pembayaran yang sudah diserahkannya sebagai

pembayaran barang tersebut. Demikianlah menurut pendapat Abu

Hanifah dan Ibnu Abi Laila.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang pria menjual seorang

budak kepada seorang pembeli dengan hak k*riyar selama tiga hari

atau kurang, kemudian dia menyerahkan budak tersebut kepada

pembeli, kemudian budak tersebut meninggal dunia di kedua

tangan pembeli, maka pembeli harus menanggung harga budak

tersebut. Kami melarang peniual menanggung harga budak

tersebut, karena jual-beli tersebut belum selesai. Kami juga

melarang hilangnya pertanggungan terhadap penjual, karena dia

mengambil pembayaran tersebut dari pihak pembeli atas prinsip

jual-beli. Oleh karena ihr, kami menetapkan bahwa jual-beli
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tersebut harus ada pertanggungannya.

Tidak ada alasan unfuk menyatakan bahwa sang pembeli
adalah orang yang menerima amanah atau titipan terkait budak
tersebut. Karena orang yang menerima titipan itu tidak memiliki
hak milik dan tidak mendapatkan manfaat dari budak yang
dititipkan padanya, baik dalam waktu dekat maupun jauh. Ia
menerima budak tersebut untuk kepentingan pemilik sebenamya,
bukan untuk kepentingan dirinya sendiri.

Asy-Syafi'i berkata: Tidak ada perbedaan dalam hal itu
apakah hak khiyar tersebut menjadi milik penjual atau pun menjadi
milik pembeli, karena jual-beli belum selesai sebelum budak
tersebut meninggal dunia.

Jika seorang pria membeli seorang budak perernprnn,
kemudian menjual sebagiannya tapi tidak menjual sebagian
lainnya, kemudian dia menemukan cacat pada budak perempuan
tersebut, dimana cacat ini mungkin saja disembunyikan oleh
penjual terhadap dirinya dengan tujuan mengelabuinya, maka Abu
Hanifah benar-benar mengatakan bahwa dia tidak bisa
mengembalikan bagan dari budak perempuan yang masih menjadi
miliknya kepada pihak penjual, dan dia juga tidak bisa mengambil
selisih pembayaran akibat adanya cacat tersebut.

Abu Hanifah berkata, "Kembalikanlah budak perempuan
ifu seufuhnya, sebagaimana engkau mengambilnya. Jika fidak,
maka engkau Udak berhak mengembalikannya (kepada pihak
penjual." Pendapat ifulah yang dia pegang.

Sementara lbnu Abi laila mengatakan bahwa dia berhak
mengembalikan bagian dari budak perempuan tersebut yang masih
menjadi rniliknya kepada pihak penjual, dengan mengambil
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separuh harganya.

Seperti itu pula pendapat Abu Hanifah dan Ibnu Abi Laila

pada masalah jual-beli pakaian dan semua jual-beli lainnya'

Jika seorang pria membeli budak perempuan, pakaian atau

barang dari pria lainnln, kemudian dia menjual sebagiannya

kepada kepada orang lain, kemudian dia menemukan adarnTa

cacat pada budak perempuan yang sebagiannya sudah dijual

tersebut, dan cacat ini sengaja disembunyikan penjual (pertama)

kepada dirinya unfuk menipunyia, maka dia tidak dapat

mengembalikan sebagian dari budak perempuan tersebut kepada

penjual dengan memperhitr.urgkan bagiannya dari harga budak

tersebut, dan dia juga tidak dapat meminta pengembalian sebagian

dari uang pembayaran dari pihak penjual karena adanya cacat

tersebut. Kepadanya dikatakan, "Kembalikanlah ia seufuhnya

sebagaimana asalnya, atau pertahankanlah-"

Dia baru bisa meminta pengembalian sebagian dari uang

pembayaran akibat adanya ca@t, jika budak perempuan tersebut

meninggal dunia atau dimerdekakan (oleh pembeli kedua yang

telah membeli sebagian dari budak perempuan tersebut), sehingga

budak perempuan tersebut tidak dapat dikembalikan sama sekali.

Atau budak perempuan tersebut mendapat cacat di tempatnya,

sehingga dia tidak dapat mengembalikan budak perempuan sama

sekali.

Adapun jika dia telah menjual budak perempuan tersebut

atau menjual sebagiannya, itu berarti dia dapat mengembalikan

nya. Apabila dia dapat mengembalikannya secara langsung,

sehingga hal itu mengikat pihak penjual, maka dia tidak dapat

mengembalikannya sekaligus meminta pengembalian pembayaran
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akibat adany-a cacat (kompensasi dari cacat). sebagaimana dia
tidak dapat mempertahankannya tapi meminta pengernbalian uang
pembayaran akibat adanya cacat (kompensasi dari cacat).

3103. Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang membeli seorang
budak (dari orang lain), dan orang lain ini mensyaratkan pembeli
harus menjual a.tau menghibahkan budak tersebut kepada si fulan,
atau pembeli harus mernerdekakannya, maka menurut Abu
Hanifah, jual-beii ini tidak sah. Pendapat inilah yang dia pegang.
Pendapat seperti itu pula yang kami terima dari umar bin Al
ffiug-,11,u6.161

Sementara Ibnu Abi l^aila mengatakan bahwa jual beli
tersebut sah, tapi syaratnya tidak.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang pria menjual seorang
budak kepada seoranE pria lainnya, dengan syarat pembeli tidak
boleh menjualnya atau justru harus menjualnya lagi kepada si
fulan, atau dengan syarat pembeii tidak boleh memperbudaknya,
atau dengan syarat pembeli harus memberikan sesuatu kepada
budak tersebut, atau dengan syarat pembeli tidak boleh

161 HR- Ath-Thabarani(Il/616, pembahasan: JuaLbeli, bab: Apa yang Dilakukan

lghadal Induk Ya*g Dijual dan penetapan syarat padanya), dari Ibnu Syihab, bahwa
ubaidullah bin Abdillah bin utbah bin Mas'ud mengabarkan kepadinya, bahwa
Abdullah bin lvias'ud rrrembeli seorang budak perernpuan dari istrinya, Zainab Ats-
Tsaqafiyah, dan ishinga menetapkan syarat padanya, "Jika engkau menjual budak
perempuan irri, maka budak perempuan ini menjadi milikku dengan harga yang
dengannya engkau nrenjualrrya. "

Abdullah t,in Mas'ud kemudian bertanya kepada umar bin Al Khaththab, lalu
umar berkata, "Janganlah engkau rnendekatinya, selama padanya t,zrdapat syarat bagi
seseorang."

HR. Abdurazzaq dalarn Mushannafnya Nlll/s6, nc. 14291, pembaharsan: Jual-
beli, bab: Syarat dalam Jual-beli), dari Ma'mar, dari Az-Zr,,hri, darl ijbaiduftah, seperti
riwayat di atas.
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menyusahkan budak tersebut, maka jual beli dengan syarat

tersebut tidak sah. Sebab ini merupakan bentuk lual beli dengan

pengalihan hak milik secara tidak penuh.

Tidak boleh ada syarat dalam masalah ini, kecuali sahr

syarat, yaifu unfuk memerdekakan budak tersebut. Syarat ini

diperbolehkan, guna mengikuti pehrnjuk sunnah. Juga karena

syarat ini berbeda dengan syarat lainnya.

Oleh karena ihrlah kami katakan, jika pembeli membeli

budak tersebut dengan syarat dia harus memerdekakannya,

kemudian dia benar-benar memerdekakannya, maka jual-beli

tersebut sah. Jika ada seseorang mengatakan, memang apa

bedanya syarat agar memberikan kemerdekakan dengan syarat

lainnya?

Dikatakan kepada orang ifu, saya mungkin saja punya

separuh budak, sehingga saya berhak untuk menghibahkan atau

menjualnya, atau melakukan apa pun yang saya inginkan

terhadapnya, tanpa harus menanggung bagian sekufu,/kawan saya

dalam kepemilikan budak tersebut. Dan sekutu saya juga tidak

akan kehilangan hak miliknya atas budak tersebut. Sebab masing-

masing memiliki porsinya sendiri-sendiri.

Namun jika saya memerdekakan budak tersebut, ketika

saya mampu, (padahal bagian saya hanya separoh), maka budak

tersebut juga termerdekakan dari hak milik sekuhr saya, yang tidak

saya punyai dan belum saya lepaskan. Saya juga harus

menanggung jatah kepemilikan sekufu saya itu atas budak

tersebut. Budak tersebut juga lepas dari kepemilikan sekufu saya

tanpa ada perintah darinya.

Pemberian kemerdekaan ifu juga bisa memerdekakan janin
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yang dikandung budak perempuan yang dimerdekakan. Jika budak

ilerempuan tersebut melahirkan janinnya k^urang dari enam bulan,
rnaka janin tersebut sudah termerdekakan. Tapi jika saya menjual
janin tersebut, maka penjualan tersebut tidak sah. Inilah perbedaan

antara syarat pemberian kemerdekaan dengan syarat lainnya
dalam masalah ini" Begitu pula yang terkait dengan ummu walad,
budak mukatab dan yang lainnya.

Asy-Syafi'i berkata: Apabila seseorang memiliki piutang
kepada orang lain dari sebuah jual-beli (ya.rg pelunasannya akan
dilakukan sampai batas waktu tertentu), kemudian uangnya ada,

namun pemberi piutang memberikan penangguhan kepada orang
yang berutang sampai batas waktu yang lain, maka Abu Hanifah
mengatakan bahwa pemberian penangguhan itu mempakan
perkara yang diperbolehkan. Dan piutang tersebut sampai batas

waktu yang kedua ifu, yang sampai batas wakfu ihrlah pemberi
piutang memberikan penangguhan" Pendapat itulah yang dia
pegang.

Sementara Ibnu Abi Laila mengatakan, pemberi piutang
berhak menarik kembali penanggtrhan dalam masalah itu, kecuali
jika hal itu dilakukan atas dasar islah dari keduanya.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang memiliki piutang kepada
orang lain dari akad salaf, jual-beli, atau transaksi apa pun,

kemudian pernberi piutang memberikan penangguhan kepada
orang yang berutang sampai batas wakh_r tertenfu, maka dia
berhak unhrk mempertimbangkan ulang kapan saja dia mau.
Sebab, penangguhan itu bukanlah pemindahan piutang dari hak
pemberi piutang kepada orang yang bemtang (pelunasan). Dan
pemberi piutang pun tidak rrrengambil kompensasi apa pun dari
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pihak yang berutang, sehingga kita harus mengikatkannya pada

kompensasi yang sudah diambilnya dari pihak yang berutang, atau

membatalkan jual-beli dan dia harus mengembalikan kompensasi

tersebut.

ndak ada perbedaan dalam hal itu antara transaksi salaf

dan jual-beli, kecuali jika keduanya sarna-sama membatalkan

transaksi jual-beli, sementara barang yang diperiualbelikan masih

ada. Maka keduanya dapat menjadikan iual-beli tersebut sebagai

jual lain dengan adanya masa penantian pembayaran. Atau

keduanya sama-salna melakukan gugatan, lalu keduanya sama-

sama menjadikan hansaksi tersebut sebagai transaksi baru yang

akan diselesaikan pembayarannya sampai wakfu tertentu. Jika

demikian, maka keduanya terikat oleh jual-beli yang baru saja

mereka lakukan itu.

Jika seseorang memberikan piutang kepada orang lain,

kemudian orang yang berutang ifu menghilang hingga pemberi

piutang menurunkan iur.,lah utangn5ra, dimana orang yang

berutang cukup membayar setengahnya saja, kemudian orcng

yang berutang muncul di hadapannya setelah mendengar

penurunan hutang tersebut, maka Abu Hanifah mengatakan

bahwa pengurangan hutang tersebut merupakan perkara yang

dibolehkan.

Sementara Ibnu Abi I aila mengatakan bahwa orang yang

memberi pinjaman berhak unfuk menarik kembali pengurangan

yang telah dilakukannya. Sebab pengurangan tersebut diberikan

karena orang yang berutang menghilang. Pendapat itulah yang dia

pegang.

Seandainya pemberi piutang tersebut berkata, "Jika dia
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(orang yang berutang) muncul di hadapanku, maka dia akan
mendapatkan pengurangan sekian dan sekian dari kewajibannya."
Maka menurut Abu l-lanifah dan Ibnu Abi Laila, perkataan tersebut
tidak mewajibkan apa pun terhadap pemberi piutang.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang menghilang padahal dia
n'rempunyai utang kepada orang lain, lalu pemberi piutang ifu
memberikan pengurangan hutang kepadanya saat dia menghilang,
namun pemberi piutang akan mengambil sisa hutangnya,
kemudian pemberi piutang berkata, "sebenamya aku memberikan
keringanan itu padanya karena dia menghilang," maka pemberi
piutang tidak berhak unfuk menarik kembali pengurangan yang
telah diberikannya.

Kondisi ini tidak termasuk ke dalam kondisi terpaksa,
dimana paksaan harus dienyahkan dari orang yang dipaksa. Sebab
paksaan ifu dienyahkan dari seorang hamba pada sesuafu yang
kaitannya hanya antara dia dan Allah (bukan dia dengan manusia
lainnya), serta dalam permasalahan hukum.

Kondisi ini juga bukan kondisi terpaksa yang muncul
setelah menghilangnya orang yang berutang ifu, dan diberikan
kepada pemberi piutang saat orang yang berutang itu menghilang.
Karena sebenamya pemberi piutang ifu nrenduga bahwa orang
yang berutang telah menghilang, padahaldia tidak menghilang.

Asy-Syafi'i berkata: Jika pemberi piutang berkata, "Jika
orang yang trerutang itu muncul di hadapanku, maka dia akan
mendapatkan pengurangan sekian," kemudian orang yang
berutang ifu rnuncul di hadapannya, rnaka orang yang berutang itu
tidak berhak mendapatkan llengurangan. sebab pengurangan itu
merupakan pengurangan pertaruhan.
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Jika seseorang menjual sesuahr kepada orang lain dalam

sebuah penjualan (dengan pembayaran yang ditangguhkan) sampai

pembeli mendapatkan pemberian (rezel<rl, maka Abu Hanifah

mengatakan [dalam masalah itu, bahwa iual-beli tersebut tidak sah.

Sementara hnu Abi l--aila mengatakan bahwa jual-beli

tersebut diperbolehkan, ketika uang pembayarannya sudah ada.

Seperti itu pula pendapat Abu Hanifah dan hnu Abi Laila

terkait jual-beli yang pembayarannya ditangguhkan sampai batas

waktu yang tidak diketahui. Namun jika pembeli mentsak atau

menghabiskan sesuafu yang diperjualbelikan tersebut, maka

menurut pendapat Abu Hanifah dia hams menanggung harganya.

Tapi jika dia mendapatkan cacat (yang terjadi di tempakrya)

pada sesuahr yang diperjual-belikan tersebut, maka dia dapat

mengembalikan sesuafu yang diperjual-belikan tersebut kepada

pihak penjual, sekaligus memberikan dendanya.

Namun jika pembeli berkata kepada penjual, "Aku tidak

mau melakukan pembayaran tempo, dan aku akan menyerahkan

pembayaran funai padamu," maka menumt Abu Hanifah, dia

boleh melakukan hal tersebut pada semua itu. Pendapat itulah

yang dia pegang.

AsySyafi'i berkata, Jika seseorang menjual sesuatu kepada

orang lain (dengan pembayaran yang ditangguhkan) sampai

pembeli mendapat pemberian (rezel<rl, maka jual-beli tersebut

batal. Sebab Allah & hanya mengizinkan utang-piutang sampai

batas waktu yang ditentukan. Batas u/akfu yang ditenttrkan adalah

batas wakhr yang waktunya telah ditenfukan berdasarkan hifungan

hilal, yang telah Allah sebutkan.
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"Mereka berbnya kepadamu (Muhammad) tentang bulan

sabit Katakanlah, '[tu adalah (penunjuk) w,akfu bagi manusia dan

(ibadah) haji'. Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari
atasnya, tetapi kebafikan adalah (kebajikan) orang yang bertakwa.

Masukilah rumah-ntmah dai pinfu-pintunya, dan bertakwalah

kepada Alhh agar kamu beruntung. "(Qs. Al Baqarah [2]: 189)

Bulan sabit itu diketahui waktunya. Demikian pula dengan

hari yang juga dapat diketahui secara pasti, hukumnya sama

dengan bulan sabit tersebut. Sebab Allah S berfirman,

"Pada beberapa hari yang telah ditenfukan ...." (Qs. Al
Hajj l22l: 28)

Begitu puia dengan tahun. Karena Allah @ berfirman'
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Semua ini batas waktu yang tidak dapat dimajukan atau

diakhirkan. Sedangkan 'mendapat rc4zel<r', setahu saya, itu tidak

bisa dijadikan sebagai batasan waktu. Dan menumt saya, ifu juga

tidak akan pemah bisa dimajukan maupun diakhirkan, selamanya-

Namun seandainya imam berijtihad semaksimal mungkin,

niscaya dia bisa memasukkan 'penangguhan atau memajukan' ke

dalam batas waktu'sampai mendapatkan pemberian (rezeki)' ifu-

3104. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

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

uyainah mengabarkan kepada kami dari AMul Karim, dari

Ikrimah, dari hnu Abbas, dia berkata, "Janganlah kalian

melakukan jual-beli (dengan pembayaran tempo) sampai

mendapatkan pemberian (rezel<rl, jangan pula (melalarkan jual-beli

dengan menangguhkan pembayaran) sampai wakhr terkumpulnya

biji-bijian di tempat menebamya, dan jangan pula (melakukan jual-

beli dengan menangguhkan pembayaran) sampai waktu

memeras."

AsySyafi'i berkata: Semua ifu memang seperti yang

dikatakan oleh hnu Abbas. Karena semua batasan wakhr ini dapat

dimajukan atau diakhirkan-

sementara jual-beli yang dilahkan dengan pembayaran

tempo sampai wakfu yang tidak jelas, maka hukum jual-beli

tersebut tidak sah.

AsySyafi'i berkata: Jika barang yang dijual dengan

pembayaran tempo sampai batas yang tidak jelas itu rusak di

tangan pembeli, maka dia harus memberikan harganya (melunasi
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pembayarannya). Jika barang tersebut mengalami pengurangan

nilai di tangannya karena cacat yang terjadi padanya, maka
pembeli dapat mengembalikannya berikut selisih nilai yang

berkurang karena cacat tersebut.

Jika pembeli berkata, "Sagra rela atas barang (yang cacat) ini
dengan pembayaran funai," dan dia membatalkan syarat
pembayaran tempo, maka dia tidak dapat melakukan itu.

Jika jual-beli menjadi tidak sah, maka salah sahr dari kedua
pihak (penjual dan pembeli) tidak bisa memperbaikinya tanpa
peran dari pihak lainnya.

Dikatakan kepada mereka yang memiliki pendapat seperti
pendapat Abu Hanifah: bagaimana pendapat Anda jika Anda
mengaku bahwa jual-beli tersebut fidak sah, kapankah jual-beli itu
bisa menjadi sah? Jika dia mengatakan bahwa jual-beli bisa sah

dengan membatalkan persyaratannya ini, maka dikatakan
kepadanya bahwa hal ini akan mengakibatkan penjual menjadi
pembeli. Atau, ini hanya pembeli, sedangkan pemilik barang
adalah penjual.

Jika dia mengatakan, justm pemilik barang adalah penjual.

Maka dikatakan kepadanya, apakah pemilik barang dapat
mengadakan penjualan selain penjualan pertama? Jika dia
menjawab Vd, maka dikatakan kepadanya, "Pemyataanmu

kontradiksi. Karena engkau mengklaim bahwa jual-beli tersebut
tidak sah, dimana hukumnya seperti tidak pemah ada jual-beli,

namun kondisinya itu kemudian menjadi ada jual-beli, namun
pemilik barang tersebut tidak melakukan penjualan."
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4. Bab: Jual Beli Buah-buahan Sebelum Nampak
Kebaikannya (Sebelum Matang)

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-

Syafi'i berkata: Apabila seseorang membeli buah-buahan yang

belum matang dari bertagai jenis buah-buahan yang dihasilkan,

maka Abu Hanifah mengatakan bahwa jika dia tidak mensyaratkan

untuk membiarkan buah tersebut sampai matang, maka jual-beli

tersebut boleh.

Tidakkah Anda melihat bahwa apabila seseoreng membeli

rerumputan yang akan dipotongnya untuk makanan hewan

tunggangannya sebelum fumbuhan itu besar, bukankah hal ifu

diperbolehkan?

Abu Hanifah mengatakan, jika seseorang membeli funas

yang baru munanl, kemudian dia memotongnya, maka ifu

diperbolehkan. Apabila dia membeli tunas itu dan tdak

mensyaratkan untuk membiarkannya, maka ia harus memotong

nya. Jika dia meminta izin kepada perniliknya (penjual) untuk

membiarkannya, kemudian pemiliknla mengizinkannya unfuk

melakukan hal itu, maka hal itu tidak mengapa. Pendapat itulah

yang dia pegang.

Sementara Ibnu Abi I aila mengatakan bahwa tidak ada

kebaikan pada jual-beli sesuatu yang telah disebutkan ihr, sebelum

ia matang/besar- Namun tidak masalah jika seseorang membeli

sesuahr dari yang telah disebutkan tadi, apabila dia mensyaratkan

kepada penjual bahwa ia akan membiarkannya sampai waktu

tertentu. Sementara Abu Hanifah mengatakan bahwa tidak ada

kebaikan pada syarat ini.
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Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang membeli berbagai jenis

buah-buahan sebelum matang, rnaka jual-beli tersebut tidak sah.

Sebab Nabi melarang jual-beli buah-buahan yang belum matang.

Jika seseorang membeli buah-buahan yang belum matang

tanpa menyebutkan bahwa. dia akan memetiknya atau

membiarkannya, maka jual-beli tersebut juga tidak sah. Sebab dia

hanya akan melakukan pembelian dan membiarkan buah-buahan

yang belum matang ifu tiba pada waktu matangnya.

Tidak halal menjual buah-buahan yang belum matang

tersebut secara terpisah, kecuali jika dia membeli sesuafu darinya

yang menumtnya akan dipetik dari tempatrya. Jika ini yang

terjadi, maka tidak ada masalah. Sebagaimana halnya tidak ada

masalah (membeli buah-buahan yang belum matang), jika sudah

jafuh ke tanah. Sebab ini tidak termasuk perkara yang dilarang
oleh Rasulullah #.
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3105. Nabi S melarang menjual buah-buahan sebelum

nampak kebaikannya (kematangannya), dan beliau bersabda,

" Bagaimana menunttmu jila Allah menghalangi buah-buahan
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tersebut? Lalu, dengan alat penukar apakah salah seorang dari

kalian mengambil harta saudaranya (uang pembayaran)2't62

3106. Nabi S juga melarang menjual buah-buahan,

sampai buah-buahan tersebut terbebas dari gangguan hama'163

Namun beliau hanya melarang menjual buah-buahan yang

bisa dibiarkan (tetap berada di pohonnya) sampai waktu tertentu,

dimana terlarang unfuk menjualnya sebelum datangnya waktu

tersebut. Demikian pula, hama pun hanya akan menyerang buah-

buahan yang dibiarkan tetap berada di pohonnya sampai waktu

tertenfu, dimana hama hanya akan ada sebelum datangnya wakfu

tersebut.

Adapun buah-buahan yang tempatrya (pohonnya) sudah

ditebang, maka buah-buahan ifu seperti buah-buahan yang sudah

ada di atas tanah.

Jika seseorang membeli sebidang tanah yang di atasnya

terdapat pohon kurma, juga terdapat buahnya, namun dia tidak

menyebut pohon kurma dan buah tersebut, maka Abu Hanifah

mengatakan bahwa pohon kurma tersebut unhrk sang pembeli,

dan buah tersebut untuk penjual, kecuali jika sang pembeli

mensyaratkan buah tersebut untuk dirinya-

162 Hadits tersebut sudah disebutkan pada no. 12t81-12185, pembahasan' Jual-

beli, bab: Waktu yang Halal Untuk Menjual Buah-buahan'
163 gu615 iersebut sudah disebutkan pada no. L43,GL487, pernbahasan' Jual-

beli, bab: Waktu !,ang Halal Unhrk Menjual Buah-buahan'
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3707. Kami menerima riwayat dari Razulullah $, bahwa

beliau bersabda, "Barang siapa membeli pohon kurma yang sudah
diserbuk, maka buahnya untuk penjuat kecuali jika pembei
mengecualikannya."7&

Pendapat itulah yang dia pegang.

Sedangkan hnu Abi l-aila mengatakan bahwa buahnya
untuk pembeli.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang membeli sebidang tanah
yang ada pohon kurmanya, dan pada pohon kurma ifu ada

buahnya, maka buah kurma tersebut unfuk penjual, jika sang

penjual sudah menyerbuk-ya. Tapi jika dia belum menyerbuknya,
maka buah tersebut unfuk sang pembeli, dan tanah berikut pohon
kurma tersebut juga unfuk pembeli.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang membeli (tanah) serafus

hasta secara acak dari sebuah rumah yang belum dibagi-bagi, atau

membeli (tanah sebanyak) seratus kantong kulit dari tanah yang

belum dibagi-bagi, rnaka terkait semua itu Abu Hanifah
mengatakan bahwa jual-beli tersebut tidak sah dan tidak
diperbolehkan. Karena tidak diketahui seberapa banyak jumlah

beli.

s46
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tanah yang telah dibeli dari rumah dan tanah tersebut, dan dimana

Iokasinya dari rumah dan tanah tersebut.

Sementara Ibnu Abi l-aila mengatakan bahwa hal tersebut

diperbolehkan dalam jual-beli, dan pendapat inilah yang dia

pegang. Jika rumah tersebut tidak ada seratus hasta, maka

pembeli memiliki hak khiYar-

Jika menghendaki, dia boleh mengembalikannya kepada

pembeli. Tapi jika dia menghendaki lain, maka dia boleh meminta

pengembalian selisih harga yang terjadi akibat tidak sampainya

rumah tersebut dari serahrs hasta dari pihak pembeli. Itulah

menunrt pendapat hnu Abi l-aila-

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang membeli sepertiga atau

seperempat rumah, atau sepuluh persen dari total seratus persen'

maka jual-beli tersebut diperbolehkan, dan pembeli menjadi sekutu

penjual dalam kepemilikan rumah tersebut, sesuai dengan kadar

yang dibelinya.

Demikian pula jika dia membeli setengah budak, atau

setengah pakaian, atau setengah kayr. Seandainya dia membeli

serahrs hasta dari rumah yang sudah ditenhrkan, namun tidak

disebutkan seluruh hasta rumah tersebut (maksudnya, Udak

disebutkan total luasnya), maka jual-beli tersebut tidak sah- Sebab

mungkin Saja serahrs hasta ifu setengah, sepertiga, atau

seperempat dari rumah tersebut, atau mungkin saja kurang'

Dengan demikian, berarti dia telah membeli sesuafu yang

tidak jelas ukurannya dan ticiak dapat dihihrng seberapa pasti

kadamya dari rumah tersebut, sehingga dapat kami nyatakan sah

jual-belinya. Seandain5ra dia menyebutkan total ukuran rumah

tersebut, kemudian dia membeli seratus hasta darinya, maka
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transaksi ini sah. Sebab seratus ini dapat diketahui jumlahnya dari

total tersebut, sehingga hal ini identik dengan membeli safu dari

sekian bagian.

Seandainya dia berkata, "Aku membeli darimu beberapa

hasta gang aku ambil dari rumah nrana saja yang aku ingini, maka
jual-beli tersebut tidak sah, meskipun rumah persegi empat yang

ada atapnya ifu terpagar.

Terkadang, ikan masih berada di air, kemudian ikan

tersebut dibeli oleh seseorang, maka Abu Hanifah mengatakan

bahwa jual-beli tersebut tidak sah.

3108. Kami menerima riwayat dari hnu Mas'ud, bahwa dia
berkata, "Janganlah kalian membeli ikan di dalam air, karena ifu
mengandung unsur penipuan. "165

Seperti ifu pula riwayat yang kami terima dari Umar bin Al
Khaththab dan hrahim An-Nakha'i. Itulah pendapat yang dia (Abu

165 93. Ibnu Abi Syaibah dalam MushannaFnga[\l/452453, bab: Menjual Ikan
yang Masih Berada di dalam Air dan Menjual Rumah Persegi Empat yang Ada
Atapnya, dari Ibnu Fudhail), dari Yazid bin Abi Ziyad, dan Al Musayyab bin Rafi' Al
Kahili, dari hnu Mas'ud, dia berkata, "Janganlah kalian mernbeli ikan yang masih
berada di air, karena ihr mengandung unsur penipuan."

Dalam riwayat tersebut terdapat perawi yang tidak disebutkan namanya di antara
Al Musayyab bin Rafi' dan Ibnu Mas'ud.

Atsar tersebut juga diriwayatkan dari Abu Bakar bin Ayyasy, dari Mughirah, dari
Ibrahim, bahwa dia memakruhkan pemukulan kantong kulit.

Atsar tersebut diriwayatkan juga dari Ibnu Mahdi, dari Sufuan, dari Az-Zubair bin
Adi, dari Ibmhim, bahwa dia memakruhkan pukul-pukulan orang yang sedang
berusaha menangkap ikan.

Lrh. Atsar Muhammad bin Al Hasan (hlrn. 168, pembahasan: Jual-beli, bab: Jual-
Beli Keramba dan lkan), dari Abu Hanifah, dari Hammad, dari hrahim, bahwa dia
memakruhkan jual-beli ikan buruan di datam keramba.

Namun saya tidak menemukan satu pun riwayat dari Umar.
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Hanifah) pegang.

3109. Sementara lbnu Abi L-aila mengatakan dalam

masalah ini, "Pembeliannya ifu sah, tidak masaluL'"166

seperti itu pula riwayat yang kami terima dari umar bin

Abdil Aziz.

Asy-Syafi'i berkata: Jika ikan masih berada di dalam sumur,

atau berada di air yang ada di kaki gunung, atau berada di (air) di

dalam keramba yang terlindung, dan penjual dan pembeli sama-

sama dapat melihat ikan tersebut, kemudian pemilik ikan tersebut

menjual seluruhnya atau sebagiannya kepada pembeli, dan penjual

dapat melihahya dengan matanya, nalnun ikan tersebut tidak

dapat diambil sebelum diburu terlebih dahulu, maka jual-beli

tersebut tidak sah.

Sebab, jual-beli tersebut tidak mengandung unsur jual-beli

yang terjamin (kepastian penyerahan barangnya), dan bukan pula

jual-beli sesuatu yang jelas kadamya ketika dijual, sehingga dapat

diserahkan kepada pembeli. Karena mungkin saja ikan tersebut

keburu mati dan berbau sebelum diserahkan kepada pembeli,

sehingga sang pembeli pun akan mendapatkan bahaya ketika

menerimanya, akibat matinya ikan tersebut'

165 Ljh. Abar Muhammad (hlrn. 168, png sama), dari Abu

Hanifah, dari Hammad, dia berkata, 'Aku merninta Abu Abdil Maiid menulis surat

r."p"a" Umar bin Abdil Aziz, guna menanlnkan padanya tenbng iual-beli,|ryts
#if."t buku-bukunya. Lalu Umar menulis iawaban unhrknSra, yang beiii' 'ltu Udak

masalah'."
l_h. Mushannaf tbnu Abi s5aifuh (t\l/453, pembahasan yang sama), dari waki"

dari sufuan, dari Hammad, bahwa umar bin Abdil Aziz mernberikan keringanan terkait

keramba.
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Akan tetapi, jika ikan tersebut berada di mata air png tidak
sulit untuk menangkapnya, dan dapat diambil dengan tangan,
maka sah menjualnya. Sebagaimana sah menjualnya jika sudah
dikeluarkan dari air kemudian diletakkan di atas tanah.

Jika seseorang dipenjara gara-gara hutang, kemudian dia
dinyatakan pailit oleh hakim, lalu dia melakukan transaksi jual-beli

di dalam penjara, melakukan pemberian kemerdekaan, sedekah
atau hibah, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa semua ifu
diperbolehkan (sah), namun hartanya tidak boleh dijual untuk
melunasi hutangnya, dan tidak ada ka,vajiban apa pun atas dirinya
setelah dinyatakan pailit itu. ndakkah engkau melihat bahwa
mungkin saja seseorang dinSratakan pailit pada hari ini, namun
esoknya dia sudah mendapatkan harta?

Sementara Ibnu Abi l-aila mengatakan bahwa jual-beli,
pemberian kemerdekaan, sedekah maupun hibah yang
dilakukannya tidak diperbolehkan (tidak sah) setelah adanya vonis
pailit. Dia harus menjual hartanya dan menggunakannya unfuk
membayar hutangnya kepada orang-orang yang mengutanglnya.

Di lain pihak, Abu Yusuf mengatakan pendapat seperti
pendapat Ibnu Abi Laila, kecuali pada kasus pemberian
kemerdekaan ketika dihalangi melakukan transaksi. Itu tidak ada
kaitannya dengan vonis pailit. Dia tidak membolehkan transaksi
apa pun selain pemberian kemerdekaan tersebut selamanya,
hingga dia melunasi hutang-hutangnya.

Asy-Syafi'i berkata: Adalah sah jual-beli dan transaksi apa
pun yang dilakukan seseorang pada hartanya, apakah dia
mempunyai utang atau tidak mempunyai utang, apakah dia
mampu membayamya atau pun tidak mampu membayamya,
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sampai dia dinyatakan harus membayar utang-utangnya'

Apabila dia diharuskan membayar utangutangnya,

kemudian ada harta yang ditetapkan unhrknya, atau dia mengakui

memiliki harta, maka seharusnya hakim menghalangi dan

membatalkan transaksi yang dilakukannya'

Hakim berkata,, "Aku sudah melarangnya melakukan

transaksi, sampai dia melunasi utang-utangnya. Aku iuga sudah

menyatakan bahwa dia Pailit-"

Setelah itLl, hakim menghitung hartanya dan memerintah-

kan agar semua hartanya ditaksir nominalnya. Hakim dapat

memerintahkan seseorang yang bertugas unhrk menaksir hartanya

itu.

Selanjutnya, hakim meniualhartanya itu dengan harga yang

paling tinggi, lalu menggunakan hasilnya untuk melunasi utang-

utangnya.

Jika dia zudah tidak punya utang lagi, maka hakim dapat

memanggilnya lalu melepaskannn5ra dari larangan melakukan

transaksi. Ia kembali bebas unfuk melakukan transaksi apa pun

pada hartanya, sampai kemudian diperintahkan lagi unh.rk

melunasi utang-utangnya Sang lain-

Mengenai harta yang ia habiskan ketika ada larangan

berbansaksi, baik habis karena dijual, dihibahkan, disedekahkan

ataupun yang lainnp, semua itu tertolak (tidak sah)'

Jika seorang pria menyerahkan suafu barang kepada pria

lainnya dengan bendanya langsung, namun ia tidak menyebutkan

apakah barang tersebut agar dilualkan secara funai atau secara

tempo, kemudian pria yang menerima barang tersebut menjualnya
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secara tempo, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa jual-beli

tersebut diperbolehkan, dan itulah pendapat yang dia pegang.

Sedangkan hnu Abi l^aila mengatakan bahwa jual-beli
tersebut diperbolehkan, namun yang diperintahkan menjual barang
tersebut hams menanggung.nilai barang tersebut, hingga dia dapat
menyerahkan nilainya kepada pemilik barang.

Jika uang pembayaran sudah keluar dari pihak pembeli,
dan jumlahnya dari nilai barang tersebut, maka penjual harus
menyerahkan kelebihan tersebut kepada pemilik barang. Namun
jika pembayaran tersebut kurang dari nilai barang tersebut, maka
penjual tidak harus menanggung kekurangan tersebut, dan penjual
pun tidak harus memberikan kompensasi apa pun untuk si pemilik
barang. Wallahu a'lan.

Asy-Syafi'i berkata: Apabila seseoftrng menyerahkan barang
dagangan kepada orang lain, kemudian orang yang menyerahkan
barang tersebut berkata, "Jualkanlah barang ini," namun dia tidak
mengatakan apakah barang tersebut dijual secara funai atau
tempo, juga tidak berkata: "Terserah engkau, apakah akan dijual
se@ra funai atau tempo," maka barang tersebut harus dijual
secara funai.

Jika barang tersebut dijual secara tempo oleh orang yang
menerimanya, maka dia berhak unfuk membatalkan jual-beli

dengan pihak pembeli, setelah sebelumnya dia bersumpah atas
nama Allah, bahwa dirinya hanya dijadikan wakil untuk menjualkan
barang tersebut secara funai.

Jika barang tersebut sudah lenyap, maka orang yang
menjual barang tersebut harus menanggung nominalnya. Jika dia
hendak menunfut pertanggungan dari pembeli, maka dia berhak
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untuk menunfut pertanggungan pembeli'

Namun jika dia menunfut pertanggungan penjual' maka

penjual tidak berhak meminta pengembalian dari pihak pembeli.

Tapi jika dia menunfut pertanggungan pembeli, maka pembeli

berhak unhrk meminta penjual mengembalikan kelebihan (selisih)

dari nominal yang diambil pemilik barang tersebut, terkait apa

yang dibelinya dari pihak penjual' Karena ia hanya harus

mengembalikan nilai barang yang telah dirusaknya tersebut, jika

jual-beli tersebut masih belum rampung'

Asy-Syafi'i berkata: Apabila penjual dan pembeli berselisih,

dimana penjual berkata, 'Aku menjual padamu dengan hak

khiyar,,, sementara pernbeli berkata, "Engkau meniual padaku

tanpa hak khiyar," maka Abu Hanifah mengatakan bahwa

perkataan yang dipegang adalah perkataan penjual, tapi harus

disertai dengan sumpahnya. sedangkan Ibnu Abi laila

mengatakan bahwa perkataan yang dipegang adalah perkataan

pembeli. Pendapat inilah yang dia pegang'

Asy-Syafi'i berkata: Apabila dua orang melakukan kansaksi

jual-beli atas seorang budak, kemudian keduanya berpisah setelah

jual-beli dilangsungkan, kemudian keduanya berselisih, dimana

penjual berkata, "Aku menjual padamu dengan hak k*riyar selama

tiga hari," sementara pembeli berkata, 'Engkau menjual padaku

tanpa hak khiyar," maka keduanya harus bersumpah. Pembeli

mempunyai hak l.rhiyar untuk membatalkan jual-beli, atau penjual

juga memiliki hak khiyar tersebut'

Permasalahan ini seperti perbedaan antara penjual dan

pembeli tentang harga, ormllahu a'lam'

Kami menyatakan bahr,ra jual-beli bisa batal karena adanya
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perselisihan di antara keduanya terkait harga. Kami juga
menyatakan bahwa jual-beli pun batal dengan adanya klaim
penjual bahwa dirinya memiliki hak khiyar, dan bahwa dirinya
tidak mengakui adanya jual-beli tanpa hak khiyar.

Demikian pula jika pembeli mengklaim adanya hak khiyar
unfuk dirinya, maka perkataan yang dipegang dalam perselisihan
seperti ini adalah sama seperti tadi.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang pria membarter seorang
budak perempuan dengan budak perempuan lainnya milik seorang
pria lainnya, kemudian masing-masing pihak menerima budak
perempuan yang dibarter dengan budak perempuan lainnya itu,
lalu salah satu dari kedua pihak menemukan adanya cacat pada
budak perempuan yang diterimanya, maka Abu Hanifah
mengatakan bahwa dia berhak untuk mengembarikan budak
perempuan yang cacat tersebut, dan mengambilbudak perempuan
miliknya sebelum barter. Sebab jual-beli tersebut batal. pendapat

itulah yang dia pegang.

sementara Ibnu Abi l-aila mengatakan bahwa dia berhak
untuk mengembalikan budak yang cacat tersebut, dan mengambil
nilai (harga) budak perempuern tersebut jika kondisinya sehat dari
lawan bartemya.

Seperti itulah pendapat keduanya (Abu Hanifah dan hnu
Abi Laila) terkait barter semuii budak lainnya. Juga barter hewan
dan barang.

Sementara Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang pria
membarter seorang budak perempuan dengan budak perempuan
lainnya milik seorang pria lainnya, dan keduanya telah saling
menerima budak perempuan Snng dibarter, kemudian salah safu
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dari kedua pihak menemukan adanya cacat pada budak

perempuan yang diterimanya, maka dia boleh mengembalikan

budak perempuan yang cacat tersebut dan mengambil budak

perempuan rnng dilakukan barter terhadapnya (budak perempuan-

nya sebelum adanya barter). Dengan demikian, maka batallah jual-

beli atau barter yrang terjadi di antara keduanya.

Seperti itulah hukum yang berlaku pada hauuan dan barang

yang dibarter. Demikian pula jika salah satu dari keduanya (dua

pihak yang melakukan barter) menyerahkan uang dirham atau

benda lainnya (tukar tambah).

Jika budak perempuan lnng ada di salah satu pihak

meninggal dunia, kemudian pihak lainnya menemukan adanln

cacat pada budak perempuan png ada di tangannya yang masih

hidup, maka dia berhak mengembalikan budak perempuan lrang

cacat dan masih hidup tersebut kepada pihak lainnya, sekaligus

mengambil nilai budak perernpuan yang telah meninggal dunia

darinya. Sebab nilai tersebut mempakan pembayaran 5rang hanrs

diserahkan, sebagaimana dia mengembalikan budak perempuan

yang cacat dan masih hidup tersebut kepada pihak lainnln,

sekaligus mengambil uang pembayarim yang harus diserahkan

darinya.

Jika seseomng membeli sesuafu unhrk omng lain atas

perintah orcrng ifu, kemudian dia menemukan adanya cacat pada

sesuafu 1nng dibeli ifu, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa

pembeli dapat memperkarakan permasalahan tersebut dan tidak

perlu dipedulikan keadaannya, apakah orang yang memerintah-

kannya unfuk melakukan pernbelian itu hadir atau tidak.

Namun kami fidak menunfut pembeli menghadirkan oremg
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yang memerintahnya melakukan pembelian tersebut. Kami juga

tidak berpendapat pembeli harus bersumpah jika penjual berkata,
"orang yang memerintah(nya) sudah menerima cacat tersebut."
Pendapat ihrlah yang dia pegang.

Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa pemberi tidak
berhak mengembalikan barang yang cacat tersebut, sampai orang
yang memerintahkannya unfuk membeli barang tersebut hadir.
Lalu orang itu disumpah bahwa dia tidak bisa menerima cacat
tersebut. Ifulah yang harus dilakukan, meskipun orang yang
memerintahkan itu sedang tidak ada di negeri tempat transaksi
tersebut berlangsung.

Demikian pula dengan seseorang yang membawa harta
mudharabah kemudian datang ke sebuah negeri unfuk melakukan
transaksi jual-beli di negeri tersebut dengan uang itu, maka Abu
Hanifah mengatakan, sesuafu apa saja yang dia beli dengan uang
tersebut, kemudian jika dia mendapatkan adanya cacat pada
tersebut, maka dia berhak unfuk mengembalikannya kepada
penjualnya. Dan dia tidak perlu disuruh bersumpah atas adanya
kerelaan dari orang yang memerintahkannya unfuk mau menerima
cacat tersebut.

Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa pembeli
sekaligus pelaku mudharabah tersebut tidak dapat mengembalikan
apa yang sudah dibelinya, sampai pemilik uang yang dibawanya
datang, lalu bersumpah atas nama Allah bahwa dia tidak bisa
menerima cacat tersebut. Ihrlah yang harus dilakukan, meskipun
sang pemilik harta tersebut belum melihat barang tersebut, dan
meskipun dia sedang tidak ada di tempat transaksi tersebut.

Tidakkah Anda melihat seseorang yang memerintahkan
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orang lain unfuk rnenjualkan benda atau barangnya, kemudian

orang lain ifu menjualkan benda atau barangnya, lalu pembeli

menemukan adanya cacat pada benda atau barang yang dibelinya

ihr, apakah sang pembeli bisa memperkarakan penjual dalam

kasus ini? Ataukah kita mengharuskan penjual untuk mendatang-

kan pemilik barang yang memerintahkannya unfuk menjualkan

barang tersebut? Bukankah Anda lihat bahwa lawan sang pembeli

dalam kasus ini hanya sang penjual saja, dan kita tidak mengharus-

kannya untuk menghadirkan sang pemilik barang yang telah

memerintahkan untuk menjualkan barangnya, da. tidak ada

perselisihan antara pembeli dengan pemilik barang'

Demikian pula jika seseorang memerintahkan orang lain

unfuk membelikan sesuafu untuknya, lalu orang yang diperintah ifu

membelikan sesuafu tersebut untuknya, kemudian terjadi per-

masalahan seperti di atas, maka kasusnya salna dengan kasus

penjualan yang disebutkan di atas'

Tidakkah Anda melihat bahwa jika seseorang -yang disuruh

membeli sesuatu- membelikan sesuafu ifu tanpa melihatnya,

apakah dia mempunyai hak khiyar ketika melihatnya- Ataukah dia

tidak mempunyai hak k*riyar sampai orang yang memerintahnya

untuk melakukan Pembelian datang?

Tidakkah Anda melihat bahwa jika dia membeli seorang

budak, kemudian dia menemukan budak yang telah dibeli tersebut

buta sebelum menerimanya, lalu dia berkata, "Aku tidak memerlu-

kan budak yang buta ini," apakah dia baru berhak untuk

mengembalikan budak tersebut karena kebutaan ifu setelah

datangnya orang yang memerintahnya unfuk membelikan budak?

Benar, dia berhak unhrk mengembalikan budak tersebut, dan

5s7



AlUmm

orang yang memerintahkannya unfuk membeli budak ifu tidak
perlu hadir.

Asy-syafi'i berkata: Jika si A mewakirkan kepada si B untuk
membelikan baginya barang tertentu atau hanya menyebutkan ciri-
cirinya saja, atau menyerahkan uang kepada B melalui akad qiradh
unfuk membeli barang dengan fujuan bisnis, kemudian si B
membeli barang tersebut dengan fujuan bisnis, kemudian dia (B)
menemukan cacat pada barang tersebut, maka dialah yang berhak
unfuk mengembalikan barang tersebut, bukan pemilik modal.
Karena dialah yang membeli barang tersebut. Namun dia tidak
perlu bersumpah atas nama Ailah bahwa pemilik modal tidak mau
menerima cacat tersebut. Dia berhak mengembalikan barang cacat
tersebut karena posisinya 

'uma 
dengan pemilik modal.

Tidakkah Anda tahu bahwa jika pemilik modal berkata,
"Aku tidak mau menerima apa yang dibelinya,,' maka dia (si B)
tidak mempunyai hak khiyar terkait apa yang sudah dibelinya, dan
jual-beli tersebut sudah mengikakrya.

Jika dia (B) membeli sesuatu, kemudian dia memihak pada
jual-beli tersebut, maka jual-beli tersebut tidak batal. Transaksi jual-
beli untuk pemilik modal tersebut menjadi tanggungan wakil
(pembeh,rB), bukan tanggungan penjual. Demikian pula transaksi
pembelian unfuk pembeli pun menjadi tanggungan penjual, bukan
pemilik modal- Jika penjual mengaku kepada pembeli bahwa
pemilik modal sudah mau menerima barang cacat tersebut, maka
penjual harus disumpah atas pengetahuannya ifu, bukan semata
atas pengakuannya.

Jika seseorang menjual pakaian kepada orang lain secara
murabahah dengan kadar keunfungan tertenfu, kemudian sang
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pembeli menjual kembali pakaian tersebut, namun sang pembeli

mendapati sang penjual telah mengkhianatinya dalam murabahah

tersebut dengan melebihkan keunh-rngannya dalam murabahah irtl.t,

maka Abu Hanifah mengatakan bahwa jual-beli tersebut diper-

bolehkan (sah), karena sang pembeli telah menjual kembali

pakaian tersebut.

Namun seandainya pakaian tersebut masih ada di tangan

pembeli, maka dia berhak untuk mengembalikannya kepada

penjual, dan mengambil kembali uang pembayaran tunai yang

sudah diberikannya, jika dia ingin. Namun karena pakaian tersebut

sudah terjual lagi, maka dia tidak berhak untuk mengembalikannya

kepada penjual, dan dia pun tidak boleh menun-mkan keunhrngan

yang diambil penjual, sedikit pun.

Sementara Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa sikap khianat

dari penjual pertama ifu bisa menunrnkan kadar keunfungan yang

diperolehnya, dengan cara pembeli meminta kembali sebagian dari

pembayarannya. Pendapat inilah yang dia pegang.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang membeli pakaian dari

orang lain secara murabahah, kemudian orang ifu menjual kembali

pakaian tersebut, kemudian dia mendapati sang penjual -yang
telah menjual pakaian ifu kepadanya secara mwabahal> telah

mengkhianatinya terkait harga pakaian tersebut, maka ada

pendapat yang mengatakan bahwa sikap khianat itLr dapat

mengurangi kadar keuntungan yang diperoleh penjual, dan

pembeli berhak unfuk meminta kembali sebagian dari pembayaran

yang diberikannya kepada penjual.

Seandainya pakaian tersebut masih ada di tangan pembeli,

maka pembeli tidak berhak mengembalikan pakaian tersebut
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kepada penjual. Kami melarang pembatalan transaksi jual-beli

tersebut dan pengembalian pakaian tersebut ke pihak penjual, jika

pakaian tersebut masih ada di tangan pembeli, atau

mengembalikan nominal pakaian tersebut kepada penjual jika

pakaian tersebut sudah tidak ada, karena jual-beli tersebut tidak
terjadi atau tidak dilakukan pada sesuatu yang diharamkan bagi

keduanya, akan tetapi terjadi pada sesuatu yang diharamkan bagi

penjual yang bersikap khianat.

Jika ada yang mengatakan, apa yang membuat transaksi ini
mirip dengan jual-beli tunai yang dibolehkan, padahal penjual

melakukan penipuan dalam jual-beli ini? Dikatakan, terkadang

seseorang (penjual) menyamarkan suafu cacat terhadap seorang

lainnya (pembeli) dengan fujuan mengelabuinya, sehingga

perbuatan ini pun merupakan perbuatan yang diharamkan.

Akibatnya, uang yang diterimanya dari pembayaran barang

tersebut merupakan uang yang diharamkan. Demikian pula

dengan uang yang diperoleh dari sikap khianat, uang ini pun

diharamkan.

Namun demikian, transaksi jual-beli tersebut tidak serta

merta menjadi fasid (Udak sah), dan penjual tidak memiliki hak

khiyar unfuk mengembalikan uang tersebut. Memang ada

pendapat yang menyatakan bahwa pembeli memiliki hak khiyar
terkait kesefujuannya terhadap harga yang telah ditenfukan atau
pembatalannya terhadap transaksi jual-beli itu. Karena jual beli

tersebut tidak akan terjadi kecuali dengan harga yang telah
ditetapkan.

Oleh karena ifu, apabila pembeli menemukan harga
lainnya, lalu dia tidak rela dengan harga yang telah ditentukan,
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maka rusaklah (tidak sah) jual-beli tersebut. Sebab menurut

pembeli, jual-beli tersebut berlangsung dengan harga yang tidak

jelas, dan harga ini tidak akan disetujui oleh penjual.

Jika seseorang membeli barang unhrk orang lain, kemudian

ia menemukan cacat pada barang yang dibelinya ifu sebelum dia

melunasi pembayarannya, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa

dia berhak unfuk mengembalikan barang tersebut, apabila dia

mempunyai bukti,/saksi atas adanya cacat tersebut.

Sementara Ibnu Abi I aila berkata, "Aku tidak bisa

menerima kesaksian atas adanya cacat tersebut, hingga dia

melunasi pembayarannya. "

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang membeli barang dan

telah menerimanya, baik sudah meluasi pembayarannya atau pun

belum melunasi pembayarannya hingga menemukan adanya cacat

padanya yang diakui, dilihat atau disaksikan oleh penjual, maka dia

berhak untuk mengembalikan barang tersebut apabila belum

melunasi pembayarannya. Demikian pula, dia juga berhak me
ngembalikan barang tersebut apabila sudah melunasi pembayaran-

nya.

Jika seseorang menjual rumah atau barang kepada anaknya

yang sudah der,r,rasa, tanpa ada suafu keperluan atau alasan unhrk

melakukannya, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa jual-beli

tersebut tidak dibolehkan (tdak sah) terhadap anaknya, dan

pendapat inilah yang dia pegang.

Sementara Ibnu Abi l-aila mengatakan bahwa penjualannya

kepada anaknya diperbolehkan (sah).

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang sudah dewasa dan
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mampu mengurus hartanya sendiri, kemudian ayahnya menjual
harta pribadi si ayah kepadanya dengan harga yang berkali lipat
lebih tinggi daripada yang pemah ditawarkan atau belum pemah
ditawarkan, tanpa ada suafu kebutuhan yang dialami oleh ayahnya,
maka jual-beli tersebut tidak sah.

Dalam jual beli ini, si anak seperti halnya orang lain bagi si
ayah. si ayah tidak mempunyai hak pada harta anaknya, kecuali
jika dia membufuhkan, kemudian anaknya memberikan nafkah
kepadanya dengan cara yang baik. Demikian pula dengan apa
yang dihabiskannya dari harta anaknya.

Jika seseorang menjualkan barang milik orang lain, dan
orang lain ifu hanya diam saja, maka Abu Hanifah mengatakan
bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan atasnya, dan diamnya
orang yang barangnya dijualkan ifu bukanlah pengukuhan atas
jual-beli tersebut.

sementara Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa diamnya
orang yang barangnya dijualkan itu merupakan pengukuhan
terhadap jual-beli.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang menjualkan pakaian
atau budak milik orang lain, dan orang rain yang pakaian atau
budaknya dijualkan itu hadir di tempat jual-beli, narnLrn dia pun
tidak menyerahkan mandat wakil kepada sang penjual, tidak juga
melarang penjual dari transaksi penjualan, dan tidak juga
menyerahkan barang yang akan dijualkan kepada sang penjual,
maka dia berhak menolak jual-beli tersebut, dan sikap diamnya
tersebut tidak bisa menjadi simbol keridhaannya atas jual-beli
tersebut. Diam hanya bisa menjadi simbol kerelaan bagi seorang
perawan. Adapun bagi pria, hal itu tidak berlaku.
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Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang menjual bagian dari

rumahnya, namun ia tidak menyebutkan sepertiga, seperempat

atau semisalnya, atau sekian dan sekian bagian, maka Abu

Hanifah mengatakan bahwa tidak boleh melakukan jual-beli

dengan cara seperti ini.

Sementara Abu Yusuf mengatakan, dia berhak mendapat-

kan hak khryar jika mengetahui hal itu. Jika dia menginginkan,

maka dia dapat mengambil jual-beli tersebut. Tapi jika tidak, maka

dia dapat meninggalkan jual-beli tersebut.

Ibnu Abi Laila berkata, "Jika mmah tersebut dimiliki dua

atau tiga orang, maka saya membolehkan penjualan bagian

tersebut, meskipun tidak disebutkan berapa besarannya- Tapi jika

rumah tersebut terdiri dari banyak bagian yang dimiliki oleh banyak

orang, maka jual-beli tersebut tidak dibolehkan, sampai disebutkan

berapa besaran yang dilual."

Asy-Syafi'i berkata: Jika sebuah rumah dimiliki oleh tiga

orang, kemudian salah seorang dari mereka berkata, "Aku jual

bagian dari rumah ini padamu," tapi tidak berkata: "Bagianku,"

maka jual-beli tersebut batal. Sebab bagran yang disebutkan

tersebut bisa jadi sebanyak satu bagian dari seribu bagian (0,1%),

atau lebih kecil, atau lebih banyak.

Oleh karena itulah jual-beli tersebut tidak diperbolehkan,

hingga bagian yang dijual itu diketahui besarannya oleh sang

penjual dan pembeli.

Tapi jika salah seorang dari mereka ifu berkata: "Aku jual

bagianku padamu," maka jual-beli tersebut tidak diperbolehkan

kecuali jika kedua belah pihak saling membenarkan bahwa
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keduanya sudah mengetahui bagiannya masing-masing, sebelum

berlangsungnya akad jual-beli.

Jika seseorang menstempel surat pembelian, maka Abu

Hanifah mengatakan bahwa ifu bukanlah persefujuan terhadap

jual-beli, hingga orang itu berkata, "Saya sefuju." Pendapat inilah

yang dia pegang. Sementara hnu Abi I aila mengatakan bahwa ifu

merupakan persefujuan terhadap jual-beli.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang datang dengan mem-

bawa surat yang menyatakan pembelian atas namanya, dan surat

tersebut distempel, namun dia tidak mempersaksikan dan tidak

pula membicarakannya, tidak mempersalsikan dan tidak menulis-

nya, maka stempel tersebut bukanlah pengukuhan jual-beli, karena

pengukuhan ifu dilakukan dengan perkataan.

Apabila budak-budak dan barang-barang yang ada di barak

tentara khawarij dijual -sebenamya barang-barang atau budak-

budak tersebut mempakan barang-barang dan budak-budak kaum

muslimin, namun karena kaum Khowarij berhasil mengalahkan

mereka unfuk menguasai semua ifu, maka semua ifu dapat

dikuasai oleh kaum Khowarij, maka Abu Hanifah mengatakan

bahwa jual-beli tersebut tidak diperbolehkan (f,dak sah), dan budak-

budak serta barang-barang tersebut hams dikembalikan kepada

pemilik sebenamya. Pendapat inilah yang dia pegang. Sedangkan

Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa jual-beli tersebut diperbolehkan.

Namun jika barang-barang itu masih ada, dan budak-budak

itu pun masih ada, kemudian kaum Khowarij dapat dibunuh

sebelum mereka dapat menghalangi pengembalian barang-barang

dan budak-budak tersebut, maka barang-barang dan budak-budak
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tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya. Demikianlah

menurut pendapat mereka semua.

Asy-Syafi'i berkata: Apabila kaum khowarij dapat

mengalahkan suatu kaum, kemudian mereka merampas harta

kaum tersetrut karena menganggapnya sebagai harta yang halal,

kemudian mereka menjualnya, kemudian imam (pemimpin

tertinggi kaum muslimin) menemukan barang yang dijual oleh

kaum khowarij tersebut berada di tangan seseorang, maka dia

harus mengeluarkan barang tersebut dari kepemilikan orang ifu,

dan membatalkan jual-beli orang itu dengan kaum khawarij.

Kepada orang ifu, imam harus mengembalikan uang pembayaran

yang sudah diberikan kepada pihak khowarij.

Jika seorang muslim menjual hewan funggangan kepada

seorang Nashrani, kemudian ada orang Nashrani lain yang

mengaku sebagai pemilik her,van tunggangan tersebut, bahkan

orang ini dapat membuktikan kepemilikannya atas herann tungga-

ngan tersebut di hadapan si Nashrani yang telah membelinya dari

si muslim, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa kesaksian

mereka (kaum Nashrani) tidak diperbolehkan, karena kesaksian

tersebut akan berimbas kepada si muslim yang menjual hewan

tunggangan tersebut. Sementara Ibnu Abi laila mengatakan

bahwa kesaksian mereka (kaum Nashrani) diperbolehkan atas

kaum Nashrani lainnya, dan tidak berimbas kepada si muslim

sedikit pun. Pendapat inilah yang dia pegang.

Asy-Syafi'i berkata: kesaksian seseorang yang tidak

memeluk agama Islam tidak diperbolehkan, dan kesaksian tersebut

tidak diperbolehkan sampai dapat dikumpulkan dua orang saksi.

Namun demikian, kedua saksi tersebut haruslah muslim, baligh,
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dan tidak tertuduh berdusta pada kesaksiannya yang berhubungan

dengan orang musyrik dan orang muslim, atau kesaksiannya yang

membela seseorang dan membera',kan orang lain.

Jika seseorang yang sedang sakit menjual sesuafu kepada

salah seorang ahli warisnya, maka Abrr Hanifah mengatakan

bahwa penjualannya itu fidak dipertolehkan, apabila dia kemudian

meninggal dunia karena sakit tersebut. Sementara hnu Abi laila
mengatakan bahwa penjualannya itu diperbolehkan berdasarkan

nilainya. Pendapat inilah yang dia pegang.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang yang sedang sakit

menjual sesuafu kepada salah seorang ahli warisnya dengan harga

standar, atau bahkan dengan harga yang dianggap seseorang

tertipu bila membeli dengan harga tersebut, kemudian dia

meninggal dunia, maka jual-beli tersebut diperbolehkan (sah). Jual-

beli tersebut tidak mencakup hibah dan wasiat, sehingga apa yang

dihibahkan dan diwasiatkan ini harus dikembalikan (kepada yang

berhak menerimanya).

Jika seseorang menghabiskan harta anaknya, sedangkan

anaknya ifu sudah deurasa, dan orang ifu juga kaya, maka Abu
Hanifah mengatakan bahwa itu merupakan utang si ayah terhadap

anaknya. Pendapat inilah yang dia pegang. Sementara hnu Abi
Laila mengatakan bahwa ifu tdak menjadi utang atas si ayah, dan

apa pun yang dihabiskan ayah dari harta anaknya, maka sang

aSnh tidak harus menggantinya.

Asy-Syafi'i berkata: Apabila seseorang menghabiskan hana
anaknya, tanpa ada keperluan dari si ayah unfuk melakukan ifu,
maka si anak berhak memintanya mengembalikan harta tersebut,

sebagaimana halnya si anak berhak meminta pengembalian harta
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tersebut dari orang asing.

Seandainya si ayah memerdekakan budak anaknya, maka

pemberian kemerdekaan yang dilakukannya itu tidak diperboleh

kan (tidak sah). Padahal pemberian kemerdekaan berbeda dengan

menghabiskan harta. Namun dernikian, tidak diperbolehkan

pemberian kemerdekaan kepada seorang budak jika dilakukan

oleh selain pemiliknya.

Jika seseorang membeli seorang budak perempuan dengan

pembayaran berupa seorang budak laki-laki, dan pembeli juga

menerima uang tambahan serahrs dirham di samping menerima

budak perempuan tersebut, kemudian penjual budak perempuan

tersebut menemukan adanya cacat pada budak laki-laki tersebut,

tapi saat itu budak perempuan tersebut sudah meninggal dunia di

tangan pembeli, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa penjual

dapat mengembalikan budak lakiiaki yang telah diterimanya

kepada pembeli, dan mengambil seratus dirham dari pihak

pembeli berikut harga budak perempuan tersebut dalam keadaan

sehat.

Tapi jika yang memiliki cacat tersebut budak perempuan,

sementara budak laki-lakinya sudah meninggal dunia, maka

pembeli dapat mengembalikan budak perempuan yang cacat

tersebut kepada pihak penjual, lalu membagi harga budak laki-laki

yang diserahkannya kepada penjual dengan seratus dirham (yang

telah diterimanya berikut harga budak perempuan tersebut'

Dengan demikian, pembeli berhak mendapatkan serahls

dirham yang telah diterimanya dan berhak mendapatkan serafus

dirham lagi dari pihak penjual. Pendapat ihiah yang dia pegang'

Sementara Ibnu Abi l-aila mengatakan dalam masalah ini,
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bahwa jika aib itu ditemukan ada pada budak laki-laki, maka

penjual berhak mengembalikan budak lakilaki ini kepada pembeli,

dan mengambil nilai budak laki-laki dari pihak pembeli ketika

dalam keadaan sehat. Demikian pula dengan uang dirham yang

ada di tangannya.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang membeli seorang budak

perempuan dengan pembayaran berupa seorang budak laki-laki,

namun penjual juga memberikan uang sebanyak seratus dirham

kepada pembeli di samping menyerahkan budak perempuan

tersebut, kemudian keduanya saling menerima apa yang

ditransaksikan, kemudian budak perempuan tersebut meninggal

dunia (di tangan pembeli), kemudian penjual menemukan cacat

pada budak laki{aki yang diterimanya, maka dia berhak untuk
mengembalikan budak laki{aki kepada pembeli, sekaligus

mengambil serah-rs dirham yang pemah diserahkannya kepada

pembeli, juga mengambil harga budak perempuan tersebut. Kami

menyatakan pembeli harus mengeluarkan budak perempuan

tersebut, sebab seandainya budak perempuan tersebut masih ada,

maka kami menyatakan bahwa pembeli harus mengembalikan diri
budak perempuan tersebut kepada pihak penjual. Sebab budak
perempuan ini merupakan alat penukar bugr budak laki-laki

tersebut berikut uang yang serafus dirham.

Demikian pula jika budak lakilaki tersebut meninggal dunia,

kemudian pembeli menemukan adanya cacat pada budak

perempuan yang dibelinya, maka dia harus mengembalikan budak

perempuan tersebut kepada penjual berikut uang yang seratus

dirham. Lalu pembeli mengambil harga budak laki-laki dari pihak

penjual. Sebab seandainya budak laki-laki tersebut masih hidup,
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niscaya pembeli mengambilnya dari pihak penjual'

Tapi, jika budak laki-laki tersebut sudah tiada, maka

pembeli dapat mengambil nilainya dari pihak penjual. setiap orang

yang membeli sesuatu dan menemukan cacat padanya, maka dia

berhak mengembalikannya kepada penjual, dan mengambil

kembali uang pembayaran yang sudah diberikannya'

Jika seseorang membeli dua helai pakaian dari seseorang

dan telah menerima keduanya, kemudian salah satunya rusak (di

tangannya), sementara yang lainnya cacat, kemudian dia hendak

mengembalikan kedua baju ifu kepada penjual, kemudian

keduanya berselisih tentang nilai yang baju rusak tersebut, maka

Abu Hanifah mengatakan bahwa perkataan yang dijadikan

pegangan adalah perkataan penjual, tapi harus disertai dengan

sumpahnya. Pendapat itulah yang dia pegang. Sementara Ibnu Abi

Laila mengatakan bahwa perkataan yang dijadikan pegangan

adalah perkataan pembeli.

Asy-Syafi',i berkata: Jika seseorang membeli dua helai baju

dari penjual dalam satu akad, kemudian salah satunya rusak di

tangannya, sementara yang lainnya cacat, kemudian (dia hendak

mengembalikan kedua baju tersebut kepada penjual) nalnun

keduanya berselisih mengenai harga nilai baju (yang rusak) di

tangannya tersebut, dimana penjual berkata, "Harganya sepuluh."

Sementara pembeli berkata, "Harganya lima." Maka perkataan

yang dijadikan pegangan adalah perkataan penjual, karena uang

pembayaran baju tersebut telah menjadi kewajiban yang mengikat

pembeli.

Pembeli, ketika dia hendak mengembalikan baju tersebut,

maka dia harus mengembalikannya dengan harga lebih mahal.
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Atau jika dia hendak mengambil kembali uang pembayaran yang

telah diserahkannya kepada penjual karena adanya cacat tersebut,

maka dia harus mengambilnya kembali dengan potongan yang

lebih mahal. Oleh karena itulah kita tidak memberinya tambahan

karena ucapannya tersebut.

Ar-Rabi' berkata: Dalam masalah ifu, Asy-Syafi'i memiliki
pendapat lain, yaitu bahwa perkataan yang menjadi pegangan

adalah perkataan pembeli. Karena dialah yang mengeluarkan uang
pembayaran. Pendapat inilah yang paling shahih dari dua
pendapatnya.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang membeli dua helai baju

atau dua barang dalam safu akad, kemudian salah safunya rusak
(di tangannya) dan lainnya cacat (dari penjualnya), maka tidak ada

alasan untuk mengembalikannya kepada penjual. Dia bisa

meminta pengembalian pembayaran pakaian atau barang yang

cacat tersebut. Sebab dia membeli keduanya dalam safu akad.

Namun dia tidak berhak untuk membatalkan transaksi.

5- Bab: Mudharabah (Basi Hasil)

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang memberikan baju

kepada orang lain agar dilualkan, dengan ketentuan bahwa

keuntungan yang dihasilkan dari penjualan baju tersebut akan

dibagi dua di antara mereka berdua, dimana masing-masing pihak
mendapatkan sepanrh dari total keunfungan; atau seseorang

menyerahkan sebuah rumah kepada orang lain yang hams
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dibangunnya kemudian dikontrakan kepada pihak ketiga, dengan

ketentuan bahwa uang sewa yang diperoleh dari penyewaan

rumah tersebut akan dibagi dua di antara mereka, dimana masing-

masing pihak mendapat setengah dari totaluang sewa, maka Abu

Hanifah mengatakan bahwa semua transaksi tersebut tidak sah,

dan orang yang menjualkan pakaian tersebut berhak mendapatkan

upah standar dari pemilik pakaian, dan orang yang membangun

rumah tersebut juga berhak mendapatkan upah standar dari

pemilik rumah. Pendapat inilah yang dia pegang. Sementara Ibnu

Abi Laila menjadikan permasalahan ini sama dengan tanah unfuk

digarap dan kebun kurma untuk dikelola.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang menyerahkan pakaian

atau barang kepada orang lain unfuk dijualkan oleh orang itu

dengan harga sekian, dan keunhrngannlra akan dibagi dua di

antara mereka berdua, dimana masing-masing pihak akan

mendapatkan setengah dari total keunfungan, atau seseorang

menyerahkan sebidang tanah kepada orang lain yang harus

dibangunnya kemudian bangunan itu dikontrakkan kepada pihak

ketiga, dengan ketentuan bahwa uang sewa yang diperoleh dari

penyewaan rumah tersebut akan dibagi dua di antara mereka,

dimana masing-masing pihak mendapat setengah dari total uang

sewa, maka transaksi ini tidak sah.

Jika hal itu diketahui sebelum terjadinya penjualan atau

pembangunan rumah tersebut, maka transaksi tersebut hams

dibatalkan. Namun jika hal tersebut baru diketahui setelah

terjadinya jual-beli dan pembangunan mmah tersebut, maka

penjual dan pembangun rumah tersebut berhak untuk

mendapatkan upah standar, dan hasil dari penjualan baju tersebut

571.



AlArutt

sepenuhnya unfuk pemilik baju. Demikian pula dengan uang sewa.

Uang ini sepenuhnya menjadi hak pemilik rumah.

Jika seseorang membawa uang mudharabah (uang modal

dari orang lain), kemudian dia meminjamkannya, akan tetapi
pemilik uang tersebut tidak memerintahkannya melakukan
perbuatan tersebut dan juga melarangnya dari perbuatan tersebut -
dengan perkataannya, kemudian mudharib meminjamkannya

dengan cara melakukan penjualan tempo, tapi dia fidak
meminjamkannya (secara langsung), padahal jika dia meminjam-

kannya secara langsung, maka dia harus menanggungnya, maka
terkait permasalahan tersebut Abu Hanifah mengatakan bahwa

sang mudharib tidak perlu menanggung uang tersebut, dan uang
yang telah ia putarkan dengan cara tersebut adalah dibolehkan.
Pendapat inilah yang dia pegang.

Sementara lbnu Abi laila mengatakan bahwa mudharib
harus menanggung hal itu, kecuali jika dia dapat membuktikan
bahwa pemilik uang tersebut telah mengizinkannya untuk melaku-
kan penjualan secara tempo. Seandainya mudharib meminjamkan
uang tersebut secara langsung, maka baik menurut pendapat Abu
Hanifah maupun Ibnu Abi I aila, mudharib harus menanggungnya.

Sebab meminjamkan uang ke orang lain itu tidak termasuk

mudharabah

3110. Abu Hanifah meriwayatkan dari Humaid bin Abdillah
bin Ubaid Al Anshari, dari ayahnyn, dari kakeknya, bahwa Umar
bin Al Khaththab rg memberikan harta yatim untuk dikembangkan

dengan prinsip mudharabah, dan dia menggunakannya di lrak,
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namun dia tidak tahu bagaimana menentukan keuntungannya.lST

3111. Abu Hanifah meriwayatkan dari AMullah bin Ali,

dari Al Ala bin Abdirahman bin Ya'qub, dari ayahnya, bahwa

Utsman bin Affan memberikan harta untuk dikembangkan dengan

prinsip muqandhah, yal<ni mudharabah'768

3112. Abu Hanifah meriwayatkan dari Hammad, dari

Ibrahim, bahwa Abdullah bin Mas',ud memberikan harta qiradh

kepada Zaid bin Khalidah.l6e

AsySyafi,i berkata: Jika seseorang memberikan uang

mudharabah kepada orang lain, namun dia tidak memerintahkan

atau melarang orang lain ihr meminjamkannya kepada pihak

ketiga, kemudian dia meminjamkannya (kepada pihak ketiga)

dengan cara melakukan penjualan, pembelian atau salaf secara

tempo kepada pihak ketiga, maka tidak ada perbedaan dalam

167 1;h. Mushannaf lbnu Abi Stnibah [\1/390, pembahasan: Jual-beli dan

puhrsan, tentang harta anak yatim yang diberikan untuk dikembangkan dengan prinsip

mudharabah, a*i Ibnu Abi zaidah dan waki" dari Abdullah bin Humaid, dari ayahnya,

a*i ut 
"t 

nyu, bahwa umar bin Al Khaththab menyemhkan harta anak yatim

t "pua*y* 
i.nmudial dia mencarinya dan mendapatkannya' kernudian dia membagi

kelebihannya, kemudian keduanya berpisah'

Atsai tersebut juga diriwayatkan dari Hafsh bin Ghiyats, dari Daud, dari Asy-

Svu'bi, Uuf,*u Umar 1in Al Khathab, bahwa dia menyimpan harta anak yatim,

t.*riiu., dia menyerahkannya untuk dikembangkan dengan prinsip mudharabah di

bidang kelautan.
ies g3. Ath-Thabarani (lV6S8, pembahasan: Qiradh, bab, Ketemngan tentang

Qiradh), dari Al Ala bin Abdurrahman, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Utsman

bin Affan memberinya harta qiradh yang harus dikelola, dengan ketentuan bahwa

keuntungannya akan dibagi dua di antam mereka berdua'
rof 16. Jami' At-Masanid (Musnad-musnad Abu Hanifah) (l/57l1, dari Abu

Hanifah.
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semua itu, yakni dia harus menanggung semua itu. Kecuali jika
pemilik modal membenarkan tindakannya. Atau, dia bisa
memberikan buku yang menunjukan bahwa pemilik modal telah
mengizinkannya unfuk melakukan semua hansaksi ifu.

6. Bab: Salam

Asy-Syafi'i berkata: Apabila seseorang berhak unfuk
mendapatkan makanan dari orang lain melalui akad salam, dimana
dalam akad tersebut dia menyerahkan sejumrah uang kepada
orang lain itu, dan dia akan mendapatkan makanan dengan
spesifikasi yang sudah ditentukan, yang akan diserahkan
kemudian, lalu orang yang berhak mendapatkan makanan tersebut
mengambil sebagian dari makanan itu dan juga sebagian dari
pembayaran yang sudah diberikannya kepada orang lain ifu, rnaka
Abu Hanifah mengatakan bahwa hal tersebut diperbolehkan.

3113- Kami menerima riwayat dari Abdullah bin Abbas
bahwa dia berkata, "Ifu merupakan perbuatan makruf, baik dan
it dal'r.r'170

Pendapat itulah yang dia ambil.

sementara Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa apabila orang
yang berhak mendapatkan makanan tersebut mengambil sebagian

170 66ur tersebut telah dijelaskan pada no. 1598 pembahasan: Jual beli, bab,
Jual Beli Salaf/Salam itu Halal, Muslif Berhak Mengambil Sebagian dari
Pembayaranrrya dan Sebagian dari Salafnya,
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dari uang pembayaran yang sudah diberikannya' berarti akad

salam tersebut batal dan dia berhak untuk mengambil seluruh

pembayaran yang sudah diserahkannya di muka'

Asy-Syafi'i mengatakan jika seseorang menyerahkan uang

100 dinar kepada orang lain dengan kompensasi mendapatkan

makanandalamjumlahdansifattertentuyangakandiserahkan
pada wakhr tertenfu, kemudian waktu tersebut tiba lalu keduanya

sama-sama ridha unfuk membatalkan akad jual-beli salam tersebut,

maka ifu merupakan hal yang diperbolehkan'

Apabilahaltersebutdiperbolehkanmakakeduanyajuga
berhak untuk membatalkan sebagian dari jual-beli melalui akad

salamtersebutdanmenetapkansebagianlainnya.Terkaithalini
Ibnu Abbas @, pemah ditanya dan dia tidak menilai adanya

permasalahan. Ibnu Abbas r& berkata, "lni merupakan perbuatan

makruf, baik dan indah." Perkataan Ibnu Abbas itu didasarkan

kepada qiyas. oleh karena itulah ada sejumlah sahabat lainnya

yang benar-benar berbeda pendapat dengannya'

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang melakukan akad salam

untuk mendapatkan daging dimana dalam akad ini dia

menyerahkan sejumlah uang dan akan menerima daging dengan

spesifikasi yang sudah ditentukan pada waktu tertentu, maka Abu

Hanifah mengatakan bahwa tidak ada kebaikan dalam transaksi

seperti itu sebab transaksi tersebut tidak dikenal secara luas'

Pendapatitulahyangdiaambil.SementaralbnuAbil-aila
mengatakan bahwa tidak ada masalah dalam transaksi tersebut'

Akan tetapi Abu Yusuf kemudian merujuk pendapat hnu

Abi Laila dan mengatakan apabila tempat-tempat penyerahan

daging tersebut jelas apabila daging apa saia yang akan diserahkan
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tersebut sudah jelas misalnya pelaku akad salam tersebut
menyatakan daging paha atau daging lambung dan lain sebagainya
maka akad salam tersebut diperbolehkan.

Asy-syafi'i mengatakan jika seseorang melakukan akad
salam dengan menyerahkan sejumlah uang pada akad tersebut
kepada orang lain, dengan kompensasi dia akan mendapatkan
daging dalam timbangan spesifikasi tempat dan usia hewan yang
sudah jelas, kemudian sebagian har ifu disebutkan, maka akad
salam tersebut diperbolehkan.

7 - Bab:- Syuf'ah

Asy-syafi'i berkata: Jika seorang perempuan dinikahi
dengan mahar berupa 'bagian' dari sebuah rumah, maka Abu
Hanifah mengatakan bahwa tak ada hak syuf'ah bagi seorang pun
dalam permasalahan itu- pendapat inilah yang dia pegang.
sementara lbnu Abi laila mengatakan bahwa syafi' (orang yang
meminta hak s5ruf'ah) dapat melakukan syuf'ah terhadap baEan
tersebut berdasarkan nilainya, dan wanita yang dinikahi tersebut
dapat mengambil nilai bagian tersebut dari si s5nfi,.

Abu Hanifah berkata, "Bagaimana mungkin hal itu bisa
terjadi, padahal ini bukanlah pembelian yang mengandung hak
s5ruf'ah ini di dalamnya. Ini adalah pemikahan. Apakah engkau
tidak melihat bagaimana jika orang yang menikahi perempuan
tersebut kemudian menceraikannya sebelum menggaulinya, berapa
yang harus diberikan si syafi' kepadanya dan dengan standar apa
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keduanya mengambil bagian dari rumah tersebut' apakah

berdasarkan nilainya atau berdasarkan mahar' "

seperti itu pula pendapat keduanya (Abu Hanifah dan hnu

Abi Laila) pada kasus khulu'dengan menyerahkan bagian dari

sebuah rumah.

Asy-Syafi',i berkata: Jika seorang pria menikahi seorang

wanita dengan mahar berupa 'bagian' dari lahan yang belum

dibagi-bagi, kemudian sekutu pria tersebut meminta hak syuf'ah

atas bagian tersebut, maka dia dapat memiliki bagian tersebut

dengan memberikan nilai 'mahar standar' kepada wanita tersebut'

Seandainya pria tersebut mencemikan wanita ifu sebelum

menggaulinya, maka sempumalah akad syuf'ah tadi' dan pria

tersebut berhak untuk mengambil kenrbali setengah dari harga

yang ditetapkan dalam akad syrfah itu'

seperti itu pula ketentuan 5nng b€rlaku jika wanita tersebut

melakukan khulu'dengan menyerahkan bagian dari lahan tersebut

kepada sang suami-

Namun demikian, pria tersebut tidak boleh menikahi wanita

ihr dengan mahar seperti ifu kecuali 'bagian' tersebut diketahui

dengan jelas dan dapat dihitung, agar pria tersebut menikahinya

dengan mahar yang benar-benar sudah diketahuinya

Jika pria tersebut menikahi wanita itu dengan mahar

berupa bagian yang tidak diketahui dengan pasti dan tidak dapat

dihitung, maka dia berhak mendapatkan mahar standar, dan tidak

ada syuf'ah dalam kasus ini. Sebab mahar tersebut adalah mahar

yang tidak diketahui. Dengan demihan, pernikahan tersebut dapat

ditetapkan (dinyatakan sah), namun mahamya harus dibatalkan
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dan dikembalikan kepada pemiliknya (si prialmemperai pria), dan
perempuan yang dinikahi tersebut berhak mendapatkan mahar
standar.

Asy-syafi'i berkata: Jika seseorang memberi sebidang tanah
dan mendirikan bangunan di atasnya, kemudian datanglah syafi,
kepadanya dan meminta lahan tersebut melalui hak s5ruf'ah, maka
Abu Hanifah mengatakan bahwa syafi' berhak mengambil lahan
tersebut, dan pemilik bangunan tersebut berhak unfuk membatal-
kannya. Pendapat inilah yang dia pegang. Sementara Ibnu Abi
Laila mengatakan bahwa lahan dan bangunan tersebut diberikan
kepada syafi', namun dia harus menanggung/membayar nilai
bangunan tersebut, selain dari nilai lahan yang telah dibeli oleh
pemilik bangunan tersebut. Jika tidak begitu, maka tidak ada
syuf'ah.

Asy-syafi'i berkata: Jika seseorang membeli bagian dari
sebidang lahan, kemudian dia berbagi bagian pada lahan tersebut,
lalu dia mendirikan bangunan di atasnya, kemudian syafi, meminta
bagian yang telah dibelinya itu merarui hak s5mf,ah, maka dikatakan
kepada si syafi', "Jika engkau menghendaki s!ruf,ah, maka keluar-
kanlah harga yang telah dikeluarkan oleh sang pembeli untuk
membayar bagian dari lahan tersebut, juga nirai bangunan yang
sudah dibangunnya. Tapi jika tidak, maka tinggarkanlah hak
s5mf'ah."

Tidak ada cara lain bagi si syafi' untuk memiliki bagian
tersebut kecuali dengan cara ini- Ifu karena pembeli lahan tersebut
sudah membangun bangunan yang fidak bisa dipindahkan,
sehingga dia tidak bisa merobohkan apa yang sudah dibangunnya.

Jika seseorang membeli tanah atau rumah, maka Abu
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Hanifah mengatakan bahwa Syaf i berhak untuk melakukan

syrf'ah untuk memiliki tanah yang dibeli tersebut dengan hak

syqf'ahnya, ketika dia mengetahui adan5n pembelian tersebut. Jika

dia memang meminta hak syuf'ah, maka silakan dilakukan dengan

mengeluarkan uang pembayaral yang telah dibayarkan pembeli

kepada penjual. Tapi jika tidak, maka tidak ada syuf'ah baginya.

Pendapat inilah yang dia Pegang-

Sementara Ibnu Abi l-aila mengatakan bahwa syafi'

memiliki hak khiyar selama tiga hari, setelah dia mengetahui

adanya transaksi jual-beli tersebut-

AsySyafi'i berkata: Jika seseorang menjual sebagian dari

sebidang tanah yang dimilikinya, dan syafi' hadir dalam jual-beli

tersebut dan mengetahuinya, kemudian seketika ifu pula dia

meminta (agar bisa memiliki bagian yang dijual tersebut melalui

hak syuf'ah), maka dia dipersilakan trnhrk memilikinya dengan hak

syuf'ahnya (Vakni dengan mengeluarkan harganya)'

Tapi jika syafi' (tdak hadir di sana) dan dia pun

menanggguhkan permintaan tersebut dan menyatakan bahwa

dirinya memiliki halangan (unhrk mengajukan permintaan pada

wakhr yang lalu), baik karena sakit, fidak bisa menghadap

penguasa, dipenjara oleh penguasa, atau berbagai alasan lainnya,

maka dia berhak melalarkan s!,uf'ah, dan tidak ada batasan waktu

dalam hal itu. Kecuali jika dia mungkin untuk melakukan syuf'ah

pada waktu itu, tapi tidak melakukannya.

Namun demikian, dia harus bersumpah bahwa dia tidak

meninggalkan permintaan tersebut karena meresfui penyerahan

syuf'ah dan pelepasan haknYa-

Jika saat transaksi jual-beli tersebut memang dia sedang
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tidak ada, maka pendapat yang ada daram masalah ini adalah
pendapat yang menyatakan sebenamya ketiadaan dan keberada-
annya sama saja. Sebab dia mungkin saja unfuk kembali atau
mengangkat seorang wakil yang menggantikan dirinya. Toh, dia
bukanlah orang yang sedang dipenjara. Apabila dia tidak meng-
ajukan permintaan unfuk memiliki lahan tersebut melalui hak
syruf'ah yang melekat padanya, maka hilanglah hak syuf,ahnya.

Apabila seseorang mengambil (membeli) rumah dari tangan
pembeli melalui hak syuf'ah dan melunaskan harganya, maka Abu
Hanifah mengatakan bahwa pertanggungan dibebankan kepada
pembeli yang telah mengambil uang pembayaran (dari tangan
syafi'). Pendapat inilah yang dia pegang. sedangkan Ibnu Abi L^aila

mengatakan bahwa pertanggungan dibebankan kepada penjual,
karena s5ruf'ah sudah terjadi pada saat pembeli membeli rumah
tersebut dari penjual, kemudian diserahkan kepada syafi,.

Asy-syafi'i berkata: Jika seseorang mengambil (membeli)
rumah dari tangan pembeli melalui hak s5ruf,ah, maka
pertanggungan dibebankan kepada pihak pembeli yang darinyalah
syafi' mengambil sebidang tanah tersebut. sedangkan jaminan bagi
sang pembeli dibebankan kepada penjual. Karena pertanggungan
itu berasal dari orang yang menerima pembayaran dan mengeluar-
kan barang yang dijual.

Dalam kasus Syuf'ah ini, tidakkah engkau melihat bahwa
sebenarnya penjual bukan lagi pemilik rumah tersebut.

Seandainya orang yang menerima pembayaran dari akad
syrf'ah tersebut (yaitu pembeli) melepaskan diri dari pertanggung-
an, maka dia tidak dapat melepaskan diri dari pertanggungan,
meskipun dia mengembalikan cacat pada barang yang direpasnya
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itu kepada pihak penjual, dan cacat tersebut belum diketahui oleh

pihak yang meminta syrf'ah.

Jika pihak yang meminta synrf'ah kemudian mengetahui

adanya cacat tersebut setelah melakukan akad syuf'ah, maka dia

berhak mengembalikannya (kepada pembeli)-

Ar-Rabi' mengabarkan kepada karni, dia berkata: Asy-

Syafi'i -semoga Allah merahmatinya- mengatakan, apabila

syuf'ah menjadi milik seorang anak yatim, maka Abu Hanifah

mengatakan bahwa hak syuf'ah ihr bisa menjadi miliknya. Namun

jika dia memiliki wali, maka wali-nyalah yang mengambil hak

syuf'ah tersebut. Tapi jika dia tidak mempunyai wali, maka dia

berhak mengambil syuf'ahnya setelah derrasa-

Namun jika (dia memiliki wali, tapi) sang wali tidak meminta

hak syuf'ahnya setelah mengetahui adattsn sytrf'ah ini, maka si

yatim tidak berhak mendapatkan hak syrf'ah tersebut setelah

dewasa. Demfian pula dengan seoftmg anak yang ayahnya masih

hidup. Inilah pendapat yang dia pegang-

Sementara Ibnu Abi L-aila berkata, 'Tidak ada syuf'ah bagi

anak kecil."

Abu Hanifah mengatakan, syuf'ah ifu unfuk sekutu yang

tidak terpisahkan (maksudnya, bagran si sekutu tersebut tidak

terpisahkan atau melekat sesuatu yang akan diambil melalui hak

syufah). Setelah itu, sylf'ah baru diperunhrkkan bagi sekutu yang

terpisahkan (maksudnya, bagian si selnrtr tersebut terpisahkan

atau tidak menempel dengan sesuafu png akan diambil melalui

hak syrfah).

Jalur penerimaan hak syuf'ah di antara keduanya (sekufu
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yang tidak terpisahkan dan yang terpisahkan) bersumber dari jalur
yang sama.

Namun sekufu yang terpisahkan berada setelah sekufu yang
tak terpisahkan, karena kedekatan sekufu yang tak terpisahkan.
Oleh karena ifu, apabila ada beberapa orang tetangga, dan
kedekatannya sama, maka mereka semua bersekufu dalam hak
mendapatkan s5ruf'ah.

3114. Ibnu Abi I aila semula mengemukakan pendapat
seperti perkataan Abu Hanifah, sampai Abu AI Abbas Amirul
Mukminin memerintahkannya agar tidak memberikan syuf'ah
kecuali kepada sekutu yang tidak diberi bagian. Maka Ibnu Abi
l-aila pun menerima perintah tersebut, dan tidak memberikan
sSmf'ah kecuali kepada sekutu yang tidak diberi bagian.

Pendapat ini sendiri mempakan pendapat para ulama
Hljaz- Seperti ini pula riwayat yang kami dengar dari Ali dan hnu
666u.171.172

171 pu6u sejumlah naskah, sampai di sini ada teks tambahan: Asy-Syafi,i berkata:
Dari AMullah bin Muhammad, dari Al Awwam, dari yahya bin Sa'id, iari Aun bin Abi
Rafi', dari Ubaidullah bin Abdillah bin umar, dia berkata, ,.Umar tin Rt Khuththub
berkata, 'Apabila terkena hukuman hudud, maka tidak ada syrf,ah ...,.,,

Asy-syafi'i mengaba'kan kepada kami, dari Abdullah bin Idris, dari Muhammad
bin Imarah, dari Abu Bakar bin Jarir, dari Aban bin utsman, dia berkata, .,Apabila
terkena aaqah, maka tidak ada syuf'ah." Aziqah artiqra batas.

Asy-svaf i mengabarkan kepada kami, Mu'ana bin Asad mengabarkan kepada
kami, dia berkata: Abdul wahid bin Ziyad menceritakan kepada Lurni a*l al HL;6,
dari Al Hakam, dia berkata, "Apabila batas-batas sudah ada, maka tidak ada syuf,ah.,,-

172 5r',6 akan dikemukakan riwayrat dari Ali darn hnu Abbas dengan sanad yang
lengkap.

uh. Mushannaf lbnu Abi swibah (I\l/s2o, pembahasan, Jual-beli dan putusan,
siapa yang berkata, "Apabila jalan dan batas sudah ditetapkan, maka tidak ada
syuf'ah,') dari Ibnu Idris, dari Muhammad bin Imarah, dad Ab; Bakar bin Imarah, dari
Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari Abban bin utsman, dia berkata,
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Asy-Syaf i berkata: Apabila bagian dari sebuah rumah

dijual, sedangkan seorang anak yatim atau anak kecil yang masih

dalam kungkungan ayahnya memiliki hak syuf'ah terhadap bagian

tersebut, maka wali anak yatim dan ayah anak tersebut berhak

unfuk mengambil bagian tersebut unfuk orang yang berhak atas

hak syuf'ah ifu, apabila ifu menyenangkan-

Jika si wali dan ayah anak tersebut tidak melakukan hal

tersebut, maka apabila anak yatim dan anak kecil tersebut sudah

baligh sehingga berhak mengunrs harta mereka sendiri, maka

keduanya berhak untuk mengambil hak ryufah tersebut.

Namun jika keduanya mengetahui adanya hak syuf'ah

tersebut setelah keduanya baligh, nalnun keduanya tidak

mengambil hak syrf'ah tersebut, yang seandainya jual-beli

dilangsungkan pada u,aktu itu akan tetapi karena keduanya tidak

melakukannya, maka hak syufahnya hilang, berarti sebenamya

hak syuf'ah mereka berdua juga sudah hilang.

Tidak ada hak syuf'ah kecuali bagi sekutu yang tidak

diberikan bagian. oleh karena itu, apabila sudah ada batasan,

maka tidak ada lagi hak synrf'ah.

"Tidak ada sgrf'ah terkait sumur dan pelantan (ketika menyertuk pohon kurma).

Batas-batas memutus setiap hak syufah."
AlAmf afinyabatas dan tanda.

Al Baihaqi menyebutkan bahwa Aqfq/af i meriwayatkan atsar seperti itu dalam

qaul qadim, dari Abdullah bin Idris, dengan sarnd ini [:h. Al Ma'rikhN/4934941.
uelah itu, Al Baihaqi b€rkata, "SeP€xti itu iuga yang saya hafal dari Umar bin

Al Khaththab-"
Juga dari AMul Watrhab Ats-Tsaqafi, dari Khalid, dari Iyas bin Muawiyah, bahwa

dia mernuhrskan unfuk tetangga, sampai d.tung s.rat Umar bin Abdil Aziz kepadanya,

yang menyatakan agar tidak mernutuskan untuk teUngga, kecuali terkait sesuafu Snng

dimiliki oleh dua orang lang berserikat tanpa terpisahkan, atau terkait sebuah rumah

yang tertutup oleh sahr pintu.
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Demikian pula jika mereka sudah membagikan rumah dan
lahan, namun mereka meninggalkan di antara mereka berdua
jalan, atau meninggalkan di antara mereka berdua sumber air
minum, maka tidak ada lagi hak syrf'ah.

Kami tidak mewajibkan syuf'ah pada sesuatu yang telah
dibagikan atas dasar persekutuan, baik berupa jalan maupun
sumber air.

Sebagian ulama Bashrah juga berpegang pada keumuman
pendapat kami. Mereka mengatakan, tidak ada symf,ah pada
sesuafu yang dimiliki secara bersekuhr di antara suafu kaum.
Apabila masih ada jalan atau sumber air yang masih dimiliki oleh
mereka, maka apabila rumah dan lahan tersebut sudah dibagikan,
berarti dalam masalah itu tetap terdapat hak syrf'ah. Karena
mereka adalah sekutu pada bagian yang dimiliki.

3115- Mereka juga meriwayatkan hadits dari Abdul Malik
bin Abi Sulaiman, dari Atha, dari Jabir, dari Nabi S, yang sama
dengan makna ini.

Saya kira, hadits tersebut mengandung kemiripan dengan
makna ini. Namun ada kemungkinan pula mengandung
perbedaan dengan makna ini.

Beliau bersabda, " Tetangga lebih berhak terhadap yang
dekat dengannya (danpada orang lain), jika jalannya ,u-u."L73

173 Hadits tersebut, sebagaimana yang diriwa5ratkan oleh Abu Bakar bin Abi
syaibah, bersumber dari Auah, dari Abdul Malik, dari Atha, dari Jabir, dia berkata,
"Rasulullah $ bersabda, 'Tetangga rebih berhak terhadap hak syuf,ah dai
tetangganya, apabila jalan kduanya sama. Ia harus ditunggu karena hak syufah itu,
meskipun dia sdang tidak ada'-"
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Asy-Spfi'i berkata dalam lkhtilaf N Hadia (163) s€telah hadits no. 242, "Karn

mendengar sebagian Ahlul Ilnd berkomentar terhadap hadits tersebut, 'Kami khawatir

hadits tersebut Udak terpeliham (tidak slnhihl'-"
A.y-Syaf i berkata, "Dari mana hadits tersebut bersumber? saya katakan, hadits

tersebut diriwayatkan dari Jabir bin AHillah. Di lain Pihak, Abu Salamah

meriwayatkan dad Jabir, riwa5rat yang menafsirkan hadits tersebut, bahwa

Rasulullah $ bersaMa, 'syufah itu pada sesuahr yrang belum dibagikan. Apabila

sudah ada batasan (sudah ada pernbagian), maka Udak ada lagi syufah'. Dan Abu

Salamah adalah termasuk hafizh. Selain itu, Abu Az-Zubair -ydng juga termasuk

hafizh- meriwagratkan Jabir riwayat yang sama dengan riwayat Abu Salamah, dan

berteda derrgan riwayat AMul Malik."
Al Baihaqi berkata dalam Al MahiE6, "Driwayatkan kepada kami dari Syu'bah,

bahwa dia tidak menyukai hadits AMul Malik bin Abi Stilaiman."

Al Baihaqi berkata 12gi, "Ahmad bin Hanbal iuga p€rnah ditanya tentang hadits

Abdul Malik bin Abi Sulaiman tentang syufah lalu dia berkata, 'lni adalah hadits

munkar'. Abu Isa At-Tirmidzi b€rkata, 'Aku bertanf k pudu Muhammad bin Ismail Al

Bukhari tentang hadits ini, lalu dia meniawab, Alu fidak mengetahui seorang pun yang

meriwayatkan hadits tersebut dari Atha selain Abdul Malik seorang''"

Hal ini tertera dalam Al llal Al Kubm, no- 385.

Dernikianlah pendapat Astrsyafi'i dan Al Baihaqi t€rkait hadits tersebut.

Namun dernikian, ada perspektif lain yang menr.rniukan bahwa sebenamya hadits

tersebut layak diiadikan hujjah. Itu karena Abu Daud merir,ray.atkan hadits tersebut, dan

dia tidak mengomentarinYa.
Selain itu, At-Tirmidzi juga meriwayatkannya dan dia merryatakannya 6asan.

HR Abu Daud (IVI18G787, pernbahasan: Jual-beli, bab: Syuf'ah), dari

Huslaim, dari Abdul Malik.
FIR. AtTirmidd lfr/4546. pernbahasan: Hu}urn-hukum, bab: Syuf'ah bagi

orang llang sedang tidak ada di ternpao, dari Qutaibah, dari l$alid bin Abdillah Al

Wasithi, dad Abdul Malik bin Abi Sulaiman, derrgan redalsi lnng sama'

At-Tirrnidzi berkata, "Hadits ini merupakan hadib hasan ghaib. KAmi t'dak

mengetahui seomng pun meriwayatkan hadits ini selain Abdul malik bin Abi Sulaiman

dari Atha, dari Jabir. Akan tetapi S9m'bah mernpersoalkan sosok Abdul Malik bin Abi

Sulaiman, karena hadits ini. Padahal AMul Malik adalah seorang yang tsiqqah dan

terpercaya menurut Ahlul Hadits. Karni tdak seomng pun mempersoalkan

dirinya keruali S5nr'bah, hanya karena hadits ini-"
Namun Waki' meriwaptkan hadits ini dari q^r'bah, dari Abdul Malik bin

Sulaiman.
Hadits tersebut juga diriwayatkan dari Ibnul Mubarak, dari sutnn Ats-Tsauri, dia

berkata, "Abdul Malik bin Abi Sulaiman adalah timbangan." Maksudnya, dalam hal

penguasaan ilmu.
Hadi6 tersebut juga dinyatakan shahih oleh Al Mardini dalarn Al Jauhar An-Naqi

karena dua alasan:
Pertama sanjungan para ulama terhadap AMul Malik bin Abi Sulaiman'
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3116. Kami melarang pendapat ini, karena Abu Salamah

dan Abu Az-Zubair mendengar dari Ju[p.174

Demikian pula beberapa orang ulama Hijaz meriwayatkan
dari Atha dari Jabir, dari Nabi S, sebuah hadits yang berkenaan

dengan syuf'ah, dimana di dalam hadits ini tidak terdapat
pengertian ini, tapi justru terdapat pengertian yang sebaliknya.

Sementara jika dua orang sepakat atas riwayat dari Jabir,
dan orang ketiga sepakat terhadap riwayat keduanya, maka hal itu

Kedua, banyraknp penguat hadits tersebut, demikian pula perkataan sejumlah
ulama yang menguatkan substansi hadits tersebut. Wattahu A'lam.

174 Adaptrn hadits Abu Salamah dari Jabir, hadits tersebut diriwayatkan oleh Al
Bukhari (ll/728, no. 2257, pembahasan: syufah, bab: Syufah itu pada sesuatu yang
belum dibagi-bagi, maka apabila sudah ada batas-batas, bemrti tidak ada lagi syuf'ah),
dari Musaddad, dari AMul wajid, dari Ma'mar, dari Az-zuhri, dari Abu salamah bin
Abdurrahman, dari Jabir bin Abdillah, dia berkata, "Nabi S memuhrskan hak syufah
pada setiap sesuatu yang belum dibagi- Maka apabila sudah ada batas-batas dan jalan
sudah diarahkan, berat tidak ada lagi syufah."

Sedangkan hadits Abu Az-Zuban dari Jabir, hadib tersebut diriwayatkan oleh
Muslim (lIl/L229, pembahasan: Pernbagian hasil kebun, bab: Syuf'ah), dari Ahmad bin
Yunus, dari Zuhair, dari Abu Az-zuba,r, dari Jabir, dia berkata, "Rasulullah $
bersaMa, 'Barang siapa Sang mempu4ai sel<ufu pada sebidang lahan atau kebun
kwma, maka ia fidak dapat menjuahya sampai meninta izin seJ<utunga. Apabila
sekutunya rela, maka ia dapat mengambih5a. Tapi jika b'dak rela, mal<a ia dapat
meninggalkannya'."

Diriwayatkan juga dari jalur Ibnu Jumij dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dia
berkata, "Rasulullah $ memuhrskan syuf'ah pada setiap persekutuan yang belum
dibagikan, baik lahan atau kebun. Tidak halal baginya untuk menjual (bagiannya)
sebelum meminta izin sekutunya. Jika sekutunya ingin, dia berhak mengambil (bagian
tersebut). Tapi tidak ingrn yang lain, ia berhak meninggalkannya- Apabila dia menjual
tanpa meminta izin sekutunya, maka sekufunyalah yang parins berhak atas
bagiannya'."

Diriwayatkan dari Ibnu Jumd bahwa Abu Az-Zubair mengabarkan kepadanya,
bahwa dia mendengar Jabir bin Abdillah berkata, "Rasulullah $ bersabda, 'syufah itu
pada setiap percekutuan, baik tanah, lahan atau kebun- Tidak tagk bagi saeomng
tntuk menjual sebelum menawarkannla kepada sehingga

dapat mangambil bagiannya ifu atau meninggalkannya. Jika dia tidak mau
melakukan itu, maka sekutun5n lebih berhak terhadap bagiannya, hingga ia meminta
izin kepada sekutun5a." (no- 133-135 /1608).
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lebih mengkonfirmasi validitas hadits yang diriwayatkan keduanya,

ketika hadits tersebut berbeda dengan riwayat orang ketiga itu.

Dan makna yang karenanya kami melarang berlakunya syrf'ah

pada sesuahr yang sudah dibagi-bagikan masih ada pada sesuafu

yang sudah dibagi bagikan itu-

Tidakkah engkau tahu bahwa hadits Nabi s menyatakan

bahwa syuf'ah itu hanya pada sesuatu yang belum dibagi-bagikan.

Maka dari itu, apabila sudah ada batas-batas (sudah ada

pembagian), maka tidak ada lagi syuf'ah- Tak seorang pun yang

mengemukakan pendapat ini menemukan pengecualian untuk

menetapkan sgnrf'ah pada sesuafu yang sudah dibagi-bagikan'

Jika ada yang berkata, "Aku menetapkan syuf'ah itu pada

sesuafu yang sudah dibagi-bagikan, karena masih ada bagian yang

masih belum ada batas-batasn5a (masih belum dibagi-bagikan)"

maka dikatakan kepada orang ifu, sesuatu yang masih belum

dibagi-bagikan ifu memang mungkin untuk diberlalnrkan syuf'ah

padanya- Jika memang kemungkinannya seperti ifu, maka

berlakukanlah sgrf'ah padanya, narnun iangan berlalmkan pada

sesuatu yang sudah ada batas-batasnla (sudah dibagi-bagi). Jika

engkau melakukan hal itu, berarti engkau telah mengikuti sunnah.

Tapi jika kemungkinannya fidak demikian, maka jangan

berlakukan syrf'ah pada selainnya-

Salah seorang ulama Masyriq mengatakan, syuf'ah itu hak

tetangga dan sekufu, jika rumah sang tetangga itu nempel (dengan

rumah yang diminta melalui syuf'ah), atau di antara rumah yang

dijual dan rumah miliknya -yang padanya ada hak syrf'ah-

terpisah oleh tanah lapang, tapi tidak ada jalan tembus. Tapi jika
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ada jalan tembus, meskipun sempit, maka tidak ada hak syuf'ah
bagi si tetangga.

Kepada mereka yang berpegang dengan pendapat tersebut,
kami tanyakan, "Apa dasar kalian berpendapat demikian?" Mereka
menjawab,"Atsar:
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3717. Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari
Ibrahim bin Maisarah, dari Amr bin As5rsyarid, dari Abu Rafi',
bahwa Rasulullah S bersabda, 'Tetangga tebih berhak terhadap
yang dekat (daripada orang lain)'.'775

r7s gp. Al Bukhari (N/293, pembahasan: Siasat hukum, bab: Hibah dan
syuf'afrr), dari Ali bin Abdillah, dari Sufuan, dari hrahim bin Maisarah, dari Amr Asy-
Syarid, dia berkata,

"Al Miswar bin Makhramah datang, kemu&an meletakan tangannya di atas
bahuku. Bersamanya, aku kemudian berangkat menemui Sa'd. sa'd Abu Rafi' lantas
berkata (kepadaku namun ditujukan kepada) Al Miswar, 'Tidakkah engkau mau
menyuruh orang ini untuk membeli rumahku yang ada di kampungku?'

Al Miswar berkata, 'Aku tidak akan metebihkannya dari ernpat ratus, baik
sekaligus maupun bertahap'.

Abu Rafi'berkata, 'Beri aku lima ratus tunai!' Namun aku menoraknya. Abu Rafi'
berkata, 'Seandainya bukan karena aku mendengar Rasulullah S bersabda, ,Tetangga

itu lebih berhak terhadap yang dekat dengannya (daripada orang lain),' niscaya aku
tidak akan menjualnya padamu'.
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Dikatakan kepada mereka, hadits ini tdak bertentangan

dengan hadits yang kami sebutkan. Akan tetapi, hadits ini bersifat

global, sedangkan hadits yang kami sebutkan justru menjelaskan-

nya.

Mereka bertanyla, "Bagaimana bisa fidak bertentangan

dengan hadits yang Anda sebutkan?"

Karni jawab, karena 'sekufu' yang tidak diberi bagian ihr

disebut tetangga. Dan tetangga ini disebut juga pembagi. Tetangga

digunakan pula unfuk menyebut orang yang jarak rumahnya

dengan mmahmu terpisah empat puluh rumah-

Dengan demikian, hadits tersebut hanf membolehkan apa

yang kami katakan, yaitu bahwa hal itu (pengutamaan) hanla bagi

sebagian tetangga, tapi tidak bagi sebagian lainnya'

Atau dia 'Aku tdak akan mernberikannya padamu''"

Aku (Ali birl Abdillah) b€rkata kepada sutEr\ "Ma'mar tidak mergatakan

demikian." sufyan b€rkat4 'Akan tetapi, MA',rrnr merrgatakan dernikian

(no.6977).
Diriuralratkan dari Muhammad bin Yusuf, dad St/an, dari lbmhim, dari Amr,

dari Abu Rafi', bahwa Sa'd menawarkan keeadanya s€hah runah seharga ernpat

mtgs mitsqal. Kernudian dia b€rkata, "seandainfia hrkan karena aku menderrgar

Rasulullah # b€rsabda, 'Tetangga itu lebih MTak tah*p Fng del<at daryamP
(daripda omng lain), niscag aku tidak akan mernberilannta padamu'-" (no. 6978).

Pada bab setelah itu, !,aitu bab 15 tentang siasat amil agar diberi hadiah,

diriwayatkan dari Abu Nu'aim, dari Sutfdn, dari hrahim bin Maisarah, dari Amr' dari

Abu Rafi" dia b€rkat4 "Rasulullah $ bersaMa, '.Tengga itu ldih bqhak terhadap

gng delrat dangam5a @adPila orug lain)'-" (no- 598O)'

As-Saqb atutyadekat dan saling menernpd-

HR. Al Bukhari W728, pefnbahasan' qntfah' bab: Tujuan $afah atas

Perniliknya seMum Transaksi Jual-Beli), dad ialw hnu Juraij, dari Ibrahim bin

Maisarah, dmgan sanad png sama, dengan redaksi yaryl sarna-

Di dalamnya disebutkan, 'wahai sa'drakni sa'd bin Abi wa6sh, belilah

rumahku grang ada di kampungmu-" (no. 2258)-
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Apabila kami katakan kepada mereka bahwa hal itu tidak
dibolehkan, maka tak ada yang bisa kami sampaikan kepada
mereka yang berseberangan pendapat dengan kami selain dari
petunjuk Rasulullah. Dan ketika beliau berkata: "S5ruf'ah itu pada
sesuafu yang belum dibagikan, maka apabila sudah ada batas-
batas, berarti tidak ada lagi syuf'ah."

Maka sabda beliau ini menunjukkan bahwa sabda beliau di
atas maknanya adalah: "Tetangga lebih berhak terhadap yang
dekat dengannya daripada tetangga lainnya, tapi tidak lebih berhak
atas tetangga lainnya lagi." Dan bahwa tetangga yang dimaksud
dengan tetangga dalam sabda beliau tersebut adalah tetangga yang
tidak diberi bagian.

Jika ada orang yang mengatakan bahwa bangsa Arab biasa
menyebut sekufu dengan istilah jar (tetangga), maka dikatakan
kepada orang ifu, yang demikian memang benar. Karena setiap
orang yang mendekatkan badannya ke fubuh temannya, maka
orang itu disebut 7br (tetangga).

3118. Mungkin orang ifu akan berkata, "Tunjukkanlah
padaku bukti tentang hal ini!" Dikatakan kepadanya, Hammal bin
Malik bin An-Nabighah berkata,
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,,Aku berada di antara dua orang perempuan tetanggaku,

lalu salah seorang dari keduanya memukul yang lainnya dengan

tiang tenda, hingga yang dipukul mengeluarkan janinnya dalam

keadaan mati. Lalu Rasulullah memutuskan diyatnya adalah

memerdekuL* 6r6uL-"176

Al A'sya berkata kePada ishinYa,

Sz /

^t)b 91r] ,4 ti{tAi'
-Apakah engkau perempuan *,""nn* yang terpisah

dariku, karena engkau sudah diceraikan-"

Dikatakan kepadanya, iika engkau mengatakan bahwa itu

khusus unhrk sebagian tetangga tapi tidak trnfuk sebagian tetangga

lainnya, berarti di sana engkau tidak menggunakannya sesuai

petunjuk dari Nabi, dan engkau tidak menetapkannya pada orang

yang dimaksud dari l<ata Al Jaratau Al Jiwar (tetangga)'

Sebenamya hadits Ibrahim bin Maisarah hanya

menunjukkan pada salah safu dari dua makna di atas, namLln

engkau telah menyalahi kedua makna tersebut sekaligus. Sebab

engkau mengklaim bahwa rumah tersebut dijual, dan di antara

rumah tersebut dengan rumah orang itu terhalang oleh tanah

lapang sejauh seribu hasta lebih, dimana jika di sana tidak ada

jalan tembus, maka ada hak syrf'ah di sana. Tapi jika ada jalan

tembus, meskipun lebamya sehasta, maka engkau tidak

menetapkan adanya hak syrf'ah di sana-

176 Ri*^*t tersebut sudah dicantumkan pada no, 3715, pernbahasan, Luka,

bab: Diyat Mernbunuh Janin.
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Dengan demikian, engkau telah menetapkan syuf,ah unfuk
tetangga yang paling jauh di antara keduanya, tapi engkau tidak
menetapkannya unfuk yang paling dekat di antara keduanya.

Engkau juga mengklaim bahwa siapa saja yang berwasiat
unfuk tetangganya, maka wasiatnya ifu dibagikan kepada orang
yang antara rumah dia dan rumah tetangga tersebut sejauh empat
puluh rumah.

Lalu mengapa engkau tidak menetapkan hak syuf,ah
sebagaimana wasiat tersebut dibagikan, jika engkau menyalahi
hadits kami dan hadits hrahim bin Maisarah yang engkau jadikan
dalil.

3119- Orarrg ifu mengatakan, adakah seseorang dari
sahabat Nabi yang mengemukakan pendapat seperti pendapatmu?
Kami katakan, tenfu saja. Dan tidak ada mudharat bagi kami
setelah hadits tersebut ditetapkan dari Nabi, meskipun tidak ada
seorang pun yang mengatakan hal itu.

Orang ifu berkata, "Memang siapa yang mengemukakan
pendapat seperti ifu?"

Dijawab, Umar bin Al Khaththab dan Utsman. sementara
dari kalangan tabiin adalah umar bin Abdil Aziz dan yang
lainnya.177

u7 Riwayat dari Utsman dan umar bin Abdil pED tdah disebutkan pada no.3114. Adapun riwayat 
_dari Umar, riwayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Rui syaiuatr

dalam Al Mushannaf [tl/szo-szL, no. 22245, pembahasan: Jual-beli dan putusan,
bab: orang yang Mengatakan: Apabila Jaran dan Batas-Batas diarahkan (Dipasang),
maka tidak ada lagi syuf'ah), dari yazid bin Harun, dari yahya uin su;ia, dari Aun bin
Abdilah bin Abi Rafi', dari ubaidillah bin Abdillah bin Umar, iia berkata, .,umar bin Al
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Jika seseorang membeli rumah dan dia menyebutkan

(harga) yang lebih besar daripada yang ia gunakan untuk

membayar mmah tersebut, kemudian ia menyerahkan harga

tersebut kepada syaft', setelah itu syafi' mengetahui bahwa dia

mengambil rumah ifu kurang dari harga tersebut, maka Abu

Hanifah mengatakan bahwa ia tetap pada syuf'ahnya, karena

masalahnya dia hanya menyerahkan pembayaran yang lebih besar

dari harga sebenamya. Pendapat inilah yang dia (Abu Hanifah)

pegang.

Sementara lbnu Abi l-aila mengatakan bahwa tidak ada

syuf'ah baginya, karena dia sudah menerima dan rela-

3120. Al Hasan bin Imarah mengabarkan kepada kami dari

Al Hakam, dari Mujahid, dari hnu Abbas- Juga dari Al Hakam,

dari Yahya bin Al Jazar, dari Ali, bahwa keduanya 0bnu Abbas dan

Ali) berkata, "Tidak ada Syuf'ah kecuali bagi sekutu yrang tidak

diberi bagia1."178

Khaththab berkata, 'Apabih bahs+atas di pasang dan orang-orang sudah mengetahui

batas mereka masing'masing, maka tidak ada lasi syufah di antam mereka''"

Diriwayratkan juga dari Abdullah bin ldris, dari YahSra bin sa'id (no.227481.

Al Baihaqi menuhrkan dad Asyq,af i, dia berkata: SutEn bin Uyaynah

mengabarkan kepada kami, dari Ibrahim bin Maisarah, bahwa umar bin AMil Aziz

,n*uli. surat yang berisi: Apabila batas-batas sudah dipasang, maka tidak ada lagi

syuf'ah.
Sebagaimana Al Baihaqi juga meriwa5ratkan dari A4rq,af i, dia berkata: orang

yarry tsiqJ mengabarkan kepada karni dad Ibnu ldris, dari Muhammad bin Imarah,

iuri RU" Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazrn, dari Abban, dari Utsrnan bin

Affan, dia berkata, "Tidak ada syufah pada sumur-"
178 Al R"ihaqi menielaskan bahwa riwayat ini diriwayatkan dari sebagian ulama

Imk, dad Al Hasan bin umarah. Kernudian Al Baihaqi berkata, "Kami fidak

berargumentasi dengan riwayat Al Hasan bin Innratr, dan apa yang telah kami

sebutkan sudah lebih dari o:kup." Uh- Al Ma'ritah$/496)'
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3727. Al Hajjaj bin Arthah meriwayatkan dari Amr bin
S5ru'aib, dari Amr bin Asy-Syarid, dari ayahnya, dia berkata,
"Rasulullah @ bersabda,'Tetangga ifu lebih berhak terhadap yang

dekat (daripada oreng lain), selama (dia

membufuhkannya) ."L79

179 HR. An-Nasa'i Ml/358-cetakan Danrl Ma'rihh, pernbahasan: Jual-beli, bab:
Syuf'ah dan hukum-hukumnya), dad Husain Al Mu'allim, dari Amr bin Syu'aib, dari
Amr bin Asys!,arid, dari ayahnyla, bahun seorang pria berkata, "Ya Rasulullah, saya
rela bahwa tak ada persekufuan maupun bagian bagi seorang pun di dalamngra, kecuali
para tetangga."

Rasulullah $ kernudian bersaMa, "Tetangga lebih berhak terhadap gnng dekat
dengann5a (daripda omng lain)."

HR. Ibnu Majah (11,2834, no- 2495, pernbahasan: Syufah, bab: Syufah karena
ketetanggaan), dari Husain Al Mu'allim.

HR. At-Tirmidzi (lll/4, pernbahasan: Hukum-hukum, bab, Hadits tentang
Syn fah).

At-Tirmidzi berkata, "Hadits Abdullah bin Abdurrahman Ath-Tha'ifi dari Amr bin
AsgrSyarid, dari ayahnya, dari Nabi $, pada bab ini, adalah hadits rlasaz."

At-Tirrnidzi juga berkata, "hrahtun bin Maisarah meriwayatkan dari Arnr bin Asy-
Syarid, dari Abu Rafi', dad Nabi $."

Setelah itu, At-Tirmidzi berkata, "Aku mendengar Muhammad -maksudngra Al
Bukhari- mengatakan, 'Kedua hadits ini, menurut saya, adalah shahiH."

Lth. Al Muntaqa karya Ibnu Al Jarud (hlm. 271-llmiyrgah, pembahasan: Jual-beli
dan pemiagaan, bab: Hadits tentang Syuf'ah), dari jalur Abu Nu'aim, dari AMullah bin
Abdurrahman bin Ya'la Ats-Tsaqafi.
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3122.O0, n*t* meriwayatkan dari Abu Umayryah, dari

Al Miswar bin Makhramah, atau dari Sa'd bin Malik, dia berkata,

"Rasulullah S bersabda, 'Tetangga lebih berhak terhadap yang

dekat dengannya'."l8o

AsySyafi'i berkata: Jika seseorang membeli bagian dari

suatu rumah, kemudian ia berkata, "Aku membelinya dengan

harga serahls," lalu syafi' menyerahkan uang seratus kepada orang

itu, kemudian syafi' mengetahui setelah ifu bahwa orang ittl

membelinya kurang dari serafus, maka ketika itu dia tetap berhak

mendapatkan syuf'ah, dan penyerahannya atas uang pembayaran

Diriwayatkan juga dari Abu Ashim, dari Abdullah bin Auurrahman, dari Amr bilI

fuy-Syrarid, dari ayahnya, dia berkata, "Rasulullah $ bersabda, 'Tetangga lebih bqlPk

terhadap 5ang dekat dangam5a (hripda onng lain)''"

runu ru Jarud berkata, "lni adalah redalsi Abu Ashim. Sernentara Abu Nu'aim

menambahkan: 'Dia mengatakan: Aku berkab kepada Amr, Apa maksud yang dekat

dengannya'. Amr meniawab, 'syufah'. Aku kalakan, 'Orang-omng mengklaim bahwa

ifu berkenaan dengan t€tangga'. Amr mengatakan, 'Omng-orang melnang

mengatakan dernikian'."
-18o 

Uh. At Atsarkarya Muhammad bin AI Hasan, hlm. 170, bab, Bangunan dan

Syufah, dari Abu Hanifah, dad AMul Karim bin Abi Al Mul.hariq, yaitu Abu Uma54,r'ah

dari Al Misu,ar bin Makhramah, dari Rafi' bin Khadii, dia berkata, "Sa'd menawarkan

rumahnya kepadaku, dan dia berkata, Ambillah rumah itu, Sungguh, aku

mengeluarkan uang untuk mendapatkanngA lebih banyak daripada yang engkau

berikan padaku untuk mendapatkarurya. Akan tetapi, itu karena engkau lebih berhak.

Sebab aku mendengar Rasulullah $ bersabda, 'Tetangga lebih berhak terhadap yang

dekat dengannya (daripada orang lain)'-"
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rumah tersebut kepada orang ifu bukanlah sesuafu yang memutus
hak s5ruf'ahnya.

Hanya saja, seharusnya ia menyerahkan uang pembayaran
sesuai dengan harganya. Ketika dia mengetahui harga yang lebih
rendah, maka pengambilan syuf'ah itu seharusnya dengan harga
tersebut. Tapi seandainya dia mengetahui setelah ifu bahwa
harganya lebih tinggi daripada yang ia serahkan kepada orang itu,
maka ia tidak berhak mendapatkan s5ruf'ah. Sebab, apabila dia
diperbolehkan menyerahkan pembayaran yang lebih sedikit, maka
dengan harga yang lebih tinggi tentu lebih diperbolehkan.

8- Bab: Muara'ah

Asy-Syafi'i berkata: Apabila seseorang menyerahkan
sebidang tanah kepada seseorang lainnya secara muara'ah
dengan imbalan setengah, sepertiga atau seperempat dari hasilnya,

atau seseorang memberikan kepada orang lain kebun kurma atau
pepohonan yang dia garap dengan imbalan setengah dari hasilnya

atau kurang dari itu, maka Abu Hanifah pemah mengatakan
bahwa semua ifu merupakan perkara batil (tidak sah). Sebab, ia
mempekerjakan pengelola atau penggarap ihr dengan imbalan
yang tidak jelas kadamya.

Abu Hanifah berkata, "Bagaimana pendapatmu jika tidak
ada sesuatu pun yang dihasilkan dari lahan tersebut? Bukankah
pekerjaannya ifu tanpa imbalan?"
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Sementara lbnu Abi Laila mengatakan bahwa semua ifu

merupakan perkara yang diperbolehkan (sah).

3L23. Kami menerima riwayat dari Rasulullah S, bahwa

beliau menyerahkan Khaibar (untuk dikelola orang lain) dengan

imbalan setengah dari hasilnya. Hal ini terus berlanjut hingga

beliau wafat. Hal ini pula yang dilakukan pada masa kekhalifahan

Abu Bakar dan sebagian besar masa kekhalifahan Umar bin Al

Khaththab.18l

Pendapat inilah yang dia (lbnu Abi laila) pegang.

Analogi dalam permasalahan ini, menurut kami, terkait

dengan atsar. Tidakkah Anda melihat bahwa apabila seseorang

menyerahkan sejumlah harta kepada orang lain secaret

mudharabah (bagi hasil) setengah-setengah, bukankah ini fidak

masalah.

3724. Kami menerima riwayat dari Umar bin Al

Khaththab, dari Abdullah bin Mas'ud, da. dari Utsman bin Affan,

181 1ih. Mushannaf lbnu Abi qaibah (N/577, pernbahasan: Jual-beli dan
putusan, orang yang menilai tidak ada mmalah melakukan muzara'ah dengan imbalan

setengah, sepertiga dan/atau seperernpat), dari Ibnu Abi Za'idah, dari Hajjaj, dari Abu

Ja'far, dia berkata, "Rasulullah # m.rnp"keriakan penduduk Khaibar dengan imbalan

setengah (bagian yrang dihasilkan), dernikian pula dengan Abu Bakar, Utsman dan Ali.
Selanjutrya, keluarga mereka sampai hari ini diberi jatah sepertiga dan seperernpat-

Uh. Mushannaf karga Abdurrazzaq MII/98, no. 7M68, pembahasan:

Mr.rzara'ah, bab: Muzara'ah dengan sepertiga dan/atau seperempat), dari Ma'mar, dari

Az-Zuhn, dari hnu Al Musayyab, dia berkata, "Rasulullah S menyerahkan khaibar

kepada omng Yahudi untuk mereka garap, dan bagi mereka setengah dari hasilnya-

Hal tersebut terus berlanjut pada masa Rasulullah dan Abu Bakar, serta dua tahun

kekhalifahan Umar, sebelum Umar kemudian mengusir mereka dari Khaibar.
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bahwa mereka memberikan harta (kepada orang lain untuk
dikelola) dengan sistem mudharabah.rs2

3725- Kami juga menerima riwayat dari Sa'd bin Abi
Waqqash dan dari hnu Mas'ud, bahwa k'eduanya menyerahkan
tanah keduanya (kepada orang lain trntuk digarap) dengan imbalan
seperempat dan sepertiga dari hasilnga.la3

AsySyafi'i berkata: Jika seseoftrng menyerahkan kebun
kurma atau kebun anggur kepada orang lain unfuk dikelola dengan
ketentuan bahwa pengelola akan mendapat bagian dari buah yang

dihasilkan, entah setengah, sepertiga, atau tergantung kesepakatan

di antara mereka berdua, maka ini merupakan sebagian hasil

kebun yang dihalalkan, sekaligus pemah dipraktikan oleh
Rasulullah S dengan penduduk Khaibar.

Tapi jika seseorang menyerahkan sebidang tanah kosong
kepada orang lain unfuk ditanaminya, lalu apa yang dihasilkan
tanah tersebut sang pengelola akan mendapatkan bagian tertentu
darinya, maka ini merupakan muhaqalahl&, mukha6u*15185 6*,
muzara'ah yurg dilarang oleh Rasululluh #-

182 61r* tersebut sudah disebutkan pada no. 311G3112, dalam pembahasan:
Mudharabah di dalam buku ini.

rn Uh. Musharnaf Abdurrazzaq Nlll/gg, dalam pernbahasan yang telah
disebutkan sebelum ini), dari Ats-Tsaud, dari lbrahim bin Al Muhajir, dari Musa bin
Thalhah, dia berkata, "Utsman menetapkan (basan tanah) bagi lima orang sahabat
Nabi: Abdullah, Sa'd, Az-Zubair, Khabab dan Usamah bin zaid. Dua tetangga Abdullah
dan Sa'd diberi tanah mereka (untuk digamp) dengan imbalan s€p€rtiga dari hasilnya.

uh. Mushannaf lbnu Abi sgibah (N/377, p€rnbahasan: yang terah disebutkan
sebelum ini), dari Abu Al Ahwash, dari Ibrahim bin Muhajir, dengan redaksi yang
sama.

184 Artinya menjual hrmbuhan yang ada dengan biji-bijian berdasarkan
takarannya-
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Jadi, kami menghalalkan pengelolaan kebun kurma ihr

berdasarkan berita dari Rasulullah $, dan mengharamkan

penggarapan tanah kosong ifu berdasarkan berita dari

Rasulullah # jugu.

Hanya saja, pengharaman terhadap apa yang kami

haramkan itu tidak lebih dominan bagi kami daripada penghalalan

terhadap apa yang kami halalkan juga.

Kami tidak akan membuang salah safu dari dua sunnah

beliau. Kami tidak akan mengharamkan apa yang beliau halalkan

karena sesuatu yang mengharamkan, dan tidak akan

menghalalkan apa yang beliau haramkan karena sesuafu yang

menghalalkan.

Namun kami belum pemah melihat ada seseorang yang

bisa lepas dari salah safu dari dua hal ini: tidak dari sesuafu yang

beliau halalkan keduanya sepenuhnya, dan tidak pula dari sesuatu

yang beliau haramkan keduanp sepenuhnya.

Adapun riwayat yang bersumber dari Sa'd dan hnu

Mas'ud, yaifu bahwa keduanya menyerahkan tanah mereka

(kepada orang lain) secara muzara'ah, maka hal seperti ifu belum

bisa dipastikan kebenarannya. Dan tidak pula hadits ini.

Namun seandainya riwayat tersebut dapat dipastikan

kebenarannya, maka perlu diketahui bahwa tak ada seorang pun

yang perkataan, perbuatan maupun pengakuannya dapat dijadikan

hujjah, jika masih ada keterangan dari Nabi S.

lss fuftlya m€nye\ rakan tanah dengan imbalan buah-buahan yang dihasilkan dari

tanah tersebut. Menurut satu pendapat, yaitu tanah kosong yang diserahkan seseorang

kepada orang lain, kemudian te{adi kesepakatan terkait dengan hal itu, kemudian

yang menyalakan mengambil sebagian dari buah$uahan grang dihasilkan-
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Adapun qlyas mereka yang menganalogikan 'muza'arah

kebun kurma dan tanah yang hukumnya dibolehkan oleh
Rasulullah' kepada akad mudhanbah, sepengetahuan kami
tentang kebiasaan para fukaha adalah menganalogikan sesuafu
yang bersumber dari selain Nabi $ kepada sesuahr yang

bersumber dari Nabi $.
Adapun menganalogikan Sunnah Nabi S kepada khabar

wahid dari para sahabat, seakan sedang mencari pembenarannya

dengan menyamakannya dengan berita dari para sahabat,
sebenamya ini merupakan suafu kebodohan. Sebab Allah &
menjadikan semua makhluk membutuhkan bimbingan Nabi S.

LaE pula, tindakan tersebut merupakan kekeliruan dalam
menggunakan qilns. Sebab kami mempertolehkan mudharabah
itu, karena diriwayatkan dari Umar dan Utsman, bahwa hal ifu
(mudharabahl dianalogikan pda muzaniah kebun kurma.

Dengan demikian, mudhanbah tersebut sesuafu yang

mengikuti atau 5rang dianalogikan, bukan yang diikuti atau tempat
penganalogian.

Jika ada yang mengatakan, bagaimana bisa engkau
menyamakan mudhanbah dengan musqali? Dijawab, kebun
kurma itu tetap dimiliki oleh pemiliknya, dan pemiliknya
menyerahkannya ke pihak pengelola agar dikelola dengan sebaik-
baiknya, dengan harapan buah-buahannya akan menjadi baik, dan
pengelola akan mendapatkan sebagian dari buah-buahan tersebut
sebagai imbalannya.

Manakala harta 5nng diserahkan itu tetap merupakan hak
milik pemiliknya, dan harta tersebut diserahkan ke pengelola agar
dikelola dengan sebaik-baikqTa supaln buah-buahannln baik
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sehingga mendatangkan nilai lebih, maka pengelola berhak

mendapatkan sebagian dari kelebihan tersebut, sesuai ketenhran

yang telah disepakati kedua belah pihak. Hal ini memiliki makna

yang sama dengan musaqah.

Jika ada yang mengatakan, mengapa hal ini tidak bisa

diterapkan pada sebagian tanah kosong (yang belum ada

hrmbuhannya)? Dijawab, karena tanah bukanlah sesuatu yang

dapat diperbaiki, sehingga dapat diambil kelebihannya. Akan

tetapi, sesuatu yang ada di tanah itulah png bisa diperbaiki, dan

sesuatu itu bukanlah sesuatu yang dijual sehingga dapat diambil

kelebihannya, seperti pada mudharabah-

Dan di tanah tersebut juga tidak ada pepohonan yang

menghasilkan buah sangat banyak, sehingga buahnya dapat

diambil (unhrk kemudian dijadikan sebagai imbalan), seperti pada

sebagian hasil kebun kurma.

Akan tetapi, sesuafu tersebut adalah sesuatu yang fumbuh

di tanah tersebut, kemudian dikelola dalam pengertian yang tidak

sama dengan salah satu dari kedua hal ini (musaqah dan

mudharabah), sehingga tidak bisa disamakan dengannya-

Ini jelas berteda dengannya seiak awal sampai akhir-

seandainya boleh menganalogikan hal ini (kepada musaqahl, tetap

saja tidak boleh menganaloEkan sesuafu yang dilarang oleh

Rasulullah kepadanya, karena akan mengakibatkan hal yang beliau

haramkan menjadi halal.

Contohnya Rasulullah $ menetapkan kewajiban memer-

dekakan budak bagi orang yang memsak puasa Ramadhannya

dengan bersetubuh. Meski beliau menetapkan demikian, namun

tidak boleh menganalogikan orang yang membatalkan shalaforya
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dengan bersefubuh kepadanya. Padahal semuanya sarna-sama

membatalkan hal fardhu dengan persetubuhan.

9- Bab: Dakrpaan dan Perdamaian

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang mengajukan gugatan

terkait orang lain dalam persoalan kepemilikan mmah, utang-
piutang atau yang lainnya, kemudian pihak tergugat mengingkari
gugatan tersebut dan berdamai dengan pihak penggugat terkait
gugatan ifu, sementara tergugat tetap mengingkari hal ifu, maka
terkait permasalahan ini Abu Hanifah mengatakan bahwa
perbuatan itu (perdamaian dengan pihak penggugat yang disertai
pengingkaran atas substansi gugatan) merupakan perbuatan

diperbolehkan. Pendapat inilah 5rang dia pegang.

Sementara Ibnu Abi I aila fidak memperbolehkan
perdamaian yang disertai dengan pengingkaran ifu.

Akan tetapi Abu Hanifah pemah berkata, "Bagaimana

mungkin hal ini fidak diperbolehkan, sementara perdamaian yang

diperbolehkan adalah perdamaian yang masih disertai dengan
pengingkaran. Karena jika yang terjadi adalah pembenaran

tergugat atas gugatan yang diaiukan, maka tidak mungkin akan
terjadi perdamaian.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang mengajukan gugatan

terkait orang lain dalam persoalan kepemilikan rumah, utang-
piutang atau yang lainnya, kemudian pihak tergugat mengingkari

substansi gugatan tersebut, kemudian dia berdamai dengan pihak
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penggugat dengan memberikan sesuatu kepada pihak penggugat,

sementara dia tetap mengingkari substansi gugatan itu, maka

menurut qiyas seharusnya perdamaian tersebut tidak sah, karena

kami tidak membolehkan terjadinya suafu perdamaian kecuali

dengan sesuatu yang dengannya jual-beli diperbolehkan, yaitu

adanya harga (kompensasi)yang halal dan diketahui dengan pasti.

Apabila permasalahannya memang seperti itu, baik

menumt pendapat kami maupun pendapat orang-orang yang

membolehkan perdamaian yang disertai pengingkaran tersebut,

maka sesuafu yang diserahkan tergugat kepada penggugat tersebut

merupakan kompensasi, dan semua kompensasi itu merupakan

harga (imbalan /nembayaran).

Kompensasi tidak patut diberikan kecuali dengan sikap

saling membenarkan dari pihak pemberi maupun penerima

kompensasi. Kecuali jika dalam permasalahan ini terdapat atsar

yang mengikat.

Jika memang dalam permasalahan ini ada sebuah atsar

yang mana atsar sepertinya dapat mengikat, maka atsar inilah

yang lebih utama unhfi dijadikan argumentasi ketimbang qiyas.

Hanya saja, dalam permasalahan ini, saya tidak mengetahui atsar

yang sifatnya mengikat seperti ih:.

Asy-Syafi'i berkata: Pendapat ifulah yang saya pegang'

Apabila seseorang berdamai dengan penggugat unfuk mewakili

tergugat, sementara tergugat sedang tidak ada di tempat, maka

Abu Hanifah mengatakan bahwa perdamaian tersebut

diperbolehkan, dan pendapat inilah yang dia pegang. Sementara

Ibnu Abi l-aila mengatakan bahwa perdamaian tersebut tertolak,

karena tergugat tidak ada bagi pihak penggugat-
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Demikian pula jika dia memberikan penangguhan
pembayaran piutang unfuk dirinya terhadap orang ifu (pada kasus

utang-piutang), maka pendapat Abu Hanifah dan hnu Abi Laila
adalah seperti yang sudah saya jelaskan kepada Anda.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang berdamai dengan orang
lain unfuk mewakili orang ketiga (tergugat), sementara orang yang

diwaklli dalam perdamaian ifu sedang udak ada di tempat, atau
pemilik hak memberikan penangguhan pembayaran saat dirinya
sedang tidak ada, maka semua itu hukumnya diperbolehkan. saya
tidak akan membatalkan sesuatu karena faktor tidak hadir di
tempat, padahal sesuafu ifu saya sahkan ketika hadir di tempat.
Sebab ini bukan termasuk keterpaksaan yang saya tolak.

Apabila seseorang berdamai dengan oremg lain, atau
menjual sesuafu kepadanya, atau mengakui punya utang
kepadanya, kemudian dia mengemukakan bukt yang
menunjukkan bahwa penggugat memaksanya melakukan har
tersebut, maka Abu Hanifah berkata, "semua ifu diperbolehkan,
dan saya tidak akan menerima bukti yang menunjukkan bahwa
penggugat memaksanya melakukan hal itu."

Sementara Ibnu Abi Laila berkata, "Saya menerima bukti
yang menunjukkan adanya pemaksaan, dan saya akan
mengembalikan hal ifu kepadanya."

Sementara Abu Yusuf berkata, "Apabila pemaksaan ifu
terjadi di tempat yang dapat membatalkan qishah, maka bukti
yang menunjukkan adanya pemaksaan tersebut dapat diterima ....

Penjelasannya, jika seseorang mengacungkan pedangnya
kepada orang lain, lalu berkata, "Kamu akan mengakui atau aku
akan membunuhmu," maka Abu Yusuf berkata, "Aku akan
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menerima bukti yang menunjukkan adanya pemaksaan tersebut,

dan membatalkan pengakuan darinya (pih* tergugat).

Jika seseorang memaksa orang lain unfuk melakukan

penjualan atau pengakuan atau sedekah, kemudian pihak yang

dipaksa mengajukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa dirinya

melakukan semua ifu dalam keadaan terpaksa, maka saya

membatalkan semua perbuatannya itu.

Paksaan tersebut adalah paksaan dari orang yang lebih kuat

daripada pihak yang dipaksa, ketika orang itu melakukan

pemaksaan terhadap pihak yang dipaksa, dimana pihak yang

dipaksa tidak kuasa unfuk melawannya, dan dirinya pun tidak

mampu unhrk mengatasinya, baik dia seorang penguasa, atau

pencuri, atau orang luar, baik dia berada di padang pasir atau di

dalam rumah yang terkunci, dengan memberikan perlawanan

terhadap pihak pemaksa.

Apabila dua orang beperkara kepada hakim, kemudian

salah safunya mengakui hak lawan perkaranya setelah keduanya

berdiri dan pergi dari hadapan hakim, namun ada bukti yang

menunjukkan atas pengalman ifu, sementara dia tetap menampik

(hak lawannya ihl, baik sebelum maupun setelah adanya

pengakuan tersebut), maka Abu Hanilah berkata, "Hal ifu

diperbolehkan," dan ifulah pendapat yang dia pegang.

Sementara hnu Abi L-aila berkata, "Tidak ada pengakuan

dari pihak yang beperkara kecuali di hadapanku, dan tidak ada

perdamaian di antara kedua belah pihak yang beperkara kecuali di

hadapanku."

AsySyafi'i berkata: Jika dua orang mengajukan perkara

kepada seorang hakim, kemudian salah safunya mengakui (hak
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lawan perkaranya atas dirinya) di hadapan hakim, baik di dalam
atau pun di luar sidang, atau hakim mengetahui (pengakuan

tersebut), maka jika hak salah satu pihak telah ditetapkan atas
pihak lainnya sebelum atau setelah adanya pufusan, maka
pendapat yang dijadikan pegangan dalam masarah ini adalah salah
satu dari dua pendapat berikut:

Ada yang berpendapat bahwa hakim memberikan pufusan
sesuai dengan pengetahuannya. Karena pada dasamya dia harus
memberikan putusan berdasarkan keterangan dua orang saksi,
dimana secara lahiriahnya dia mengetahui bahwa kesaksian dua
saksi tersebut memang sebagaimana yang mereka berdua telah
saksikan, sehingga dengan dasar (kesaksian saksi) inilah dia harus
memberikan pufusan.

Namun pengetahuan sang hakim lebih utama daripada
kesaksian dua orang saksi tersebut, bahkan lebih utama daripada
kesaksian saksi yang banyak. Karena sang hakim tidak
menyaksikan pengetahuannya ini, sementara ia masih menyangsi-
kan kesaksian dua or.ung saksi tersebut.

Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa hakim itu seperti
orang biasa. Jika ia menghukumi dua orang yang beperkara, maka
ia fidak boleh merangkap menjadi saksi. Dia berhak untuk
menuntut yang beperkara mendatangkan dua orang saksi selain si
hakim tersebut. Dalam hal ini, pufusan sang hakim tersebut
haruslah seperti pufusan orang yang tidak pemah mendengar atau
mengetahui sesuafu (maksudnya, pengakuan seseorang atas hak
lawan perkaranya) dalam permasalahan tersebut.
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3725 mim. Inrlah jawaban Syuraih, ketika dia didatangi

oleh seorang pria, dimana Syuraih mengetahui bahwa pria

tersebut mempunyai hak (pada seseorang). Ketika orang itu

meminta Syuraih agar memufuskan hak tersebut unfuk dirinya,

maka Syuraih pun berkata, "Datangkanlah dua orang saksi

padaku, jika engkau ingin aku memberikan putusan yang

menguntungkanmu."

Orang ifu berkata, 'Engkau sudah tahu hakku."

Mendengar perkataan tersebut, Syuraih berkata, "Temuilah

Amir, aku akan menjadi saksi yang menguntungkanmu (bahwa

engkau mempunyai hak pada seseorang1."l86

Pihak yang mengatakan pendapat ini, pasti mengatakan

bahwa Allah memberikan poin ibadah kepada makhluk-Nya

dengan diambilnya hak-hak (seperti zakat) dari mereka -ketika
mereka tidak mau menlerahkannla- dengan iurnlah yang jelas.

Oleh karena ihrlah hak-hak tersebut tidak boleh diambil

kurang dari ketentuan ini (iutnlah yang jelas), dan hak-hak ini pun

tidak gugur ketika mereka menyerahkannya (namtrn masih kurang

dari yang seharusnya).

Namun itu tidak menunjukan bahwa hakim meyakini bahwa

apa yang ditunlukkan bukti-bukh tersebut memang seperti yang

ditunjukkannya, dan terkadang sesuatu yang jumlahnya lebih

sedikit darinya lebih wajib unhrk dizakati namun tidak diambil, dan

185 Uh. Ahbr Al Qudhah karlra Wah' (V3591 dari Ibnu Sirin, bahwa seseorztng

menghadap kepada Syuraih untuk mernperkarakan suatr hal, dan Syuraih memiliki
kesaksian yang menguatkan orang ifu dalam hal tersebut.

Syumih kernudian b€rkata, "Ped<arakanlah masalah ifu kepada amir, agar aku

bisa menjadi saksi bagimu."
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tidaklah kesempurnaan jumlah lebih mengurangi kewajiban zakat.

Oleh karena ifu, mereka menerimanya jika sedikit saja sudah

sampai pada tahap yang disebut'jumlah'.

Allah & tidak menghamskan hakim memutuskan berdasar-

kan pengetahuannya, sebagaimana tidak mengharuskan hakim
memutuskan berdasarkan pengetahuan orang lain. Dia juga tidak
boleh menjadi saksi sekaligus hakim dalam perkara yang sama.

Sebagaimana ia tidak bisa memberikan putusan bagi dirinya
sendiri, seandainya dia mengetahui bahwa haknya memang benar-

benar ada-

Ar-Rabi' berkata: Pendapat yang dipegang oleh Asy-Syafi'i
ialah, bahwa hakim harus menghukumi berdasarkan pengetahuan-

nya, karena pengetahuannya lebih besar daripada kesaksian yang

diberikan kedua saksi. Walau begitu, AsySyafi'i fidak suka

menampakkan hal ifu, supaya hakim tidak menjadi orang yang

tidak adil, sehingga bisa menghilangkan harta orang lain.

Apabila dua orang pria berdamai dengan menyerahkan
pufusan atas perselisihan yang terjadi di antara mereka berdua
kepada seorang juru nrnding, dan juru runding inilah yang akan
memberikan pufusan kepada mereka berdua, kemudian juru

runding tersebut memberikan pufusan yang tidak sama dengan
putusan hakim, lalu keduanya mengadukah hal itu kepada sang

hakim, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa sang hakim harus

membatalkan putusan juru runding tersebut, dan menghadapkan

dirinya kepada permasalahan yang ada di antara kedua orang ihr.

Pendapat inilah yang dia pegang.
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Sementara Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa pufusannya

unfuk mereka berdua adalah sesuatu yang diperbolehkan

(legal,/sah).

Asy-Syafi'i berkata: Jika dua orang berdamai dengan

menyerahkan pufusan atas sesuafu yang mereka persengketaan

kepada seorang juru runding, kemudian sang juru runding

memberikan putusan yang mengunfungkan salah safu pihak

namun merugikan pihak yang lain, kemudian keduanya

mengadukan masalah tersebut kepada hakim, kemudian sang

hakim memiliki pandangan yang berbeda dengan pandangan juru

runding di antara mereka berdua, maka yang diberolehkan dalam

masalah ini adalah salah safu dari dua hal berikut:

(1) Jika kedua belah pihak berdamai dan sepakat unhrk

menerima putusan juru n-rnding, maka puhlsan tersebut

dapat ditetapkan, baik pufusan tersebut sama dengan

putusan hakim atau pun tidak. Oleh karena itulah hakim

tidak berhak untuk menganulir putusan juru runding

tersebut, kecuali jika bertentangan dengan pufusan hakim

lainnya, karena pufusan tersebut bertentangan dengan

Kitabullah, Sunnah, ijma' atau sesuatu yang tercakup ke

dalam maknanya.

(2) Atau, pufusan sang juru runding tersebut tak ubahnya

seperti sebuah fatwa, sehingga tidak ada sesuafu pun yang

diwajibkan kepada salah satu dari kedua belah pihak,

sehingga hakim han:s melakukan pengkajian ulang dari

awal, sebagaimana halnya pada perkara yang belum pemah

diserahkan kepada seorang pun.
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10. Bab: Sedekah dan Hibah

Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang istri memberikan hibah

atau sedekah kepada suaminya, atau membebaskan mahamya

unhrk suaminya, kemudian sang istri berkata; "suamiku

memaksaku melakukan ifu," lalu dia memberikan bukti-bukt yang

menunjukkan adanya pemaksaan tersebut, maka Abu Hanifah

berkata, "Aku tidak akan menerima bukti-bukti si istri, dan aku

akan tetap melanjutkan apa yang sudah dilakukannya dari perkara-

perkara tersebut."

Sementara lbnu Abi l-aila berkata, "Aku akan menerima

bukti-bukti si istri yang menunjukkan adanya pemaksaan tersebut,

dan membatalkan atau menganulir apa yang telah dilakukannya."

Asy-Syafi'i berkata: Apabila seorang wanita menyedekah

kan sesuafu kepada suaminya, atau membebaskan suaminya dari

kewajiban membayar mahar kepadanya, atau melepaskan

suaminya dari katajiban membayar utang terhadapnya, kemudian

wanita tersebut mengemukakan bukti-butki yang menunjukkan

bahwa suaminya memaksanya melakukan semua itu, dan posisi

suami memungkinkan unfuk memaksanya, maka aku akan

membatalkan semua ifu atas si wanita tersebut.

Apabila seorang pria memberikan hibah, kemudian pihak

yang diberi menerima sesuafu yang dihibahkan tersebut, dan yang

dihibahkan tersebut adalah berupa rumah, kemudian pihak yang

diberi membangun rumah tersebut dan mengeluarkan banyak

biaya dalam pembangunannya; atau sesuafu yang diberikan

tersebut berupa budak perempuan yang masih kecil, kemudian
pihak yang diberi mengums dan memeliharanya sampai dewasa
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dan pandai, maka Abu Hanifah berkata, "Pihak pemberi tidak

berhak mengambil apa pun dari sesuafu yang sudah diberikannya.

Tidak boleh pula pada setiap hibah, ketika sesuatu yang

dihibahkan itu sudah lebih baik di tangan penerimanya (ketimbang

waktu diberikan). Tidakkah engkau melihat bahwa dia (pihak

penerima hibah) telah mengadakan dalam kepemilikannya

terhadap barang yang dihibahkan ifu sesuatu yang sebelumnya

tidak ada, ketika barang tersebut masih berada di tangan pemberi

hibah? Tidakkah Anda melihat apakah jika budak perempuan yang

dihibahkan itu sudah mempunyai anak, maka mungkinkah pihak

yang menghibahkan budak perempuan tersebut boleh kembali

mengambilnya? Padahal pihak penerima tidak menghibahkan

kembali sesuatu yang diberikan itu kepada pihak pemberi hibah,

bahkan tidak memindahkan hak kepemilikannya kepada pihak

pemberi hibah?" Pendapat itulah yang dia (Abu Hanifah) pegang.

Sementara Ibnu Abi laila mengatakan bahwa pihak

pemberi hibah berhak mengambil kembali apa yang sudah

dihibahkannya pada semua itu, bahkan pada kasus budak

perempuan yang sudah mempunyai anak ifu.

Asy-Syafi'i berkata: Apabila seorang pria menghibahkan

seorang budak perempuan yang masih kecil atau rumah kepada

pria lainnya, kemudian budak perempuan tersebut bertambah

besar di tangan pihak penerima hibah, atau pihak penerima hibah

membangun rumah yang diterimanya itu, maka pihak pemberi

hibah -yang katanya memberikan hibah tersebut unh.rk

mendapatkan pahala, dan dia pun tidak mensyaratkan apa pun

pada hibahnya itu- tidak berhak mengambil kembali budak

perempuan tersebut, walau bagaimana pun kondisinya, apakah
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budak perempuan tersebut semakin baik nilainya atau justru

semakin berkurang.

Demikian pula jika seorang pria memberikan seorang
budak perempuan kepada seorang perempuan yang dinikahinya,
kemudian budak perempuan tersebut semakin bertambah baik
nilainya di kedua tangan perempuan ifu, kemudian dia mencerai-
kan perempuan tersebut, maka dia tdak berhak mengambil
kembali sebagian dari budak perempuan tersebut demi mengambil
kelebihannya.

Adapun rumah pemberian tersebut, dalam hal ini perlu
dipahami bahwa pihak penerima hibah yang membangun rumah
tersebut, sebenamya dia hanya membangun apa yang dimilikinya.
oleh karena itulah pihak pemberi hibah tidak boleh membatalkan
pembangunan yang dilakukan pihak penerima hibah, dan tidak
boleh menghancurkan bangunan ifu.

Kepada pihak pemberi hibah tersebut dikatakan, "Jika
engkau memberikan nilai dari bangunan yang baru dibangun oleh
pihak penerima hibah tersebut, maka engkau berhak mengambil
sebagian dari rumah dan bangunan tersebut, sebagaimana yang
menjadi hak dan kewajibanmu dalam masalah ryruf'ah, dimana di
dalamnya pemiliknya (hak syrf'ah) berhak unfuk membangunnya,
namun tidak boleh mengambil kembali sebagiannya.

Sebagaimana halnya jika seorang pria memberikan mahar
kepada seorang wanita yang dinikahinya berupa sebuah mmah,
kemudian wanita tersebut membangun rumah tersebut, maka pria
itu udak berhak unhrk mengambil kembali sebagiannya. sebab
rumah tersebut nilainya lebih tinggi dari rumah yang diberikannya,
dan jelas berbeda dengan rumah yang diberikannya.
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Jika budak perempuan yang dihibahkan tersebut melahir-

kan seorang anak, maka anaknya menjadi milik pihak perempuan

penerima hibah. Sebab anak itu memang lahir dalam kepemilikan-

nya (pemberi hibah) yang sudah terpisah dari perempuan

penerima hibah tersebut, namun budak perempuan tersebut hams

melayani wanita tersebut.

Sebagaimana halnya jika budak perempuan tersebut

melahirkan di dalam kepemilikan wanita yang diberi mahar,

kemudian wanita ini diceraikan sebelum digauli, maka anak budak

perempuan tersebut menjadi milik wanita yang diberi mahar,

namun pihak yang memberikan budak perempuan tersebut berhak

untuk mengambil kembali sebagian dari budak perempuan

tersebut, jika dia menginginkan ihr.

Jika seorang pria menghibahkan budak perempuan kepada

anaknya, dan anaknya ifu sudah deuasa dan berada di lingkungan

keluarganya sendiri, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa hibah

tersebut tidak sah kecgali jika si anak sudah menerima budak

perempuan yang dihibahkan. Pendapat inilah yang dia pegang'

Sementara Ibnu Abi I aila mengatakan bahwa jika si anak

berada di lingkungan keluarga si ayah (pemberi hibah), meskipun

dia sudah dewasa, maka pemberian/hibah tersebut sah (walau pun

dia belum menerimanya). Demikian pula jika seorang pria

menghibahkan budak perempuan kepada istrinya-

3126. Asy-Syafi'i berkatat Apabila seorang pria meng-

hibahkan budak perempuan kepada anaknya, dan anaknya ifu

berada di lingkungan keluarganya, maka apabila anak tersebut

sudah baligh, maka hibah tersebut fidak sah sebelum dia menerima
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budak perempuan tersebut. Dalam hal ini tidak ada perbedaan
apakah si anak berada di lingkungan keluarganya atau tidak.

seperti ihrlah yang diriwayatkan dari Abu Bakar terkait
Aisyah, dan umar bin Al Khaththab terkait sejumrah orang yang
sudah baligh. Sementara dari Utsman diriwayatkan bahwa dia
menilai seoreu-rg ayah menguasai anak-anaknya, selama mereka
masih kecil. Hal ini menunjukkan bahwa ayah tidak menguasai
mereka kecuali saat masih kecil.

Asy-Syafi'i berkata: Demikianlah yang berlaku pada semua
hibah, pemberian dan sedekah yang tidak diharamkan'. semua ihr
rnempakan pemberian yang tidak ada fukaran,/kompensasinya,
dan semua ifu tidak sah kecuali dengan penerimaan dari pihak
yang diberi pemberian.

Jika seseorang memberikan rumah atau barang kepada dua
orang' dan barang tersebut mempakan barang yang bisa dibagi,
kemudian keduanya secara bersama-sama menerima barang
tersebut, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa pemberian
tersebut tidak sah, kecuali jika barang tersebut dibagi dua bagi
masing-masing pihak yang diberi, sesuai dengan bagiannya dari
apa yang diberikan itu.

Sementara Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa hibah
tersebut sah, dan pendapat inilah yang dia pegang.

Namun apabila seseorang memberikan pemberian kepada
seseorang, kemudian pihak yang diberi menerima pemberian ifu,
maka pemberian tersebut diperbolehkan (sah). Abu yusuf berkata,
"Kedua pemberian itu sama saja."
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Asy-Syafi'i berkata: Apabila seseorang memberikan kepada

dua orang sebagian dari rumahnya, dan bagian yang diberikan ini

tidak dapat dipisahkan, atau memberikan makanan, pakaian, atau

budak yang tidak dapat dipisahkan atau dibagi-bagi, kemudian dua

orang yang diberi itu menerima apa yang diberikan kepada mereka

secara bersama-sama, maka hibah tersebut sah, sebagaimana

halnya sah jual-beli dengan cara seperti itu.

Demikian pula jika dua orang memberikan sebuah rumah

kepada kawannya, dimana rumah ini dirniliki di antara mereka

berdua, baik yang dapat dipisahkan maupun tidak dapat dibagi,

atau memberikan seorang budak kepada seseorang, da., orang

yang diberi ifu telah menerimanya, maka hibah tersebut sah.

Jika sebuah rumah dimiliki oleh dua orang pria, kemudian

salah safunya menghibahkan bagiannya kepada temannya, namun

orang itu tidak memisahkan bagian yang ia berikan kepada

temannya, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa hibah tersebut

batil (tidak sah), dan tidak diperbolehkan (fidak sah). Pendapat

inilah yang dia pegang. Salah sahr hujjahnya adalah, bahwa hibah

tidak diperbolehkan (tidak sah) kecuali jika apa yang dihibahkan itu

dipisahkan, dapat diketahui dengan jelas, dan diterima oleh si

penerima hibah.

3127. Kami menerima riwayat dari Abu Bakar, bahwa dia

memberikan dua puluh wasaq buah kurma yang sudah dipetik dari

kebun kurmanya yang berada di daerah Aliyah, narnun ketika

menjelang meninggal dunia, dia berkata kepada Aisyah, "Sungguh,

engkau belum menerima pemberian itu, dan pemberian ifu akan
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menjadi harta ahli waris(ku)." Lalu pemberian ifu pun menjadi hak
para ahli waris, karena Aisyah belum menerimanya.l8T

3L28. Ibrahim berkata, "Hibah tidak diperbolehkan (tidak

sah) kecuali setelah .1i1nri-u. "188

Pendapat itulah yang dia pegang.

Sementara Ibnu Abi I aih msngatakan, apabila rumah itu
dimiliki oleh dua orang, kemudian salah safunya memberikan
bagiannya kepada temannya, maka ini merupakan penerimaan
darinya terhadap hibah tersebut. Bagian yang diberikan ini pun
dapat diketahui dengan jelas. Pemberian semacam ini diperboleh-
kan (sah).

Apabila dua orang pria memberikan sebuah rumah kepada
seseorang, kemudian orang itu menerimanya, maka ini diperboleh-
kan (sah) menumt pendapat Abu Hanifah, dan hibah tidak rusak
karena mmah tersebut dimiliki oleh dua orang. pendapat inilah
yang dia pegang.

Asy-Syafi'i berkata: Jika sebuah rumah dimiliki oleh dua
orang, kemudian salah safunya menghibahkan bagiannya kepada
sahabatnya, kemudian sahabatnya menerima bagian yang
dihibahkan tersebut, maka hibah tersebut hukumnya boleh (sah).

Penerimaan terhadap bagian yang dihibahkan tersebut
terjadi jika bagian tersebut berada di tangan dan dalam

187 Uh. atsar sebelumngra, no. 3126.
l8s 66. Mushannaf Abdunazzaq WlO7, no. L6529, pembahasan: pemberian,

bab: Hibah), dari Ats-Tsauri, dari Manshur, dari Ibrahim, dia berkata, "Hibah itu tidak
diperbolehkan (tidak sah) sebelum diterima. Se/angkan sedekah diperbolehkan (sah)
sebelum diterima."
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penguasaan pemberi hibah, sehingga barang tersebut bisa

berpindah kepemilikan ke tangan penerima hibah, dan tidak ada

wakil pemberi hibah dalam masalah ini. Atau, pemberi hibah

menyerahkan dan membiarkan bagian tersebut, sehingga

penerima hibah tidak terhalang untuk mengambil bagian yang

dihibahkan itu, dan tidak ada wakil juga dalam masalah ini.

Apabila pemberian hibah tersebut seperti ifu, maka ihr

merupakan penyerahan dan penerimaan secara langsung. Dalam

hal ini, penerimaan dalam masalah hibah hukumnya sama saja

dengan penerimaan dalam tmnsaksi jual-beli, dan penerimaan

dalam transaksi iual-beli hukumnya salrla saja dengan penerimaan

dalam permasalahan hibah. Demikian pula sebaliknya, sesuafu

yang dianggap bukan sebagai penerimaan dalam jual-beli, maka itu

pun tidak dianggap sebagai penerimaan dalam permasalahan

hibah.

Apabila seseorang memberikan hibah kepada orang lain,

kemudian orang lain ini menerima hibah tersebut, baik yang

dihibahkan itu berupa rumah atau pun tanah, kemudian orang lain

itu memberikan sesuatu kepada pemberi hibah, dan pemberi hibah

pun penerimanya, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa hal itu

diperbolehkan, namun tidak ada hak syuf'ah pada transaksi seperti

itu. Pendapat itulah yang dia ambil. Namun transaksi itu pun

bukanlah transaksi jual-beli.

sementara tbnu Abi l-aila mengatakan bahwa transaksi

tersebut sama saja dengan jual-beli, dan s5nfi'berhak mengambil

apa yang dihibahkan tersebut dengan hak syufahnya dengan

menyerahkan nilai atau harga dalam transaksi tersebut.
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Namun demikian, menurut Abu Hanifah dan hnu Abi
Laila, sang pemberi hibah tersebut tidak bisa mengambil lagi apa
yang sudah dihibahkannya.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang memberikan bagian dari
rumahnya kepada orang lain, kemudian orang lain ifu menerima-
nya, kemudian orang lain itu memberikan sesuafu kepada pemberi
hibah, dan pemberi hibah pun menerima sesuafu tersebut, maka
dalam hal ini sang pemberi hibah perru ditanya tentang
motivasinya memberikan hibah.

Jika dia mengatakan bahwa dia memberikan hibah tersebut
agar diberi balasan, berarti ada hak syuf'ah dalam hansaksi
tersebut. Namun jika dia mengatakan bahwa dia memberikan
hibah tersebut bukan untuk mendapat balasan, maka tidak ada hak
sgruf'ah dalam transaksi tersebut. Pemberian balasan yang diberi-
kan tersebut tak ubahnya hibah baru.

Semua pendapat ini menurut mereka yang mengatakan
bahwa sang pemberi hibah berhak mendapatkan pahala, jika dia
mengatakan bahwa dirinya memberikan hibah karena ingin
mendapat balasan.

Sedangkan menumt mereka yang mengatakan bahwa
pemberi hibah tidak berhak mendapatkan balasan jika tidak
mensyaratkan keinginan tersebut sewakfu memberikan hibah,
maka dia tidak berhak mengambil lag, apa yang sudah
diberikannya. Demikian pula dengan orang yang memberikan
hibah karena ingin mendapatkan balasan, dia juga tidak berhak
mengambil kembali apa yang sudah diberikannya.

Ar-Rabi' berkata: Dalam masalah ini pun terdapat pendapat
lain, yaifu jika seseorang memberikan hibah tapi mensyaratkan
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agar diberi pemberian balasan, maka hibah tersebut batil (tidak

sah). Alasannya, karena dia telah mensyaratkan sesuatu yang tidak

jelas dalam pemberian hibah tersebut'

Namun apabila dia memberikan hibah bukan karena ingin

mendapatkan balasan, kemudian pihak yang diberi hibah

menerima hibah tersebut, maka sang pemberi hibah sama sekali

tidak berhak unhrk mengambilnya kembali. Inilah makna

perkataan Asy-Syafi'i tadi.

Jika seseorang yang sedang sakit memberikan hibah

kepada orang lain, namun pihak yang diberi hibah ini Udak pemah

menerima sesuahr yang dihibahkan itu sampai sang pemberi hibah

meninggal dunia, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa hibah

tersebut batil, tidak diperbolehkan (tidak sah). Pendapat inilah yang

dia pegang. Abu Hanifah mengatakan, "Apa yang dihibahkan

tersebut tidak termasuk ke dalam wasiat sang pemberi hibah yang

meninggal itu, kecuali jika apa yang dihibahkan itu disebutkan di

dalam wasiatnYa."

Sementara hnu Abi L-aila mengatakan bahwa hal itu

diperbolehkan dari jatah sepertiga (yang boleh dialokasikan untuk

wasiat).

Asy-Syafi,iberkata:JikaSeseoftngyangsedangsakit
memberikan hibah kepada orang lain, namun orang lain itu tak

pernah menerima hibah tersebut sampai sang pemberi hibah

meninggal dunia, maka pihak yang diberi hibah tidak berhak

mendapatkan apa pun, dan apa yang dihibahkan itu menjadi jatah

warisan bagi Para ahli waris-
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3729- Al Hajjaj bin Arthah meriwayatkan dari Atha bin Abi
Rabah, dari hnu Abbas, dia berkata, "sedekah tidak diperboleh-
kan (tidak sah) kecuali setelah 6iinri*u.,,189

3130- AI A'masy meriwayatkan dari hrahim, dia berkata,
"sedekah itu, jika sudah diketahui (pemberiannya), maka ia
diperbolehkan (sah). sedangkan hibah tidak diperbolehkan (tidak
sah), kecuali setelah di1"ri*u."190

Abu Hanifah mengambil pendapat hnu Abbas yang
berkenaan dengan permasalahan sedekah (zakat), dan pendapat ini
pun merupakan pendapat Abu yusuf.

Asysyafi'i berkata: pemberi hibah tidak berhak mengambil
apa yang sudah dihibahkannya, apabila dia menerima pemberian
balasan, baik sedikit atau pun banyak.

18e Uh. Mushannaf tbnu Abi s5nibah W/2g1, pembahasan: Jual-beli dan
putusan orang yang mengatakan sedekah udak sah seberum diterima), dari Abu
Muawiyah, dari Hajjai, dari-.seseorang yang menceritakan kepadanya 1*uk ud.,yu,
kepada Hajjai), dari Ibnu Abbas, 'sedekah tidak diperbolehkan (tdak sah) sebelum
diterima."

Uh. As-Sunan Al Kubn karya Al Baihaqi M/12O, pembahasan: Hibah, bab:
Sprat Penerimaan dalam Hibah).

Al Baihaqi berkata, "Kami mmerima riwayat dari utsman, Ibnu Umar, dan hnu
Abbas, bahwa mereka mengatakan, sedekah tiaa. aipouoLhk; (tidak sah), sebelum
diterima. Riwayat tersebut juga diterima dari Mu'a& dan syuraih, dimana keduanya
tidak memperbolehkan (tidak menyatakan sah) sedekah, .Lbdu- sedekah tersebut
diterima."

Al Baihaqi juga menyebutkan dalam At Ma nhh (V/5), bahwa riwayat tersebut
diriwayatkan oleh Asy-Syaf i dari para ulama lrak. Wallahu A'lam.

190 Taldx'ij riwayrat tersebut sudah disebutkan pada no. 312g dalam buku ini.
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11- Bab: Wadi'ah (Barang TitiPan)

Asy-Syafi'iberkata:Jikaseseorangmenitipkansesuafu
kepada orang lain, kemudian yang dititipi berkata, ..Engkau

memintakumenyampaikantitipanifukepadasifulan,danaku
telah memberikan titipan ifu kepadanya," maka Abu Hanifah

mengatakan bahwa perkataan yang diladikan pegangan adalah

perkataan pemilik titipan, dan pihak yang dititipi hams

memberikan pertanggungan' Pendapat inilah yang dia ambil'

Maksudnya, Abu Yusuf.

Sedangkan hnu Abi L-aila mengatakan bahwa perkataan

yang dijadikan patokan adalah perkataan pihak yang dititipi' dan

dia tidak wajib memberikan pertanggungan- Namun dia harus

bersumpah.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseoftmg menitipkan sesuafu

kepada seseorang lainnya, kemudian saling percaya unfuk

menitipkan dan menerima titipan tersebut, kemudian terjadi

perselisihan dimana pihak yang dititipi mengatakan, "Engkau

memintaku unhrk memberikan titipan itu kepada si fulan, dan aku

telah memberikan titipan ifu kepadanya", sementara pihak yang

menitipkan mengingkari penyampaian titipan tersebut' maka

perkataan yang diladikan patokan dalam masalah ini adalah

perkataan pihak yang menitipkan. Pihak yang dititipi harus

memberikan bukti-bukti yang menunjukkan pengakuannya, bahwa

ia telah menyampaikan titipan tersebut'

Jikaseseorangmenitipkansebuahtitipankepadaorang
lain, (dan pihak yang dititipi sudah menyampaikannya kepada yang

berhak menerimanya), kemudian datang omng lain lagi yang
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mengaku berhak menerimanya, maka pihak yang dititipi berkata,
"Aku tidak mengetahui siapakah di antara kalian berdua yang
berhak menerima titipan ini," namun pihak yang dititipi ini enggan
unfuk bersumpah di hadapan keduanya, sementara tidak seorang
pun dari keduanya mempunyai bukti yang menunjukkan bahwa
titipan itu unfuk dirinya, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa
pihak yang dititipi ifu harus membagi dua titipan tersebut, dan
masing-masing bagian diberikan kepada masing-masing dari
keduanya, lalu dia pun hams memberikan pertanggungan (garti
rugi) yang setara di antara keduanya (karena kekurangan yang
terjadi), karena dia telah merusak apa yang dititipkan kepada
dirinya karena kebodohannya_

Tidakkah engkau melihat bahwa apabila seseorang berkata,
"orang ini menitipkannya padaku," kemudian berkata, "Tapi aku
keliru, karena yang benar adalah memberikannya kepada orang
ini," maka tenfunya dia harus memberikan titipan itu kepada orang
yang unfuknya dia menetapkan pertama kali, dan harus
memberikan pertanggungan yang sama kepada yang lain. Karena
perkataannya telah merusaknya.

Demikian pula dengan yang pertama, ia terah merusaknya
karena kebodohannya. Pendapat inilah yang dia pegang.

sementara Ibnu Abi l-aila mengatakan pada yang pertama,
tidak ada kewajiban apa pun atas dirinya, dan titipan serta
mudharabah itu dibagi dua di antara keduanya.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang menerima titipan,
kemudian dua orang datang kepadanya dan mengaku berhak
menerima titipan ifu, dan titipan ifu bisa diketahui secara spesifik
seperti budak, unta dan rumah, kemudian yang dititipi berkata,
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"Titipan ini milik salah seorang dari kalian berdua, namun aku tak

tahu siapakah orangnya di antara kalian berdua." Maka dikatakan

kepada kedua orang itu, "Apakah kalian mengklaim berhak

menerima sesuafu yang lain selain titipan ini?"

Jika keduanya mengatakan tidak, dan masing-masing

berkata, "Hanya titipan ifu saja hakku," maka orcmg yang dititipi

ini harus bersumpah atas nama Allah bahwa dirinya tidak tahu

hams diberikan kepada siapakah titipan di tangannya. Dia hams

menangguhkan pemberian titipan itu kepada mereka berdua,

hingga keduanya berdamai dalam permasalahan tersebut- Atau,

masing-masing dari keduanya mengemukakan buk[ yang

menunjukkan bahwa titipan itu miliknya. Atau keduanya sarna-

salna bersumpah.

Jika salah safu dari keduanya mau bersumpah, sementam

yang lainnya tdak, maka titipan itu diberikan kepada yang

bersumpah, sepenuhnya. Tapi jika keduanya sama-sama tidak mau

bersumpah, maka titipan tersebut stafusnya tertangguhkan untgk

mereka berdua.

Dalam masalah ini pun ada pendapat lain, yaitu yang

memegang titipan tersebut harus bersumpah, kemudian titipan

tersebut dilepaskan dari tangannya, dan tidak ada kewajiban lain

baginya selain itu. Lalu, titipan tersebut ditangguhlian

penyerahannya kepada mereka berdua, sampai mereka mau

melalnrkan ishlah.

Pihak yang memiliki pendapat seperti ini akan mengatakan

bahwa titipan ini tidak ada di tangan mereka berdua, maka bagi

dualah titipan itu untuk mereka berdua. Sedangkan pihak yang

mengatakan titipan itu ada di tangan salah satunya, ia mengklaim
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bahwa titipan itu diberikan kepada salah satunya, bukan kepada
mereka berdua.

Jika seseorang menitipkan sesuafu kepada orang rain,
kemudian yang dititipi menitipkannya lagi kepada orang lain, maka
Abu Hanifah berkata, "Dia harus memberikan pertanggungan,
karena dia sudah menyalahi ketentuan. pendapat inilah yang kami
pegang."

sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa dia tidak
perlu memberikan pertanggungan.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang menitipkan sesuafu
kepada orang lain, kemudian orang ifu menitipkannya lagi kepada
orang lain lagi, maka pihak yang pertama kali dititipi wajib
memberikan pertanggungan, karena pihak yang dititipi kedua rela
menerima amanahnya, bukan amanah orang lain, padahal pemilik
barang tidak memberinya kuasa unfuk menyerahkan titipan itu
kepada orang lain. Dia telah melakukan pelanggaran dan harus
memberikan pertanggungan, jika titipan tersebut rusak /hilang.

Jika seseorang meninggal dunia dalam keadaan mempunyai
hutang yang jelas, dan dia juga menyimpan titipan yang benfuknya
sudah berbeda dengan awalnya, maka Abu Hanifah dahulu
mengatakan bahwa semua harta peninggalannya unfuk orang-
orang yang diutanginya, juga unfuk pemilik titipan sesuai dengan
porsinya. Pendapat inilah yang dia pegang.

sementara Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa harta
peninggalannya ifu unfuk orang-orang yang diutanginya, dan
bukan untuk pemilik titipan. Karena titipan ifu merupakan sesuatu
yang tidak jelas, tidak sesuai dengan benfuk awalnya lagi.
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Abu Hanifah mengatakan, jika titipan itu masih sama

dengan aslinya, maka ia harus disemhkan kepada pemilik, jika hal

tersebut diketahui. seperti ihr pula yang dikatakan oleh hnu Abi

Laila.

3130 mim. Abu Hanifah meriwayatkan dari Hammad, dari

Ibrahim, bahwa dia berkata tentang seseorang yang meninggal

dunia dalam keadaan menyimpan titipan dan mempunyai utang,

"Mereka harus membayarkan harta peninggalannya untuk orang-

orang yang mengutanginya sesuai dengan porsinya, juga pemilik

titipan."191

Al Hajjaj bin Arthah juga meriwaSntkan seperti itu dari Abu

Ja'far dan Atha.

Al Hajjaj juga meriwayatkan riruayat seperti itu dari Al

Hakam dari lbrahim.

re1 [j5. Al A*arkarya Abu Yusuf ftlm. 160, no. 733), dad Abu Hanifah, dari

Hammad, dari hrahim, bahwa dia berkata tentang harh mudharabah, titipan dan

utang, bahwa semua ifu sama. Sernua itu diambil dari harh orang !,ang meninggal

secam proporsional.
Ljh. Al Atsar karya Muhammad bin AI Hasan (trlm- 171, no. 773, bab: Orang

yang menyimpan harta Mudhambah atau Titipan, sebagaimana yang terdapat di dalam

nU, Vur"f, dan di dalamnya disebutkan, "Mereka sernua menjadi keluarga pemberi

piutang, apabila keiua hal ihr tidak diketahui dengan barangnya; Titipan dan Harta

Mudhambah. Pendapat itulah Fng dipegang oleh Abu Yusufl'

Ijh. Mushannaf bin Abi slaibah wg, perntatEsft Jual+€li dan putusan,

tentang seseorang yang meninggal dunia dalam keadaan menyimpan titipan dan

,t*s), dari Muhammad bin Fudhail dari Haiiaj, dari Al Flakam, dari Ibrahim dan

Tha*us serta Az-Zvhri, mereka berkata, "Mereka mengambil jatahnya sesuai

porsinya."- 
Diriwayatkan juga dari Hafsh, dari Haj,aj, dari Al Hakam, dad Asrs!,a'bi, serta

Abu Ja'far, Atha, dan Az-Zi*ln, mereka berkata, "Jika dia meninggal dunia dalam

keadaan mempunyai utang, sernerrtara padangn terdapat harta mudharabah atau

titipan, maka mereka berhak mengambil hartangra sesuai porsin5ra'"
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Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang menitipkan titipan
kepada orang lain, kemudian yang dititipi meninggal dunia, dan
sebelumnya dia mengakui bahwa dirinya menyimpan titipan yang
masih sama seperti semula, atau ada bukti-bukti yang
menunjukkan atas hal ifu, dan dia juga mempunyai utang yang
menguras hartanya, maka titipan ifu bagi pemiliknya.

Jika titipan tersebut tidak diketahui masih seperti semula
melalui bukti-bukti yang menunjukkan atas hal itu, juga tanpa ada
pengakuan dari si mayit atas hal ifu, namun jumlah dan nilainya
diketahui secara pasti, maka pemilik titipan tersebut kedudukannya
sama seperti salah seorang pemberi piutang.

12- Bab: Gadai

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ary-
syafi'i berkata: Seandainya seseorang menerima barang gadaian,
kemudian dia menaruh barang gadaian ifu di tempat orang yang
adil dengan keridhaan si pemilik barang, kemudian barang gadaian
ifu rusak di tangan orang yang adil ifu, sementara nilai barang
gadaian tersebut hukumnya sama dengan utang, maka Abu
Hanifah berkata, "Barang gadaian ifu tetap sesuai fungsinya, dan
utang yang dijamin pelunasannya dengan barang gadaian ifu batal
[unas]." Itulah pendapat yang dia ambil.

Sementara Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa utang
tersebut menjadi tanggungan sang penggadai (pemilik barang
gadaian) sebagaimana awalnya, dan barang gadaian ifu tetap
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sebagai hartanya, karena dia tidak memberikannya kepada

penerima gadai, akan tetapi memberikannya kepada orang lain'

Asy-Syafi'i berkata: Apabila seseomng menggadaikan

barang gadaian, kemudian penerima gadai mengambil barang

gadaian tersebut darinya, atau orang yang adil menerima barang

gadaian tersebut, dimana kedua belah pihak rela atas hal ifu,

kemudian barang gadaian tersebut rusak di tangan penerima gadai

atau di tangan orang yang adil, maka hulnrmnya sama saja.

Barang gadaian ifu merupakan amanah- Utang (yang

pelunasannya dilamin dengan barang gadaian tersebut) tetap

seperti semula, tidak berkurang sedikit pun. Kami telah membahas

permasalahan ini dalam sebuah kitab yang tebal'

Jika pihak yang menggadaikan barangngra meninggal dunia

dalam keadaan mempunyai utang juga, sementara barang yang

digadaikannya berada di tangan orang lrang adil, maka Abu

Hanifah mengatakan bahwa, pihak yang menerima barang

gadaian lebih berhak terhadap barang gadaian tersebut daripada

para pemberi piutang. Pendapat inilah yang dia pegang'

sementara Ibnu Abi l-aila mengatakan, barang gadaian

untuk para pihak pemberi piutang dan pihak penerima barang

gadaian, sesuai dengan porsinya masing-masing'

Namun jika barang yang digadaikan itu bemda di tangan

pihak yang menerima barang gadaian, maka dia lebih berhak

terhadap barang gadaian itu. Dalam kasus ini, pendapat Abu

Hanifah dan hnu Abi l_-aila sama dan tidak bertentangan.

Asy-Syafi'i berkata: Jika pihak !'ang menggadaikan

barangnya meninggal dunia dalam keadaan mempunyai utang, dan

dia sudah menggadaikan barang gadaiannya kepada pemilik

627



AlUmm

piutang atau kepada orang lain, maka ifu sama saja. pihak yang
menerima barang gadaian ifu lebih berhak terhadap nilai barang
tersebut, hingga haknya terlunasi dengan dana dari barang gadaian
itu.

Namun jika ada kelebihan dari nilai barang gadaian itu -
setelah dikurangi hak penerima barang gadaian, maka para
pemberi piutang sama-sama memiliki hak atas kelebihan tersebut.
Jika kelebihan ifu tidak cukup untuk melunasi semua utang, maka
para pihak pemberi piutang berbagi rata dari jatah yang
diperuntukkan bagi orang yang meninggal ifu dari Baitul Mal.

Jika seseorang menggadaikan rumahnya kepada orang lain,
kemudian sebagian dari rumah tersebut dimiliki (oleh orang lain),
padahal mmah tersebut telah diterima oleh pihak penerima barang
gadaian, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa gadai tersebut
hukumnya batil dan tidak diperbolehkan (tidak sah). pendapat

inilah yang dia pegang. Hapalan saya darinya (Abu Hanifah) ialah,
bahwa setiap gadai yang rusak itu pasti jatuhnya juga rusak (tidak
sah). Pemilik harta lebih berhak terhadap hartanya itu, hingga ia
menerima hartanya ifu secara penuh, lalu hartanya ifu dijual unfuk
melunasi utangnya.

Sementara Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa bagian yang
tersisa dari rumah tersebut merupakan barang gadaian sesuai
haknya.

Abu Hanifah mengatakan bahwa bagaimana mungkin bisa
begitu, sebab barang gadaiannya ifu mempakan barang gadaian
yang tidak dapat dibagi.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang menggadaikan
rumahnya kepada orang lain, lalu orang lain tersebut menerima
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rumah itu darinya, kemudian sebagian dari rumah tersebut dimiliki

(oleh orang larn), maka bagian yang tersisa dari rumah tersebut

(selain dari bagian yang diambil oleh orang lain) merupakan barang

gadaian untuk seluruh utang dimana rumah tersebut awalnya

digadaikan untuk menjaminnYa-

Seandainya sang penggadai mengawali transaksi gadai baru

dengan menggadaikan bagian tertenhr unfuk dimiliki bersama dari

rumah tersebut, maka hal itu diperbolehkan (sah). Sebab, sesuaht

yang diperbolehkan untuk dijadikan jual-beli, maka ia juga

dibolehkan untuk dijadikan gadai. Penerimaan dalam akad gadai

hukumnya sama dengan penerimaan dalam jual-beli. Keduanya

tidak berbeda sedikit pun. Semua ini sudah dilelaskan pada

pembahasan tentang gadai.

Jika seseorang menempatkan barang gadaian di tempat

orang yang adil, dan memberinya kuasa untuk menjualnya pada

saat jafuh tempo, kemudian orang yang menggadaikan barangnya

ini meninggal dunia, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa orang

yang adil itu berhak menjual barang gadaian tersebut. Seandainya

kematian orang yang menggadaikan barang itu membatalkan

penjualannya, maka kematiannya juga dapat membatalkan akad

gadai ini. Pendapat inilah yang dia pegang'

sementara Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa orang adil itu

tidak berhak menjual barang gadaian tersebut, karena akad gadai

sudah batal. Barang gadaian itu menjadi hak para pemberi

piutang. Namun demikian, orang adil tersebut berhak menjual

barang gadaian tersebut, ketika pihak yang menggadaikannya bam

jatuh sakit (sebelum meninggal dunia). Hasilnya menjadi hak pihak
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penerima barang gadaian saja
pendapatnya dalam masalah ini.

Ini jika dianalogikan kepada

Asy-syafi'i berkata: Jika seseorang meletakkan barang
gadaian di tempat orang yang adil, dan memberinya kuasa unfuk
menjual barang tersebut ketika jafuh penunaian hak (masa jafuh
tempo), maka dalam kasus ini, si adil ini merupakan wakil dari
pihak yang menggadaikan.

oleh karena itu, apabila wakfu jatuh tempo tiba, maka dia
berhak untuk menjual barang tersebut, selama pihak yang
menggadaikannya masih hidup.

Namun jika pihak yang menggadaikannya sudah mati,
maka si adil tidak berhak untuk menjual barang gadaian tersebut
kecuali atas instmksi pemerintah (hakim), atau dengan keridhaan
ahli waris. Sebab, meskipun orang yang meninggal dunia ifu ridha
barang tersebut dijual, namun kepemilikan atas barang tersebut
telah berpindah darinya kepada orang lain dari kalangan ahli
warisnya, yang belum tenfu ridha barang tersebut dijual. Akad
gadai tersebut tetap seperti semula dan tidak bubar.

Karena ahli waris tetap terikat dengan akad gadai, selama
pewaris mereka terikat dengan akad tersebut. Apabila pewaris
mereka tidak dapat mengakhirinya, maka mereka pun tidak dapat
mengakhirinya.

Adapun akad perwakilan unfuk menjuar barang gadaian
tersebut, ini tidak sama dengan akad gadai. seandainya akad
perwakilan unfuk menjual barang gadaian ini batal, maka akad
gadai tersebut tidaklah batal.
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Jika seseorang menerima gadai rumah kemudian

menyewakannya atas seizin yang menggadaikannya, maka Abu

Hanifah mengatakan bahwa rumah tersebut telah keluar dari stafus

barang gadaian, ketika dia mengizinkan untuk menyewakannya-

Rumah tersebut kedudukannya hanya sebagai pinjaman. Pendapat

itulah yang dia pegang.

Sementara hnu Abi l-aila mengatakan bahwa rumah

tersebut stafusnya tetap sebagai barang gadaian, dan hasil dari

menyewakan rumah tersebut diberikan kepada penerima barang

gadaian, unfuk memenuhi haknYa.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang menggadaikan mmah

kepada orang lain, kemudian menyerahkan rumah tersebut kepada

orang lain yang menerima barang gadaian ifu atau kepada orang

yang adil (sebagai jaminan), dan dia mengizinkan untuk

menyewakan rumah tersebut, lalu rumah tersebut disewakan,

maka uang hasil menyewakan rumah tersebut diberikan kepada

pihak yang menggadaikannya. Karena dialah sang pemilik rumah.

Dengan penyewaan ini, rumah tersebut tidak keluar dari stafus

sebagai barang gadaian.

Tidakkah engkau melihat bahwa jika seseorang menjual

rumah kepada orang lain, kemudian penjual menyerahkan rumah

tersebut kepada pembeli, lalu pernbeli pun menempatinya, lalu dia

menemukan cacat pada rumah tersebut sehingga harus

mengembalikannya karena cacat tersebut, maka bukankah hasil

dari transaksi tersebut yaihr ia bisa menempati rumah itu

merupakan hak yang diperoleh oleh pihak pembeli. Namtrn jika

sedikit saja si pembeli mengambil sesuatu dari mmah tersebut,

maka dia tidak berhak untuk mengembalikannya. Karena sesuahr
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yang diambil dari rumah tersebut termasuk ke dalam pokok
sesuahl yang diperjualbelikan. Sementara uang sewa dan hasil dari
menyewakan mmah ifu bukanlah sesuafu yang termasuk pokok
sesuafu yang ditransaksikan (bagian rumah yang disewakan).

Oleh karena ifu, manakala orang yang menggadaikan
rumah tersebut hanya menggadaikan fisik rumahnya, dan fisik
rumah tersebut memang miliknya, hanya saja pihak yang
menerima rumah tersebut mempunyai hak terhadapnya, maka apa
pun yang diperoleh dari rumah tersebut, baik ifu uang sewa
maupun manfaat bisa menempatinya, semua ifu hanya unhrk
pihak yang menggadaikan rumah tersebut. Sebagaimana halnya
"uang sewa dan" manfaat bisa menempati rumah diperunfukkan
bagi sang pembeli yang menguasai rumah ketika itu.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseo=mg menerima gadaian
berupa sepertiga atau seperempat mmah, dan dia bisa menerima
sesuafu yang digadaikan tersebut, maka gadai tersebut hukumnya
boleh (sah).

Jika seseorang menggadaikan mmah atau hewan
funggangan kepada orang lain, kemudian orang lain itu menerima
rumah atau hewan tunggangan yang digadaikan tersebut,
kemudian pemilik rumah atau heuran h-rnggangan tersebut
mengizinkannya unfuk mengambil manfaat darinya (rumah atau
hewan funggangan), kemudian orang lain ifu pun mengambil
manfaat dari rumah atau hewan funggangan yang digadaikan
kepadanya, maka tindakan ini tdak mengeluarkannya dari
transaksi gadai, dan ini ptrn tidak mengeruarkan barang yang
digadaikan tersebut dari stafus barang gadaian.
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Akan tetapi, ini merupakan izin unhrk mengakses manfaat

yang dimiliki pihak yang menggadaikannya, namun manfaat ini

tidak termasuk esensi dari sesuahr yang digadaikan. Karena

manfaat dari barang yang digadaikan ifu merupakan hak milik

pihak yang menggadaikannya, dan tidak dimiliki oleh pihak yang

menerimanya sebagai barang gadaian'

Apabila sesuahr tidak termasuk esensi barang gadaian

(manfaat barang gadaian), dan pihak yang menerima barang

gadaian ini tetap bisa menguasai barang yang digadaikan

kepadanya, kemudian dia diizinkan untuk mengambil manfaat dari

sesuatu yang digadaikan kepadanya, dan manfaat dari barang yang

digadaikan kepadanya ini tidak termasuk sesuatu yang digadaikan

kepadanya, maka hukum akad gadai tidak batal'

Tidakkah engkau melihat bahwa hak menyewakan budak,

atau nrmah, atau hasil yang diperoleh dari hamba sahaya (yang

digadaikan) tetap merupakan hak pemiliknya?

13. Bab: Hiwalah dan Jaminan Utang

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang memberikan piutang

kepada orang lain, kemudian orang yang berutang ifu dijamin oleh

orang lain lagi bahwa utangnya akan dilunasi, maka Abu Hanifah

mengatakan bahwa pihak penagih berhak menagih utang dari

siapa pun yang dikehendakinya di antara mereka berdua (penjamin

dan terjamin).
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Jika jaminan tersebut benrpa hiwalah (pengalihan
tanggungan utang kepada orang lain), maka pihak penagih tidak
berhak menagih orang yang telah mengalihkan utangnya kepada
orang lain. Karena dia sudah membebaskan tanggungannya dari
kewajiban membayar utang- pendapat inilah yang dia pegang.

sementara Ibnu Abi l-aila mengatakan bah'va pihak
penagih tidak berhak menagih oftmg png berutang pertama di
antara mereka berdua. sebab, ketika pihak pertama berutang ifu
menerima sang penjamin sebagai oftmg lnng memberikan jaminan
unfuk dirinya, berarti dia sudah membebaskan dirinln dari
keurajiban membayar utang. Kecrrali, jika harta yang semua akan
digunakan si penjamin unfuk memba3rar utang sudah tidak ada dari
tanganngra, maka pihak penagih berhak unfuk kembali menagih
orang yang berutang pertama kali (dan bukan menagih kepada
pihak yang menjaminnld-

Tapi jika masing-masing dari mereka berdua (penjamin dan
terjamin) merupakan penjamin safu sama lain, maka pihak yang
menagih berhak menagih utang kepada siapapun yang
dikehendakinya dari mereka berdua. Demikianlah pendapat Abu
Hanifah dan Ibnu figi I aila pada kasrs seperti ini.

AslrSyafi'i berkata: Jika seseorang memberikan piutang
kepada orang lain, kemudian ada oftu.,g rain yang memberikan
jaminan bagi pihak lnng berutang itu, maka pihak penagih berhak
menagih keduaduan5ra, dan masing-masing dari keduanya
menjamin temannlra- Namun masing-masing dari keduanya tidak
bisa bebas dari tanggungan utang sebelum memberikan
pembayaran secara penuh. Ifu jika jaminan tersebut merupakan
jaminan muflak. Tapi jika jaminan tersebut merupakan jaminan
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bersyarat, maka pihak pemberi piutang berhak mengambil

pembayaran dari pihak penjamin sesuai dengan syarat yang

ditetapkannya, bukan yang tidak ditetapkannya'

Selanjuhrya, jika jaminan tersebut merupakan jaminan yang

diberikan karena hiwalah, maka yang dipahami dari hiwalah ini

adalah pengalihan karajiban membayar utang kepada orang lain.

oleh karena ifu, apabila kewajiban membayar utang sudah

dialihkan dari seseorang kepada orang lain, maka kewajiban

membayar utang ini tdak boleh kembali lagi kepada orang yang

sudah mengalihkannya, kecuali karena penyebab baru yang

membuat penagihan utang kembali pada dirinya. Dalam hal ini,

walau bagaimana pun, penagih hams menagih kepada pihak

penjamin, bukan kepada pihak yang berutang'

Jika seseorang menjadikan dirinya sebagai penjamin bagi

orang lain, kemudian ada orang lain lagi yang menjadikan dirinya

sebagai jaminan ba$ orang lain itu, maka Abu Hanifah

mengatakan bahwa keduanya merupakan penjamin bagi orang itu-

Inilah pendapat yang dia ambil-

Sedangkan lbnu Abi l-aila mengatakan bahwa penjamin

pertama telah membebaskan diri dari penjaminan, ketika penjamin

kedua menyatakan diri sebagai penjamin'

Asy-Syafi,i berkata: Jika seseorang menjadikan dirinya

sebagai penjamin bagi orang lain, kemudian ada orang lain yang

menjadikan dirinya sebagai penjamin bagi orang lain itu, maka

penjamin pertama tidak bebas dari tanggungan, dan keduanya

merupakan penjamin bagi orang lain ifu'
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Jika seseorang menjamin utang orang rain yang tidak
disebutkan jumlahnya, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa
orang itu adalah penjaminnya. pendapat inirah yang dia ambil.

sementara Ibnu Abi l.aila mengatakan bahwa jaminan
dalam kasus tersebut tidak diperbolehkan (tidak sah). Karena dia
menjamin sesuafu yang tidak jelas dan tidak disebutkan jumlahnya.
Misalnya, seseorang berkata kepada seseoremg (yang sedang
menunfut haknya), "Aku menjamin apa yang hakim pufuskan
unfukmu atas dirinya, dpd yang menjadi hakmu atas dirinya, dpd
yang sudah dipersaksikan para saksi menjadi milikmu," dan
berbagai ungkapan lainnya yang senada dengan ini- Karena semua
yang dipertanggungkan ihr tidak diketahui kwantitasnya.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang berkata, ,,Kepufusan

hakirn lang mengunfungkanmu dan memberatkan si fulan, atau
persaksian para saksi yang mengunfungkanmu dan memberatkan
si fulan," atau ungkapan yang senada dengan ifu, "maka terhadap
semua kewajiban si fulan ifu, akulah yang menjaminnya" maka
orang yang mengatakan perkataan seperti tidak otomotis menjadi
penjamin-

Sebab, mungkin saja dia melakukan pelunasan dan
mungkin iuga tidak, mungkin saja dia memberikan kesaksian
untuknya dan mungkin juga tidak, dan jika dia memberikan
kesaksian untuknya maka tidak ada sesuatu pun yang diwajibkan
atas dirinya dari sesuafu yang sudah dipersaksikannya.

Jika kenyataannya demikian, maka orang ini tidak menjadi
penjamin. Pertanggungan ifu diwajibkan atasnya, berdasarkan apa
yang diketahuinya. sedangkan sesuatu yang tidak diketahuinya, ifu
adalah hal yang rentan dengan bahaya.
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Jika seseorang menjamin utang orang yang meninggal

dunia, dan orang itu menyebutkan jumlahnya, sementara orang

yang meninggal dunia tidak meninggalkan pembayaran atau

sesuatu pun, baik sedikit maupun banyak, maka Abu Hanifah

berkata, "Tidak ada pertanggungan atas sang penjamin, karena

tidak ada dana untuk membayamya." Sementara lbnu Abi L-aila

mengatakan, sang penjamin harus menanggungnya' Pendapat

inilah yang dia ambil.

Abu Hanifah berkata, "Jika orang yang meninggal dunia ihr

meninggalkan sesuatu, maka sang penjamin bertanggUngjawab

sesuai dengan apa yang ditinggalkannya. Tapi jika dia

meninggalkan pembayaran, maka sang penjamin bertanggung-

jawab atas semua hal yang sudah dijaminnya."

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang menjamin utang orang

yang meninggal dunia, setelah dia mengetahui jumlah utang

tersebut dan mengetahui kepada siapa saja orang yang meninggal

berutang, maka dia wajib menjaminnya, apakah orang yang

meninggal dunia ihr meninggalkan harta atau tidak meninggalkan

apa-apa.

Jika seorang budak yang diizinkan untuk melangsungkan

pemiagaan memberikan sebuah jaminan, maka Abu Hanifah

mengatakan bahwa penjaminannya ihr batil (tidak sah), karena apa

yang dilakukannya itu adalah derma.

Sedangkan dia tidak diperbolehkan trntuk bederma (tapi

diizinkan unhrk bemiaga). Pendapat inilah yang dia (Abu Hanifah)

ambil. Sedangkan hnu Abi l-aila mengatakan bahwa penjaminan-

nya sah, karena perbuatan tersebut termasuk pemiagaan'
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Apabila pihak yang menerima pengalihan utang bangkrut,
maka Abu Hanifah mengatakan bahwa pihak penagih tidak boleh
kembali menagih pihak yang telah mengalihkan utangnya, sebelum
pihak yang menerima pengalihan utang tersebut meninggal dunia
dalam keadaan Udak meninggalkan harta.

sedangkan hnu Abi I--aila mengatakan bahwa pihak
penagih berhak kembali menagih pihak yang telah mengalihkan
utangnya, apabila pihak yang menerima pengalihan utang
bangkrut. Pendapat inilah yang dia fibnu Abi l_aila) pegang.

Aqlsyafi'i berkata: Hiwalah adarah pengalihan kevrnjiban
membayar utang kepada oftmg lain. oleh karena ifu, pihak Snng
menagih fidak boleh kernbali
mengalihkan beban utangn5ra-

kepada pihak yang telah

Jika seorang budak yang diizinkan unfuk melangsungkan
pemiagaan memberikan sebuah jaminan, maka penjaminan
tersebut batil (tidak sah), karena penjaminan ifu menghabiskan
harta, dan bukan mendatangkan harta. Apabila kami melarang
budak tersebut menghabiskan harta orcmg yang memberinya izin,
maka kami juga melarangnya memberikan jaminan, sehingga dia
harus mengeluarkan denda atas pertuatannya itu, baik sedikit atau
pun banyak.

Apabila seseorang menunjuk omng lain sebagai vrnkilnya
dalam suafu urusan, kemudian sang wakil akan menyerahkan
mandat perwakilan itu kepada orcmg rain lagi, maka Abu Hanifah
mengatakan bahwa sang wakil tidak berhak melakukan ifu, kecuali
orang yang menunjukan sebagai wakil memerintahkannya unfuk
memberikan mandat pervrnkilan tersebut kepada orang lain.
Pendapat inilah yang dia (Abu Hanifah) ambil.
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sedangkan Ibnu Abi laila mengatakan bahwa dia berhak

memberikan mandat perwakilan tersebut kepada orang lain, ketika

ia hendak pergi jauh atau karena ia sakit. Tapi jika ia sehat dan

tidak kemana-mana, maka dia tdak boleh menyerahkannya

kepada orang lain.

Abu Hanifah mengatakan, bagaimana mungkin si wakil

tersebut bisa menyerahkan mandat perwakilan ifu kepada orang

lain, sementara orang lnng mentrnjuknya sebagai wakil, belum

tentu rela dengan pemerkaraan yang dilakukan orang lain

atasnama dirinya, dan hanya ridha dengan pemerkaraan dia saja.

AsySyafi'i berkata: Apabila seseorang menunjuk orang lain

sebagai wakilnya, maka si wakil tidak boleh menyerahkan mandat

perwakilan tersebut kepada orang lain lagi, baik si wakil tersebut

sakit atau hendak pergt jauh, atau pun tidak. Karena orang yang

diwakilinya hanya merelakan dia yang menjadi wakilnya, dan tidak

rela orang lain menjadi wakilnYa-

Jika ada seseorang mengatakan, tapi si wakil berhak

menyerahkan mandat perwakilan yang dinilai baik oleh pihak yang

diwakili, maka dijawab bahwa hal itu terjadi atas keridhaan pihak

yang diwakili.

Apabila seseorang menunjuk orang lain sebagai wakilnya

untuk mengadukan gugatan perkara, dan pentrnjukan wakil ihr

telah in}<rah di mata hakirn, kemudian sang wakil mengakui di

depan hakim bahwa sesuahr yang digugat dan diperkarakan itu

memang merupakan hak orang yang diwakilinya, maka Abu

Hanifah mengatakan bahwa pengalman tersebut diperbolehkan

(sah). Pendapat inilah yang dia (Abu Hanifah) ambil. Abu Hanifah

mengatakan, namun jika si u/akil menyampaikan pengakuan
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tersebut bukan di depan hakim, dan pengakuan disaksikan oleh
beberapa orang saksi, maka pengakuannya tersebut batil, dan ia
keluar dari pengaduan perkara tersebut.

Sementara Abu Yusuf mengatakan bahwa pengakuannya
tetap diperbolehkan (sah), baik disampaikan di hadapan hakim
maupun di depan yang lainnya. Berbeda halnya dengan hnu Abi
Laila yang mengatakan bahwa pengakuannya itu batil (tidak sah,
baik disampaikan di hadapan hakim atau yang lainnya).

Apabila seseorang menunjuk orang lain sebagai wakilnya,
namun dalam surat perwakilan dia tdak menyatakan bahwa
dirinya menugaskan wakilnya unfuk melakukan pengakuan atas
nama dirinya, atau berishlah (dengan pihak lain), atau
membebaskan (seseorang dari kauajiban), atau memberikan hibah
(pelepasan hak pihak yang diwakili), maka si wakil tersebut tidak
boleh melakukan pengakuan, Udak boleh membebaskan, tidak
boleh memberikan hibah (pelepasan hak orang yang diwakili), dan
tidak boleh melakukan ishlah (dengan pihak lain).

Jika dia melakukan salah safu dari hal-hal tersebut, maka
tindakannya batal (tidak sah atau dianulir), karena dia tidak men-
dapatkan mandat unfuk melahrkan ifu. Dengan demikian, dia
tidak menjadi wakil untuk sesuatu yang tidak diserahkan kepada-
nya.

Apabila seseorang menunjuk orang lain sebagai wakilnya
dalam mengums permasalahan qishash atau hukuman had, maka
Abu Hanifah mengatakan bahwa dalam umsan itu tidak diterima
mandat perwakilan, dan pendapat inilah yang dia (Abu Hanifah)
ambil. Namun Abu Yusuf mengatakan bahwa Abu Hanifah
berkata, 'Aku bisa menerima bukti-bukti yang diajukan wakil
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penggugat terkait gugatannya dalam urusan qishash dan hukuman

had. Namun aku tidak akan melaksanakan hukuman had maupun

qishash, sebelum hadimya pihak penggugat, (yaitu orang yang

diwakili oleh wakilnya). "

Abu Yusuf berkata, "Bukti-bukti tidak dapat diterima kecuali

dari pihak penggugat langsung, dan dalam permasalahan ini aku

tidak akan menerima wakil."

Sedangkan hnu Abi l-aila mengatakan, mandat perwakilan

dapat diterima dalam kasus tersebut.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang menunjuk orang lain

sebagai wakilnya unfuk menuntut seseorang lainnya dijafuhi

hukuman had atau qishash, maka penunjukan wakil dalam perkara

tersebut dapat diterima dengan bukti-bukti yang valid. Namun saat

hukuman had atau qishash sudah ditetapkan, maka saya tidak

akan melaksanakannya dan tidak akan menjatuhkan qishash,

sebelum pihak penggugat datang. Karena mungkin saja penggugat

menyatakan pengakuan yang membatalkan haknya dan

mendustakan bukti-buktinya, sehingga dia pun membatalkan

hukuman qishash dan memaafkan si fulan.

Jika seseorang menguasai nrmah, kemudian ada orang lain

yang mengklaim memiliki rumah tersebut, kemudian orang yang

menguasai rumah tersebut berkata, "Si fulan," seseorang yang

tidak hadir di tempat itu, "telah mewakilkan padaku unfuk

mengurus rumah ini," maka Abu Hanifah berkata, "Aku tidak akan

memercayainya kecuali jika dia dapat menunjukkan bukti atas

pengakuannya tersebut, dan aku akan menjadikannya sebagai

pihak yang beperkara." Pendapat inilah yang dia (Abu Hanifah)

ambil.
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Abu Yusuf juga berkata setelah menjadikan penguasa

rumah tersebut sebagai tercurigai juga, "Aku tidak akan menerima

buktibukti darinya, dan aku akan menjadikannya sebagai pihak

yang beperkara. Kecuali jika dia dapat mengemukakan saksi-saksi

yang aku ketahui."

Sementara Ibnu Abi laila berkata, *Aku menerima

pengakuan ifu darinya, dan aku juga memercayainya. Aku tidak

akan menjadikan adanya persengketaan di antara keduanya."

Namun setelah itu, Ibnu Abi I aila berkata, "Jika aku mencurigai-

nya, maka aku akan memintanya mengemukakan bukti-bukti yang

menunjukkan atas mandat perwakilan tersebut. Tapi jika dia tidak

dapat mengemukakan bukt-bukti tersebut, maka aku akan

menjadikannya sebagai pihak yang bersengketa atau beperkara."

Asy-Syafi'i berkata: Apabila sebuah rumah dikuasai oleh

seseorang, kemudian ada orang lain yang mengklaim berhak atas

n:mah tersebut, kemudian pihak yang menguasai rumah berkata,
"Rumah ini bukanlah milikku. Rumah ini hanya titipan bagiku,

atau rumah ini aku sewa, atau aku hanyalah wakil yang mengurus

rumah ini," maka mereka yang berpendapat bahwa boleh

memberikan pufusan yang merugikan terhadap orang yang tidak

hadir, mereka akan mendengarkan bukt-bukfi 5nng diajukan oleh

penggugat, dan mereka juga akan mendatangkan pihak yang

menguasai rumah tersebut.

Jika mereka dapat menetapkan stafus pihak yang

menguasai rumah tersebut sebagai wakil, maka mereka akan

memberikan pufusan yang memberatkannSn. Namun jika mereka

tidak dapat menetapkan statusnya sebagai wakil, maka mereka
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akan memufuskan rumah tersebut untuk pihak yang dapat

mengemukakan buku-bukti.

Mereka akan menulis dalam putusannya: "Aku telah

mengeluarkan pufusan terkait rumah tersebut, dan tidak ada pihak

yang beperkara yang mendatangiku, sementara si fulan mengaku

bahwa rumah tersebut bukanlah miliknya."

Sedangkan mereka yang tidak membolehkan memberikan

pufusan yang merugikan orang yang tidak hadir, mereka akan

meminta pihak yang menguasai rumah tersebut untuk memberikan

bukti-bukti yang menguatkan pengakuannya.

Jika dia dapat memberikan buhi-bukti itu, bahwa rumah

tersebut memang merupakan rumah yang disalanya, atau titipan

baginya, maka mereka tidak akan menjadikannya sebagai pihak

yang beperkara. Tapi jika dia mengemukakan bukti-bukti yang

menunjukkan bahwa dia adalah seorang wakil yang mengurus

rumah tersebut, maka saya (AsySyafi'i) akan menjadikannya

sebagai pihak yang beperkara (tergugat).

Ar-Rabi' berkata: Pendapat yang alru ingat dari Asy-Syafi'i

ialah, ia membolehkan memberikan pufusan yang merugikan

orang yang tidak hadir.

Jika seseorang memberikan piutang kepada orang lain,

kemudian seseorang datang (kepada orang yang berutang) dan

berkata, "Fulan telah menjadikan aku sebagai wakilnya untuk

mengambil uang darimu," kemudian orang yang berutang berkata,

"Engkau benar," maka Abu Hanifah berkata, "Aku tidak akan

memaksanya (orang yang berutang) unfuk menyerahkan

pembayarannya kepada orang itu." Pendapat inilah yang dia (Abu

Hanifah) pegang.
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Sementara Ibnu Abi Laila berkata, "Aku tidak akan

memaksanya melakukan ifu, kecuali jika orang yang mengaku

sebagai wakil tersebut dapat memberikan bukti-bukti kepadanya
(bahwa dirinya memang wakil dari si pemberi piutang)."

Saya juga katakan kepada orang yang berutang, "Engkau

lebih tahu. Oleh karena ifu, jika engkau menghendaki, maka

serahkanlah pembayaran kepada orang ifu. Namun jika engkau

menghendaki lain, jangan berikan pembayaran kepadanya."

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang memberikan piutang

kepada orang lain, kemudian piutang tersebut telah ada di tangan

pihak yang berutang (maksudnya, pihak yang berutang sudah

sanggup unfuk membayamya), kemudian seseorang mendatangi
(pihak yang berutang) dan menyebutkan bahwa pihak pemberi

piutang telah menugaskan dirinya unhrk mengambil utang

tersebut, dan pihak yang berutang pun membenarkan perkataan

orang itu, maka saya (AsySyafi'i) tidak akan memaksa pihak yang

berutang unfuk menyerahkan pembayarannya kepada orang ifu.

Jika dia menyerahkan pembayaran kepada orang ifu, maka

ia tidak bebas dari kewajiban membayar utang, kecuali jika pihak

pemberi piutang mengakui bahwa dia sudah mengangkat orang itu

sebagai wakilnya, atau ada bukti-bukti yang menunjukan atas hal

itu.

Demikian pula jika orang yang mengaku sebagai wakil dari

pemberi piutang itu mengklaim bahwa pemberi piutang tersebut

berutang padanya, maka orang yang berutang tersebut tidak

dipaksa untuk menyerahkan pembayarannya kepada oremg yang

mengaku sebagai wakil tersebut. Sebab, pengakuannya atas hal itu

kepada pihak yang berutang, merupakan pengakuan yang
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disampaikan di hadapan orang lain. Maka, tidak diperbolehkan

(tidak sah) pengakuannya di hadapan orang lain.

Jika seseorang menunjuk orang lain sebagai wakilnya dalam

urLlsan apa pun, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa mandat

wakilnya tersebut tidak dapat ditetapkan, kecuali jika ia datang

dengan lawan perkaranya. Pendapat inilah yang dia (Abu Hanifah)

pegang.

Sementara hnu Abi Laila mengatakan bahwa, bukti-bukti

yang menunjukkan dirinya sebagai wakil dapat diterima dan dapat

ditetapkan unfuknya, dan ia Udak harus datang bersama lawan

seterusnya.

Sementara Abu Yusuf benar-benar berkata, "Jika datang

kepadanya seseorang yang dikenalnya, dan orang ifu hendak pergi

jauh, kemudian orang itu berkata, 'Orang (yang aku bawa) ini

adalah wakilku terkait semua hakku yang diperkarakan, maka hal

tersebut dapat diterima dan dapat aku tetapkan kedudukannya

sebagai wakil. Apabila orang yang beperkara itu tidak ada di

tempat, maka ditunluklah wakil untuknya, dan dapat dikeluarkan

kepufusan yang memberatkannYa."

Asy-Syafi'i berkata: Apabila seseorang mengangkat orang

lain sebagai wakilnya di depan hakim unfuk mengunrs urusan apa

pun, maka hakim dapat menetapkan bukti-bukti yang menguatkan

pengangkatan orang itu sebagai wakil, sekaligus menetapkannya

sebagai wakil, apakah pengangkatan wakil itu dihadiri oleh lawan

perkara atau lawan perkara tidak hadir bersamanya. Karena lawan

perkara satna sekali tidak mempunyai pengaruh dalam masalah

ini.
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Hakim hanya perlu menetapkan orang itu sebagai wakil
bagi orang yang diwakilinya, dan perwakilan tersebut ditetapkan
unfuknya, sementara lawan perkaranya tidak diwajibkan untuk
melakukan apa pun.

Dalam hal ini, hakim kadang memberikan putusan yang
mengunfungkan lawan perkara namun memberatkan orang yang
diwakili- Dengan demikian, maka persaksian tersebut hanya
menjadi persaksian yang mengunfungkan lawan perkara dalam hal
penetapan haknya atas orang yang dir,vakili-

Jika seseorang menunjuk orang lain sebagai wakilnya untuk
mengums semua hal, baik yang sedikit maupun yang banyak,
maka Abu Hanifah mengatakan bahwa penjualan yang dirakukan
si wakil tidak sah. Karena ia tidak mendapatkan mandat unfuk
melakukan penjualan. Kecuali jika dia berkata, "Apa yang aku
lakukan ifu diperbolehkan/diizinkan." Pendapat inilah yang dia
(Abu Hanifah) pegang.

Sedangkan lbnu Abi I aila mengatakan, apabila seseorang
menunjuk orang lain ifu trnfuk mengums semua umsan yang
sedikit dan yang banyak, kemudian si wakil tersebut menjual
rumah atau yang lainnya, maka hal tersebut diperbolehkan (sah).

Asy-Syafi'i berkata: Apabila seseoftrng bersaksi unfuk orang
lain, bahwa dia telah mengangkat orcmg lain itu sebagai wakilnya
dalam menguns hal yang sedikit dan yang banyak, tapi tidak lebih
dari ini, maka akad perwakilan seperti ini udak diperbolehkan
(tidak sah), karena boleh jadi dia mengangkatnya sebagai wakil
dalam urusan menjual sesuahr yang sedikit maupun sesuatu yang
banyak, atau dalam mempertahankan sesuafu yang sedikit atau
sesuafu yang banyak tapi Udak yang lainnya, atau untuk
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memberikan sesuafu yang sedikit dan sesuatu yang banyak tapi

tidak yang lainnya.

Karena perwakilan tersebut mungkin saja mencakup semua

makna ifu dan juga makna-makna lainnya, maka orang yang

ditunjuk sebagai wakil tersebut tidak boleh menjadi wakil, hingga

sang pemberi mandat menjelaskan urusan apakah yang

dimaksudkan dari pemberian kuasa perwakilan tersebut, apakah

ifu dalam urusan melaksanakan jual-beli, penitipan sesuafu,

mengums gugatan perkara, pembangunan atau yang lainnya.

Apabila seorang wanita memberikan mandat wakil kepada

seorang pria dalam suafu gugatan perkara, dan dalam sidang

gugatan itu si wanita tersebut hadir, maka Abu Hanifah berkata,

'Aku tidak akan menerima (mandat perwakilan tersebut), kecuali

jika lawan perkaranya sefuju."

Sementara hnu Abi I aila mengatakan bahwa mandat

perwakilan tersebut dapat diterima dan diperbolehkan. Pendapat

inilah yang dia (tbnu Abi t aila) ambil.

As-Syafi'i berkata: Saya dapat menerima penunjukan wakil

dari pihak-pihak yang tidak bepergian kemana-mana, baik ih-r

perempuan maupun laki-laki, terkait permasalahan udzur maupun

urusan yang lainnya.

Saya dapat menerima perwakilan dari yang tidak

bepergian, bagi perempuan maupun laki-laki, terkait permasalah-

an udzur maupun yang lainnya.
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3131. Ali bin Abi Thalib pemah mewakilkan kepada
Abdullah bin Ja'far di hadapan Utsman, dan saat itu Ali bin Abu
Thalib hadir. utsman kemudian menerima perwakilan tersebut.192

Sebelumnya, Abdullah bin Ja'far juga pemah mewakilkan
kepada uqail bin Abi Thalib. sepengetahuan saya, bahwa tidaklah
Abdullah mewakilkan padanya melainkan di hadapan umar bin Al
Khaththab. Atau boleh jadi di hadapan Abu Bakar.

AsySyafi'i berkata: Ali bin Abi Thalib pemah berkata,
"Sesungguhnya perselisihan ifu perkara besar, dan sesungguhnya
syetan menghadirinya. "

14. Bab: Utang

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseoftrng mempunyai utang, dan
dia juga menerima titipan yang tidak diketahui dengan pasti berapa
dan bagaimana benfuknya, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa
harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia itu
dibagikan kepada para pemberi piutang dan orang-orang yang
memberikan titipan kepada si mayit, sesuai dengan jatahnya

masing-masing. Pendapat inilah yang dia (Abu Hanifah) pegang.

Sementara lbnu Abi laila mengatakan bahwa tidak ada

sesuatu pun bagi orang yang menitipkan titipan kepada si mayit,
kecuali jika barang titipannya diketahui dengan pasti, sehingga
titipan itu menjadi hak khusus bagi dirinya.

192 6661 tersebut sudah disebutkan pada no. 1651, dalam pembahasan:
Perwakilan.
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Abu Hanifah mengatakan, titipan ifu sama dengan utang

yang terkait dengan harta si mayit, selama ia tidak mengatakan

sebelum meninggal: "Titipan itu sudah fidak ada." Tidakkah

engkau melihat bahvrn dalam kasus ini tidak diketahui kemanakah

menghilangnya titipan tersebut. Seperti ifu pula dengan segala

sesuafu yang diberikan dengan dasamya adalah amanah. Pendapat

inilah yang dia (Abu Hanifah) pegang.

Asy-Syafi'i berkata: Jika di tangan seseorang terdapat

titipan yang essensi masih sarna dengan titipan yang diamanahkan

kepadanya, sementara dia juga mempunyai utang, maka titipan itu

unfuk orang yang menitipkann5n, dan para pemberi piutang tidak

memiliki bagian darin5n.

Namun jika titipan tersebut sudah berubah wujudnya

sehingga tidak lagi sarna dengan apa yang pemah dititipkan

kepadanya, misalnya uang dinar dan dirham, atau sesuafu yang

tidak diketahui bendanya, maka pemilik wadi'ah berbagi rata

dengan pam pemberi piutang.

Kecuali jika orang yang telah mati mengatakan sebelum

dirinya meninggal dunia, "Titipan tersebut sudah tiada," maka

dalam hal ini perkataan 1nng dijadikan patokan adalah perkataan-

nya, karena dialah orang lnng tepercayra.

Jika seseorang 5nng sedang sakit -yang membawa pada

kematiannya- mengakui mempunyai utang, dan (sebelumnya)

semas masih sehat dia juga mengaku mempunyai utang dengan

disertai adanya saksi, akan tetapi dia tidak bisa melunasi utang

tersebut, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa utang yang

pertama kali harus dilunasi adalah utang yang diketahui diakuinya

pada waktu sehat.
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Jika masih ada peninggalan dari harta pusakanya, maka
diberikan kepada orang-orang yang memberikan piutang
kepadanya, yang diakuinya bahwa ia pemah berutang kepada
mereka setelah sakit, sesuai dengan jatahnya masing-masing.

Tidakkah engkau melihat bahwa ketika dia sakit, dia tidak
memiliki harta apa pun. Dalam kasus ini, wasiabrya tidak
diperbolehkan (tidak sah), karena dia mempunyai utang. Demikian
pula dengan pengakuannya yang menguntungkan dirinya.
Pendapat itulah yang dia (Abu Hanifah) pegang.

Sedangkan Ibnu Abi l-aila mengatakan bahwa dia benar
pada pengakuannya. Pengakuan yang disampaikan saat dia sehat
dan sakit ifu hukumnya sama.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang mempunyai utang yang
diketahui karena jual-beli, atau kejahatan, atau sesuafu yang
dihabiskannya, atau sesuafu yang diakuinya, dan semua ini diakui
pada saat dia masih sehat, kemudian dia sakit, kemudian dia juga

mengakui mempunyai utang kepada seseorang, maka semua
utang ifu hukumnya sama, dan semua pemberi piutang berbagi
rata (terhadap harta pusakanya) sesuai dengan jatahnya, tanpa ada
seorang pun yang lebih utama daripada yang lainnya. Dalam
masalah ini, tidak boleh dikatakan: "Kecuali si ini." Walahu a'lam.

Atau, mungkin ada seseorang yang berkata, "Apabila orang
ifu sakit, maka pengakuan (punya utang)nya batil, seperti
pengakuan orang yang terlarang melakukan transaksi.

Adapun orang yang mengklaim bahwa pengakuannya
dapat mengikatnya, kemudian para pemberi piutang kepadanya
tdak berbagi rata sesuai jatah masing-masing dari peninggalannya,
maka sebenamya ini merupakan pendapat yang serampangan.
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Sebab, sebenamya yang pertama kali harus dilunasi adalah utang

yang dilakukan pada masa sehat dan diakui pada masa sehat.

Kemudian, jika dia memang memptrnyai utang setelah sakit

dengan disertai bukti yang mendukungnya, maka pemberi piutang

(pada saat sakit) ini berhak atas peninggalannya sesuai jatahnya-

Tapi jika tidak ada bukti yang mendukungnya, maka sang pemberi

piutang tidak berhak atas harta peninggalannya sesuai dengan

jatahnya.

Apabila ahli unris selesai dengan unsan pemberi piutang

pada masa sehat dan pemberi piutang pada masa sakit, maka

wasiat orang lrang meninggal dunia tersebut tidak diperbolehkan

(f,dak sah wasiatnya), dan dia pun tidak bisa memberikan warisan

kepada ahli waris, sampai pemberi piutang kepadanya mengambil

haknya.

Ini merupakan utang yang kadang dapat dimasukan ke

dalam mawaris dan wasiat, dan kadang juga tidak, apabila para

pemberi piutang itu tdak mengambil haknya-

Apabila seorang u,anita benrtang saat suaminya sedang

pergl jauh, maka Abu Hanifah berkata, 'Saya mau,rajibkan sang

suami untuk memberikan nafkah standar kepada istrinya, selama

dia pergi." Setelah itu, Abu Hanifah meralat pendapatrya dan

berkata, "Tidak ada sesuatu pun yang diberikan kepada si iski. Si

istui telah melakukan perbuatan sukarela terkait apa yang

diinfakkannya. Utang itu menjadi tanggungan pribadinya'"

Sementara hnu Abi I aila tidak meunjibkan pemberian

nafkah kepada si istri, kecuali unfuk masa mendatang. Seperti iht

pula riwayat yang kami terima dari Syraih. Pendapat inilah yang

dia (lbnu Abi taila) ambil.

55L



AlUmm

Asy-Syafi'i berkata: Apabila seorang suami menghilang dari
sisi istrinya dan dia tidak menafkahi istrinya, maka saya
mewajibkan sang suami menafkahi istrinya unfuk masa yang lalu,
sejak ia tidak lagi menafkahi istrinya sampai dia kembali
menafkahinya.

Sebenamya tidak perlu terjadi kami mewajibkan sang suami
menafkahi istrinya -seandainya dia tidak pergi kemana-mana, dan
kami menjual hartanya unfuk menafkahi iskinya. Namun karena
dia menghilang dari istrinya dan tidak mau menafkahi istrinya,
sementara kami tidak memperkenankan istri berutang atas
tanggungan suami, (maka kami pun menyatakan demikian).
Karena kezhaliman tersebut telah menghilangkan hak yang sudah
ditetapkan, padahal kezhaliman tidak bisa menghilangkan hak.

Sedangkan pihak-pihak yang mengklaim bahwa mereka
mewajibkan suami unfuk menafkahi istrinya saat sang suami pergi,
mereka mengklaim bahwa hakim tidak boleh memberikan putusan
yang memberatkan orang yang tidak ada di tempat (pengadilan .rh-
absential, kecuali terhadap suami.

oleh karena ifulah mereka mewajibkan untuk menafkahi
istrinya saat sang suami pergi, dengan mengeluarkan hartanya dan
memberikannya kepada istrinya.

Dengan demikian, dalam hal ini berarti mereka telah
menjadikan hak istri tersebut lebih kuat daripada hak orang lain.
Namun kemudian mereka membuang hak tersebut ketika suami
tidak ada, jika si istri tidak hormat kepada suami. padahal itu tidak
bisa menghilangkan hak, hanya karena pemiliknya tidak
melakukan hal ifu kepada sang suami.
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Sungguh aneh perkataan pam sahabat kami tentang

penguasaarl, dimana mereka mengatakan bahwa hak ifu baru,

sedangkan tidak mengeluarkan bukan berarti keluar dari hak.

Setelah ifu, mereka menetapkan pengueraan pada nafkah.

3132. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

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

Khalid mengabarkan kepada karni dari ubaidullah bin umar, dari

Nafi,, dari hnu umar, bahwa umar bin Al l(haththab menulis

surat kepada pam pemimpin pasukan terkait para suami yang

meninggalkan istri-nya.

Umar memerintahkan mereka, agar mereka memaksa para

suami tersebut unhrk menalkahi isfui-istrinya atau menceraikan

ishi-ishinya. Jika mereka menceraikan isti-istrinya, maka mereka

harus mengirimkan nafkah 5nng selama ini mereka tuLr',.193

Asy-Syafi'i berkata: Mereka merrgklaim bahwa mereka tidak

menyalahi seorang pun dari para sahabat Nabi- Padahal mereka

sudah menyalahi putusan Umar bin Al l(haththab. Mereka juga

mengklaim bahwa mereka tdak akan menerima dari seorang pun

saran unfuk meninggalkan qilras, duhul sebenamya mereka

sudah meninggalkannp- Mereka mengatakan perkataan yang

kontradiktif dalam permasalahan ini-

Apabila seseomng membrikan pinjaman harta kepada

orang lain, dan o6rng lain ifu iuga memberikan pinjaman harta

193 61*r tersebut sudah disebutkan pa.da no- 2310, pernbahasan: Nafkah, bab:

seseomng yang Tidak Menernukan Sesuahr unfuk Dinafkahkan kepada Istrinp.
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kepada orang ifu, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa itu
qishash (impas). Pendapat inilah yang dia pegang.

Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa hal itu tidak
bisa menjadi qishash,/impas, kecuali jika kedua belah pihak saling
meridhai.

Tapi jika salah satu dari kedua belah pihak itu memberikan
pinjaman harta yang berbeda dari pinjaman yang diberikan pihak
lainnya kepada dirinya, maka itu tidak bisa menjadi qishash
(impas)- Demikianlah menurut pendapat keduanya (Abu Hanifah
dan hnu Abi [aila).

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang memberikan pinjaman
harta kepada orang lain, dan orang lain itu pun pemah
memberikan pinjaman harta kepadanya, dan harta keduanya tidak
berbeda maupun dalam berat maupun jurnlahnya, dan keduanya
sama-sama diberikan dengan funai, maka ifu qishas (impas). Tapi
jika harta keduanya berbeda, maka itu tidak bisa menjadi qishash,
kecuali kedua belah pihak saling meridhai.

Saling meridhai tidak diperbolehkan kecuari pada sesuatu
yang dengannya jual-beli dihalalkan.

Jika seorang ahli waris mengakui (ayahnya) mempunyai
utang, sedangkan pada bagian warisan yang diterimanya terdapat
nominal yang cukup unfuk melunasi utang tersebut, maka Abu
Hanifah mengatakan bahwa pemberi piutang berhak mengambil
semua jatah warisan ahli waris yang mengakui adanya utang
tersebut. Sebab ahli waris tersebut tidak berhak menerima warisan
sebelum semua utang ayahnya dilunasi. Pendapat inilah yang dia
pegang.
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Sementara Ibnu Abi l-aila mengatakan bahwa utang itu

dimasukkan kepadanya sesuai dengan jatah yang diterimanya dari

harta warisan. Jika dia bersama saudaranya, maka utangnya yang

ditagihkan kepadanya berarti setengahnya. Tapi jika ahli waris ada

tiga orang, maka utang yang ditagihkan kepadanya adalah

sepertiganya.

Kesaksian satu orang dari mereka (ahli waris) yang

disampaikan di sisinya (terkait adanya utang), ifu sama saja dengan

pengakuan safu orang.

Tapi, jika kesaksian itu disampaikan oleh dua orang, maka

kesaksian keduanya diperbolehkan (dinyatakan sah) terkait

(pengambilan pembayaran utang) dari total harta warisan.

Demikianlah menumt pendapat keduanya (Abu Hanifah

dan Ibnu Abi Laila), jika kedua saksi tersebut merupakan dua

orang saksi yang adil. Namun jika keduanya tidak adil, maka

pembayaran diambil dari bagian keduanya, sebagaimana yang

telah kami jelaskan mengenai pendapat Abu Hanifah dan hnu Abi

Laila tadi.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang meninggalkan dunia

dengan meninggalkan dua orang putra yang tidak adil; kemudian

salah safunya mengakui bahwa ayahnya punya utang, maka

sebagian sahabat kami mengatakan bahwa pemberi piutang

berhak mengambil setengah dari pembayaran utang dari anak

yang mengakui adanya utang tersebut-

Sedangkan sahabat kami yang lainnya mengatakan bahwa

dia berhak mengambil seluruh piutangnya dari anak yang

mengakui adanya utang tersebut. Bilamana anak yang lain

mengakui adanya utang tersebut, maka diambil setengah dari
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utang tersebut darinya, kemudian diserahkan kepada ahli waris
yang menerima warisan bersamanya (saudaranya).

Dengan demikian, keduanya berbagi rata dalam
menanggung utang tersebut, sehingga jatah warisan yang diterima
keduanya pun sama.

Jika seseorang menulis adanya utang dalam daftar hak
orang lain, kemudian dia mengemukakan bukti-bukti yang
menunjukkan bahwa utang tersebut awalnya merupakan akad
mudharabah (bagi hasil), maka Abu Hanifah mengatakan bahwa
pengakuannya terhadap utang lebih liur daripada dalnr,raannya
(bahwa utang itu pada awalnya adalah mudharabahl. pendapat

inilah yang dia (Abu Hanifah) pegang.

Sedangkan Ibnu Abi laila berkata, "Aku akan membatalkan
itu darinya. Aku akan menjadikan itu sebagai mudharabahbaginya,
dan dia adalah orang yang diberi amanah."

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang mengakui bahwa dirinya
mempunyai kewajiban sebesar seribu dirham kepada orang lain
melalui akad salaf, kemudian dia mengemukakan bukti-bukti yang
menunjukkan bahwa sebenamya akad itu merupakan akad qiradh,
maka yang berhak mendapatkan barang melalui akad salaf ifu
ditanya tentang permasalahan ihr.

Jika dia berkata, "Benar, ifu merupakan akad qiradh,, maka
saya ingin pihak yang mempunyai kev,rajiban tersebut menjadi
penjamin baginya. Saya akan membatalkan akad salaf untuknya,
dan menjadikan akad itu sebagai akad qiradh.

Tapi jika pemilik harta (atau orang yang berhak
mendapatkan barang melalui akad salaf) ihr tidak mengakui hal
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tersebut (akad qiradh), dan itu hanya klaim pihak yang dipersaksi-

kan (oleh para saksi) saja, (yaihr pihak yang mengakui punya

kewajiban tadi), maka kami akan menyumpah pihak ini.

Jika dia mau bersumpah, maka itu menjadi utang baginya'

Karena pengakuannya ifu lebih utama daripada kesaksian yang

dipersaksikan oleh para saksi bagi dirinya. Sebab, mungkin saja

para saksi itu jujur, dan bisa saja asalnya adalah akad utang-

piutang yang kemudian melebar, sehingga dia harus memberikan

pertanggungan. Atau, mungkin saja para saksi ifu berdusta'

Jika seseorang mengemukakan bukE-bukfi atas orang lain

yang menunjukkan bahwa dirinya mempunyai harta pada orang

lain itu dari sesuafu yang mubah, kemudian orang yang berutang

tersebut mengemukakan bukfi-bukE 5nng menunjukkan bahwa hal

itu berasal dari riba, dan dirinya zudah mengakui bahwa dirinya

sebelumnya telah menulis adanp hak atas dirinya dari sesuafu

yang mubah, maka Abu Hanifah berkata, "Aku tidak akan

menerima bukti-bukfi ifu dari orang lain, dan aku tetap mewajib-

kannya mengeluarkan harta tersebut atas dasar pengakuannya,

yaifu bahwa harta tersebut mempakan pembayaran atas sesuafu

yang mubah." Pendapat itulah y'ang dia (Abu Hanifah) pegang'

Sementara hnu Abi l-aila menerima bukt-buktinya yang

menunjukkan atas hal itu, dan harta tersebut dikembalikan kepada

pokok harta (modal).

AsySpf i berkata: Jika seseorang mengemukakan bukti-

bukti yang memberatkan orcng lain, dan buld-bukt itu menunjuk-

kan bahwa dirinya mempunlni harta pada orang lain sebesar

seribu dirham, kemudian pihak yang harus mengeluarkan seribu

dirham ifu mengemukakan buku-bukti yang menunjukkan bahwa
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uang seribu dirham tersebut merupakan riba, maka jika bukti-bukti
tersebut menunjukkan terhadap asal jual-beli riba, maka pihak
yang mengklaim berhak atas seribu dirham tersebut ditanya,
"Apakah pernah terjadi jual-beli yang mereka katakan itu?,,

Jika mereka (para saksi) itu mengatakan bahwa tidak
pemah terjadi jual-beli riba antara kedua orang itu, dan orang ifu
tidak mempunyai hak selain yang seribu dirham tersebut, dan hak
itu berasal dari jual-beli yang shahih, maka saya menerima bukti-
bukti yang menunjukkan atas hal itu, dan saya pun menganulir
klaim riba tersebut, dan saya juga mengembalikan uang tersebut
kepada modalnya.

Namun jika tidak bisa menetapkan bukti-bukti tersebut,
maka saya akan men! rmpah orang yang mengklaim mempunyai
harta pada orang lain tadi. Jika dia mau bersumpah, maka yang
seribu itu wajib diberikan kepada pemberi piutang tersebut.

Permasalahan ifu semakna dengan beberapa permasalahan
sebelumnya- Sebab mungkin saja dia mengambil riba pada yang
seribu ifu, dan dia mendapatkan seribu lainnya.

Jika seseorang mengakui punya kewajiban mengeluarkan
harta (atau memberikan pembayaran kepada orang lain) dari
sebuah transaksi jual-beli, ketika dia menuturkan hak orang lain,
kemudian dia berkata setelah ifu, "Tapi aku belum menerima
barang yang dijual," dan tidak ada bukt-bukti yang menunjukkan
bahwa dia sudah menerimanya, maka Abu Hanifah mengatakan,
"Harta (pembayaran) tersebut wajib dikeluarkan olehnya, dan saya
tidak memperhatikan perkataannya (yang menyatakan bahwa dia
belum menerima barang yang dijual tersebut).,,
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Sementara hnu Abi l-aila mengatakan, orang ifu tidak wajib

memberikan harta (pembayaran) apa pun, sampai pihak yang

punya hak itu menunjukkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa

barang tersebut sudah diterima, atau (sampai) orang yang wajib

mengeluarkan hak ifu mengakui sudah menerima barang itu'

Abu Yusuf berkata, "Altu akan mengajukan pertanyaan

kepada pihak yang punya hak, Apakah engkau telah menjual

barang ifu?' Jika dia menjawab, 'Ya, sudah'' Maka aku katakan

padanya, 'Jika demikian, keluarkanlah bukti-bukti yang menunjuk-

kan bahwa engkau sudah menyerahkan barang itu kepadanya '.

Tapi jika Snng menuntut hak itu mengatakan, Aku belum menjual

apa pun padanya'. Maka harta ifu tetap padanya."

AsyS5nfi'i berkata: Jika seseorang datang menyebutkan

bahwa dirinya mempunyni hak pada oremg lain, kemudian dia

mengemukakan bfiku buld yang merrunjukkan bahwa dirinya

mempunyai hak seribu dirham pada oftmg lain ifu, yang

merupakan harga,/pembayaran dari suafu barang atau apa pun,

kemudian orang lrang harus mengeluarkan hak tersebut

berdasarkan bukt-buku ihr berkata, 'Dia memang menjual barang

itu padaku, nalnun aln'r belum menerima barangnya." Maka saya

mengharuskan pihak yang menunhrt hak tersebut unhrk

mengemukakan bulf,-bukh lBng menunjukkan bahwa dia sudah

menyemhkan barang tersebut. Atau, pihak yang wajib

mengeluarkan hak tersebut mengakui sudah menerima barang

tersebut.

Jika pihak yang menuntut hak tersebut tidak bisa

mengemukakan bukt-bukli itu, maka saya akan menyumpah pihak

yang harus mengeluarkan hak atau harus melakukan pembayaran,

659



AlUmm

bahwa dirinya belum menerima barang seharga seribu dirham
tersebut darinya (pih* penjual). Setelah itu, saya akan
membebaskan pihak yang harus mengeluarkan hak dari kewajiban
mengeluarkan uang seribu dirham tersebut.

Sebab, seseorang yang membeli sesuafu dari orang lain itu
baru diwajibkan melakukan pembayaran jika sudah menerima
barang yang dibelinya. Namun dia tidak wajib membayamya jika
barang tersebut rusak sebelum diserahkan. Dia tidak harus
melakukan pembayaran tersebut, kecuali barang tersebut sudah
diserahkan kepadanya.

Seandainya pihak png berhak atas seribu dirham tersebut
datang unhrk mengklaim hak tersebut bersama dua saksi yang
memberi kesaksian unfuk mendukungnya, bahwa dia mempunyai
hak seribu dirham sebagai pembayaran dari barang yang di;ualnya,
kemudian pihak y"ang harus mengeluarkan hak berkata, "Aku
belum menerima barang tersebut," maka pihak yang mengklaim
punya hak harus ditanya tentang uang seribu dirham tersebut.

Jika dia mengatakan bahwa uang seribu dirham tersebut
merupakan pembayaran dari barang yang dijualnya kepada pihak
yang r,rajib mengeluarkan hak, dan pihak yang wajib mengeluarkan
hak sudah menerimanya, maka hams ditunjukkan bukti-bukti yang
menunjukkan bahwa pihak yang wajib mengeluarkan hak sudah
menerima barang tersebut. Javraban unhrk permasalahan ini sama
dengan permasalahan sebelumnya.

Jika pihak yang mengldaim punya hak tersebut berkata,
'Dia sudah mengaku padaku atas uang seribu dirham tersebut.
Maka tolong ambillah uang ifu trnfuk memenuhi hakku, atas dasar
pengalanannla.'
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Maka, aku (AsySyafi') akan mengambil uang tersebut

berdasarkan hal ifu. Namun aku akan menlnlmpah pihak yang

mengklaim punya hak atas dakwaan terhadap pihak yang wajib

mengeluarkan hak.

Jika seseorang mengklaim mempunyai hak atas orang lain

sebesar seribu dirham, kemudian dia mengemukakan bukti-bukti

yang menunjukkan atas hal itu, kemudian salah satu saksi (yang

dibawa)nya menyatakan bahwa ia hanya mempunyai hak seribu

dirham, sementara saksi lain yang dibawan5ra mengatakan bahwa

ia mempunyai hak seribu dirham, maka Abu Hanifah mengatakan

bahwa kesaksian keduanya tidak perlu diambil, karena keduanya

sudah memberikan kesaksian yang berbeda.

Sedangkan hnu Abi L-aila membolehkan yang seribu

dirham ifu, dan uang lnng seribu dirham tersebut diberikan kepada

pihak penuntut. Pendapat inilah yang dia fibnu Abi l-aila) pegang.

Namun seandainya salah sahr dari kedua saksi tersebut

memberikan kesaksian bahwa orang ifu mempunyai hak seribu

dirham, sementara salsi lainnya memberikan kesaksian bahwa dia

mempunyai hak seribu lima ratus dirham, maka yang seribu ifu

diperbolehkan (untuk diberikan kepada pihak penuntut).

Demikianlah menurut pendapat keduanya (Abu Hanifah dan hnu

Abi [-aila].

Dalam hal ini, Abu Hanifah membolehkan pemberian yang

seribu dirham tersebut, karena kedua saksi itu sama-sama

menyebutkan angka seribu. Sementara salah safu dari keduanya

mengatakan lima rah-rs. Oleh karena ifulah yang lima rahrs ini

harus dipisahkan dari yang seribu ihr.
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Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang mengaku punya hak
pada orang lain sebesar dua ribu dirham, dan dia mendatangkan
dua orang saksi unh:k menguatkan pengakuannya ifu, kemudian
salah safu saksi memberikan kesaksian bahwa dia hanya
mempunyai hak sebesar seribu dirham, sementara saksi lainnya
memberikan kesaksian bahwa dia mempunyai hak sebesar dua
ribu dirham, maka terkait dengan kesaksian yang berbeda ini saya

akan mengajukan pertanyaan kepada kedua saksi tersebut.

Jika keduanya mengklaim bahwa keduanya memberikan
kesaksian dengan kesaksian ifu atas orang lain ifu berdasarkan
keyakinannya, atau saksi yang menyatakan seribu ifu mengklaim
bahwa dirinya ragu terhadap jurnlah dua ribu, sehingga dia
menetapkan seribu, maka orang lain ifu selaku pihak yang ditagih
wajib mengeluarkan uang yang seribu dirham tersebut,
berdasarkan kesaksian kedua orang saksi ifu.

Jika orang yang mengaku punya hak tersebut hendak
mengambilnya, maka dia berhak mengambilnya tanpa han_rs

bersumpah terlebih dahulu. Namun jika dia hendak mengambil
yang seribu lagi, yang ditetapkan oleh kesaksian saksi yang

sattrnya, maka dia dapat mengambilnya disertai dengan sumpah
terhadap saksinya.

Tapi jika kedua saksi tersebut memberikan kesaksian yang
berbeda, dimana saksi yang memberi kesaksian dua ribu berkata,
"Aku bersaksi dengan kesaksian itu atasnya (pihak yang ditagih)
sebagai pembayaran budak laki-laki yang sudah diterimanya."
sedangkan saksi yang menyatakan seribu berkata, "Aku bersaksi

dengan kesaksian itu atasnya (pih* yang ditagih) sebagai
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pembayaran kain yang sudah diterimanya" maka kita sudah

mendapat kejelasan bahwa sumber hak tersebut berbeda.

Oleh karena itu, hak tersebut tidak boleh diambil oleh pihak

penuntut kecuali dengan sumpah bersama masing-masing dari

kedua saksi tersebut.

Jika dia ingin, maka dia bersumpah bersama kedua saksi

tersebut. Tapi jika menginginkan yang lain, maka cukup

bersumpah bersama salah satu dari keduanya, dan meninggalkan

yang lainnya, apabila dia juga mengakui apa yang dikatakan

keduanya-

Asy-Syafi'i berkata: Sama saja apakah hak yang diklaim ihr

seribu atau pun seribu lima rahrs.

Jika seorang pria memberikan kesaksian atas kesalsian

seorang pria lainnya, kemudian ada orang lain yang memberikan

kesaksian atas kesaksian dirinya, baik terkait utang, pembelian

atau penjualan, makat

3133. Abu Hanifah berkata, "Tidak diperbolehkan kesak-

sian seorang saksi atas kesaksian seorang saksi lainngra, dan tidak

boleh diterima kecuali kesaksian dua orang saksi (atas kesalcsian

seorang saksil. Demikianlah yang kami terima riwayatnya dari AIi

bin Abi 11',u1i5."1e4

Pendapat inilah yang dia (Abu Hanifah) ambil-

1e4 65. Mushannaf Abdumaq MII/339, pernbahasan' Kesalsian, bab:

Kesaksian Seseorang Atas Kesaksian Orang [ain, dari Al Aslami, dari Husain bin

Dhumairah, dari hnu sirin, dari agnhnya, dari kakeknya, dari AIi, dia berkata, "ndak

boleh (kesaksian) atas mayit, kecuali (kesaksian) dua orang'"
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3134. Sedangkan Ibnu Abi t-aila berkata, "Aku akan
menerima kesaksian seorang saksi atas kesaksian seorang saksi
lainnya. Seperti ifulah riwayat yang kami terima dari Syuraih dan
J!rul-rirr',. " 195

Asy-Syafi'i berkata: Apabila dua orang memberikan
kesaksian atas kesaksian dua orang lainnya, maka aku tidak akan
menerima kesaksian dari semua saksi, kecuali dua orang saksi
yang memberikan kesaksian secara bersamaan.

Ar-Rabi' berkata: Karena ketika dua orang saksi,
seandainya kedua saksi ini memberikan kesaksian atas kesaksian
safu orang saksi, maka hakim tidak memufuskan berdasarkan

195 Lil'r. Abdurazzaq MII,/33S, pernbahasan: kesaksian, bab:
Kesaksian seseorang atas kesaksian orang rain), dari Ma'mar, dari Ayyub, dari hnu
sirin, dari Syuraih, dia berkata, "Dibolehkan kesaksian seseorang itu, kouloiu.,
seorang lainnya dalam permasalahan hak,',

syuraih berkata kepada saksi, "Katakanlah: orang yang adil akan memberikan
kesaksian unhrkku."

Juga diriwayatkan dari Ats-Tsauri, dari Ayiyub, dari Muhammad, dari Syrraih ...
ia berkata kepada saksi, "Jika seseorang datang unhrk memberikan kesaksian atas
kesaksian orang lain, maka katakanlah: orang yang adil akan memberikan kesaksian
untukku."

serta diriwayatkan pula dari Ma'mar, dari seseorang, dari Ibrahim, dia berkata,
"Diperbolehkan kesaksian seseorcrng atas kesaksian r.orung lainnya dalam masalah
hak."

l.jh. Akhbar Al Qudhatkarya Waki' 01,/365) dari jalur Hammad, dari Ayyub dan
Hisyam, dari Ibnu sirin, bahwa syuraih pemah berkaia kepada seseorang, lnpuuilu
seseorang memberikan kesaksian atas kesaksian seorang lainnya, maka katakanlah:
'Orang yang adil akan memberikan kesaksian unhrkku',"

Lih. Mushanaf lbnu Abi s5nibah (I\r/ss4, pembahasan: Jual-beli dan putusan,
bab: Kesaksian seorang salsi atas kesaksian seorang saksi lainnya), dari yahya bin
Adam, dari Hasan bin shalih, dia berkata, "Aku berkata kepada A .lu,t bin Diwan,
Aku menyaksikan Syuraih berkata: Aku membolehkan kesaksian seorang saksi atas
kesaksian seorang saksi lainnya, ketika ia bersaksi atasnya,.',

Juga diriwayatkan dari waki', dari Isra'il, dari Jabir, dari Amir, dari Syumih,
bahwa dulu dia tidak membolehkan kesaksian saksi, selama dia masih hidup, meskipun
itu dilakukan dengan sumpah.
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kesaksian tersebut, melainkan berdasarkan kesaksian saksi yang

lain.

Maka dari ihrlah, ketika kedua saksi tersebut memberikan

kesaksian atas kesaksian seorang saksi yang lain, berarti kedua

saksi tersebut sedang mendatangkan kepada diri keduanya

penerimaan atas kesaksian pertama mereka berdua, yang

sebelumnya telah ditolak hakim. Oleh karena itulah kami tidak

memperbolehkan hal ifu kecuali dengan kesaksian dua orang saksi

atas semua saksi.

Jika beberapa orang saksi memberi kesaksian tentang

sebuah mmah, bahwa rumah tersebut adalah milik si ftrlan yang

sudah meninggal dunia, dan dia meninggalkannya sebagai warisan

bagi si fulan, fulan dan fulan, maka Abu Hanifah berkata, "Jika

para saksi tersebut bersaksi bahwa mereka tidak mengetahui

bahwa si fulan ifu mempunyai ahli waris lain selain mereka

(bertiga), maka kesaksian tersebut diperbolehkan." Inilah pendapat

yang dia (Abu Hanifah) pegang.

Sedangkan hnu Abi Laila mengatakan bahwa kesaksian

mereka itu fidak diperkenankan (fidak diterima) jika mereka

berkata, "Kami tidak tahu si fi,rlan memiliki ahli waris lain selain

mereka," sampai mereka menetapkan tidak adanya ahli waris lain

ihr bagi si fulan itu.

Apabila kemudian datang ahli waris lain selain mereka

melalui buku-buld yang valid, maka si ahli waris baru ini dapat

digabungkan dengan ketiga orang tersebut, dan kesaksian para

saksi yang pertama tidak batal menurut pendapat keduanya (Abu

Hanifah dan hnu Abi laila).
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Asy-Syafi'i berkata: Apabila para saksi memberikan kesak-

sian bahwa rumah ini adalah rumah si fulan yang telah meninggal

dunia, dan ia telah meninggalkannya sebagai warisan (bagi ahli

warisnya), namun para saksi tersebut tidak mengetahui ahli waris si

fulan tersebut selain si fulan, si ftrlan dan si fulan, misalnya, maka
hakim dapat menerima kesaksian mereka.

Jika ada dua orang saksi yang mengetahui rahasia-rahasia

tersembunyi pada diri si ma5nt, maka hakim dapat memufuskan

warisan tersebut untuk mereka.

Jika kemudian datang seorang ahli waris selain mereka

bertiga, maka saya dapat menggabungkan si ahli waris baru ini
kepada kelompok mereka (yang tiga).

Demikian pula jika datang seseorang yang berhak

menerima wasiat dari si mayit, atau orang yang memberikan
piutang kepada si mayit.

Namun jika para saksi tersebut bukanlah orang yang

mengetahui rahasia-rahasia si mayit, maka hakim perlu berhati-hati

dalam mengambil kepufusan. Dia hams bertanya kepada orang-

orang yang memiliki pengetahuan terkait kasus tersebut: "Apakah

kalian mengetahui bahwa si mayit ifu memiliki ahli waris lain selain

mereka?

Jika mereka berkata, "Ya, kami menerima kabar terkait
permasalahan itu," maka kita tidak bisa membagikan harta warisan
tersebut sebelum mengetahui berapa jumlah ahli waris, baru
kemudian membagikannya kepada mereka.

Jika permasalahan itu menyita wakfu berkepanjangar.r,

maka hakim memanggil ahli waris agar bisa mendatangkan
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seseorang yang bisa menjamin harta warisan tersebut, kemudian

menyerahkan harta warisan tersebut kepada si penjamin tersebut.

Namun hakim tidak boleh memaksa ahli waris tersebut jika dia

tidak bisa mendatangkan sang penjamin harta warisan'

Seandainya para saksi tersebut berkata, "Tidak ada ahli

waris lain bagi si mayit selain mereka," maka saya dapat menerima

pernyataan tersebut dalam arti "Kami tidak tahu bahwa si mayit

punya ahli waris lain selain mereka-"

Namun seandainya mengatakan pemyataan demikian

dalam makna tidak mengetahui, maka hal ini bukanlah pemyataan

yang tepat dari mereka, da. ini fidak mengandung sesuahr yang

dapat menolak kesaksian mereka. Karena kesaksian saja dalam hal

ini kembali kepada makna pengetahuan-

Apabila para saksi memberikan kesaksian tentang

perzinaan atau pencwian yang terjadi pada masa lampau, maka

Abu Hanifah berkata, "Hakim mencegah jatuhnya hukuman had

dalam kasus tersebut, dan memutuskan denda material. Dia juga

perlu mempertimbangkan mahar, karena orang yang berzina ihr

sudah melakukan persetubuhan. Apabila hakim tidak melaksana-

kan hukuman had terhadapnya, maka harus ada pemberian mahar

darinya."

3135. Seperti itulah riwayat yang sampai kepada kami dari

Umar bin Al Khaththab, bahwa dia berkata, "Kaum mana saja

memberikan kesaksian tentang huh"rman had, namun mereka

tidak memberikan kesaksian tersebut ketika peristiwa yang

dipersaksian terjadi, berarti mereka memberikan kesaksian atas
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motif dendam, maka tidak ada kesaksian atas mereka (kesaksian
mereka tidak diterima). " 195

Pendapat inilah yang dia (Abu Hanifah) ambil.

Sementara Ibnu Abi Laila berkata, "Aku dapat menerima
kesaksian mereka ifu, dan aku akan melangsungkan hukuman had.
Adapun (kesaksian) tentang orang yang mabuk, lika ia dibawa
dalam keadaan tidak mabuk, maka tidak ada hukuman had
atasnya- Tapi jika dia ditemukan dalam keadaan mabuk, namun
mabuknya itu tidak dilaporkan kepada pemerintah hingga
mabuknya hilang, namun ia berada dalam penguasaan pefugas
atau pegawai pemerintah, maka dia harus dijatuhi hukuman had."

Asy-Syafi'i berkata: Jika ada beberapa orang saksi yang
memberikan kesaksian terkait masalah hukuman had, baik yang
berkaitan dengan hak Allah atau hak manusia, atau hukuman had
yang sebagiannya terkait hak Allah dan sebagian lainnya terkait
hak manusia, seperti perzinaan, pencurian dan minum khamer,
dan mereka memastikan kesaksian mereka atas orang yang
dipersaksikan tersebut, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh
orang itu terjadi dalam keadaan dirinya waras, maka hukuman had
hanrs dijatuhkan kepada orang ifu.

196 65. As-Sunan Al Kubn karya AI Baihaqi X/lSg, pembahasan: Kesaksian,
bab: Keterangan tentang b€rita dad para saksi), dari Sa'id bin-Manshur, dari Husyaim,
dari Abu Ishaq Asysyaibani, dari Muhammad bin ubaidillah Ats-Tsaqafi, dia berkata,

"Umar bin Al Khaththab menulis surat yrang berisi: 'Barang slapa png di
hadapannya dikemukakan sebuah kesaksian, narnun kesaksian terseblt udak diberikan
ketika saksi tersebut melihat peristiwa yang disebutkan dalam kesaksian, atau ketika
saksi tersebut mengehhui peristiwa gnng disebutkan dalam kesaksian, berarti dia
sedang mernberikan kesaksian yang dilandasi motif dendam.,,

Al Baihaqi berkata, "Atsar ni munqathi'di antara Ats-Tsaqafi dan umar.-
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Kecuali jika setelah melakukan perbuatan tersebut, orang

itu bertaubat. Dalam hal ini, orang ini hanya wajib mengembalikan

apa yang menjadi hak orang lain, dan gugur atasnya apa yang

menjadi hak Allah. Ini dianalogikan kepada firman Allah tentang

muhaibin (para pengacau),
b "ib i:3P 9

t ,y ,y 1;t' 3.,iil I
I

b3 3r,b'.ii 3i i-$Zs

djo

"Kecuali orang-orang yang tobat (di antara mereka)

sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka, maka

ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

(Qs Al Maa'idah [5]: 34)

Dalam hal ini, terkait hukuman had yang menjadi hak Allah

ifu, pelakunya sudah bertaubat dari hal itu sebelum tertangkap,

sehingga hukuman had yang merupakan hak Allah ini pun gugur.

Bertobat dari dosa yang terjadi karena ucapan, seperti menuduh

berzina dan perkataan lainnya, bisa dilakukan dengan kembali dan

berpaling dari ucapan tersebut. Sedangkan bertaubat dari dosa

yang terjadi karena perbuatan, seperti berzina dan perbuatan

lainnya, bisa dilakukan dengan meninggalkan perbuatan tersetut

selama masa ujian bagi dirinya, hingga hal itu diketahui secara

luas. Ia hams keluar dari sesuafu yang ia masuki.

Ar-Rabi' berkata: Asy-Syafi'i juga memiliki pendapat lain

dalam masalah itu, yaitu orang itu tetap dijatuhi hukuman had,

meskipun orang itu sudah bertaubat. Sebab orang yang datang

kepada Nabi dan mengakui berhak mendapat hukuman had juga
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datang dalam keadaan bertaubat. Namun demikian Nabi tetap
memerintahkan unfuk menjafuhkan hukuman rajam kepadanya.

Tidak dijatuhkannya hukuman had milik Allah itu hanya
berlaku bagi kaum muharibin (para pengacau keamanan) saja.

Adapun sesuatu yang menrpakan hak anak Adam, jika mereka
membunuh seseorang, maka para wali orang yang dibunuh
tersebut dipersilakan untuk memilih apakah akan membunuh
mereka (Qishash), atau mengambildiyat, atau memberikan maaf.

Jika mereka memilih unfuk mengambil harta (memilih

mengambil diyat), maka diyat tersebut dapat diambil dari kaum
muharib (para pengacau) tersebut.

Asy-Syafi'i berkata: Apabila ada beberapa orang saksi yang
memberikan kesaksian di hadapan hakim, kemudian pihak yang
tersudutkan oleh kesaksian tersebut mengaku bahwa para saksi
tersebut telah memberikan kesaksian palsu, bahkan dia berkata,
"saya dapat mencacatkan (menihilkan integritas) mereka, sekaligus
mengemukakan bukt-bukfi lnng menunjukkan bahwa mereka
adalah orang-orang bayaran, dan bahkan mereka adalah orang-
orang yang fasik," maka Abu Hanifah berkata, "Saya tidak akan
menerima pencacatan dalam kasus seperti ini." Pendapat inilah
yang dia pegang.

Sedangkan Ibnu Abi I aila menerima pencacatan tersebut.

Adaptrn unhrk selain kasus tersebut, seperti pada kasus
orang yang dijatrfii hukuman had karena menuduh berzina, atau
(pencacatan dari) sekrtu atau budak, maka keduanya (Abu Hanifah
dan hnu Abi Laila) menerima pencacatan ini.
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Sedangkan pendapat yang saya ingat dari Abu Yusuf

adalah ia mengatakan setelah ifu, "Pencacatan tersebut dapat

diterima, apabila kesaksian diberikan oleh orang yang saya kenal

dan saya percaya."

Asy-Syafi'i berkata: Apabila beberapa saksi memberikan

kesaksian yang menyudutkan seseorang, dan para saksi tersebut

dinyatakan sebagai orang-oftlng lpng adil (memiliki integritas),

maka hakim perlu menyebutkan nalna-nalna mereka dan isi

kesaksian mereka terhadap orang itu-

Selain ihr, orang yang disudutkan pun diberikan

kesempatan trnfuk mencacatkan mereka-

Apabila dia mencacatkan mereka, maka hakim harus

menerima pencacatan itu. Namun jika dia tidak mencacatkan

mereka, maka hakim harus memberikan hak-hak kepada yang

berhak menerimanya.

Hakim dapat menerima pencacatan terhadap mereka, bila

mereka temyata menjauhi orang ifu pada permasalahan yang

mereka persaksikan, meskipun mereka adalah orang yang adil

(memiliki integritas).

Hakim dapat menerima pencacatan terhadap mereka

dengan melekatkan stafus yang biasa disematkan pada para saksi,

seperti fasik dan yang lainnYa-

Para saksi iuga harus menyikapi pencacatan yang

dialamatkan kepada mereka- Namun hakim tidak boleh menerima

pencacatan terhadap mereka kecuali mereka menjelaskan hal-hal

yang karenanya mereka dianggap memiliki cacat, yang

menurutnya juga bisa dianggap sebagai sebuah cacat. Sebab ada
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sejumlah saksi yang dianggap cacat karena penakwilan atau
pemahamannya, atau karena hal-hal yang sebenamya tidak
mengandung cacat.

oleh karena ifulah hakim tidak boleh menerima pencacatan
tersebut, sebelum mereka mengetahui dengan pasti apa yang
dinilainya sebagai cacat; apakah orang yang mencacati itu
merupakan orang yang ingin berada dalam pemahaman dan
keutamaan (seperti dia atau tidak).

Jika seorang yang menerima wasiat memberikan kesaksian
kepada ahli waris yang sudah dewasa bahun si mayit mempunyai
utang, atau sedekah di rumah, atau hibah, atau pembelian, maka
Abu Hanifah berkata, "Hal tersebut tdak diperbolehkan."
Sedangkan Ibnu Abi l-aila mengatakan bahwa hal tersebut
diperbolehkan. Pendapat inilah yang dia ambil.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang meninggal dunia, namun
sebelumnya dia menyampaikan wasiat kepada orang lain, lalu
penerima wasiat tersebut memberi kesaksian unfuk orang yang
tidak menangani umsannya dari kalangan ahli waris yang sudah
dewasa dan sudah pintar, atau orang lain, atau ahli waris yang
menangani umsannya narnun bukan penerima wasiat, maka
kesaksiannya tersebut diperbolehkan. Dalam hal ini, tidak ada
sesuatu yang dikembalikan kepadanya.

AsSrsyafi'i berkata: Demikian pula jika ia memberikan
kesaksian unfuk seseoremg yang tidak menangani umsannya atas
orang lain. Jika penerima wasiat tersebut memberikan kesaksian
atas selain mayit trnfuk ahli waris yang sudah dewasa tentang
sesuatu yang khusus baginya, maka kesaksiannya diperbolehkan
menurut pendapat keduanya (Abu Hanifah dan Ibnu Abi Laila).
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Asy-Syafi'i berkata: Demikian pula jika ia memberikan

kesaksian unfuk orang yang tidak menangani un$annya atas orang

lain.

Jika seseorang mengklaim pemah memberikan piutang

kepada orang yang telah meninggal dunia, kemudian ada dua

orang lainnya yang memberikan kesaksian unfuk orang itu untuk

mendapatkan haknya, dan dia bersama seorang lainnya juga

memberikan kesaksian atas wasiat dan utang kepada seseorang,

maka Abu Hanifah mengatakan bahwa kesaksian keduanya

diperbolehkan, karena pemberi piutang ifu memudharatkan dirinya

sendiri dengan kesaksiannya. Pendapat inilah yang dia ambil.

sedangkan hnu Abi I aila mengatakan bahwa kesaksian sebagian

dari mereka atas sebagian yang lain tidak dipertolehkan-

Asy-Syafi'i berkata: Apabila seseoftmg memberikan piutang

kepada orcng yang telah meninggal dunia berdasarkan bukti-bukti,

kemudian dia bersama seorang lainnya bersaksi tentang adanya

wasiat bagi seseorang, maka kesaksian keduanya diperbolehkan,

dan tidak ada sesuatu pun dalam masalah ini yang membuat

kesaksian tersebut dikembalikan kepadanya.

Kesaksian tersebut tertolak jika mendatangkan manfaat

untuk diri keduanya. Sedangkan kedua orang ini tidak

mendatangkan manfaat bagi diri keduanya dengan kesaksian

tersebut.

AsySyaf i berkata: Jika orang-orang yang mendapatkan

wasiat saling memberikan kesaksian safu sama lain, maka itu tidak

diperbolehkan, karena mereka adalah sekutu dalam hal

mendapatkan harta wasiat, yakni dalam hal mendapatkan
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sepertiga (dari total warisan), dimana jatah ini akan dibagi di antara
mereka semua.

Jika seseorang memberikan kesaksian unfuk istrinya, maka
Abu Hanifah berkata, "Kesaksiannya unfuk istrinya tidak
diperbolehkan. Seperti itu juga riwayat yang kami terima dari
S5ruraih." Pendapat inilah yang dia ambil.

Asy-Syafi'i berkata: kesaksian seseorang unfuk kedua
orangfuanya dan kakek-neneknya (serta tems ke atas), adalah
tertolak, meski pun garis kefurunan mereka (kakek dan terus ke
atas) dengannya jauh, baik dari jalur ayah maupun dari jalur
ibunya. Demikian pula kesaksian seseorang unfuk anak-anaknya
(dan terus ke bawah), meskipun garis keturunan mereka (anak,

cucr.l, cicit dan terus ke bawah) dengannya jauh.

Adapun kesaksian selain dari mereka tidak tertolak, baik
ifu kesaksian istri, saudara, maupun paman, baik dari pihak ayah
maupun dari pihak ibu.

Jika seseorang memberikan kesaksian atas kesaksiannya
pada saat sehat penglihatannya, kemudian dia buta dan kehilangan
penglihatannya, (kemudian hendak memberikan kesaksian lagi),

maka Abu Hanifah berkata, "Kesaksiannya ifu tdak diperboleh-
kan, jika ia hendak menyampaikannya."

3136. Kami menerima riwayat dari Ali bin Abi Thalib,
bahwa dia menolak kesaksian orang yang buta, yang hendak
menyarnpaikann5ra di dekatrya. 197

re7 UI'r. Mushannaf Aburnzaq NIII/324, pembahasan: Kesaksian, bab:
Kesal$ian orang Buta), dari hnu Uyaynah, dari Al Asund bin eais, dari para gurun!,a,
bahwa Ali udak memperkenankan kesaksian orang buta dalam kasus pencurian.
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Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa kesaksian

tersebut diperbolehkan, dan inilah pendapat yang dia ambil. Jika

ada sesuah: yang tidak perlu unhrk mentawaqufkannya.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang memberikan kesaksian

saat dirinya dapat melihat, kemudian dia memberikan kesaksian

lagi saat dirinya sudah buta, maka kesaksiannya itu diperbolehkan.

Sebab, hal yang terpenting dari sebuah kesaksian adalah

pendengaran dan penglihatan. Kedua hal itu ada pada diri si saksi

pada saat memberikan kesaksian.

Jika ada yang mengatakan bahwa kedua hal tersebut fidak

ada pada diri saksi pada saat dirinya memberikan kesaksian, maka

dikatakan kepadanya bahwa yang kita perlukan adalah kesaksian

pada masa lalu. Adapun pada saat kesaksian itu akan dilaksanakan

kembali, itu tak lebih dari sekadar pengulangan sesuatu yang telah

disampaikan dalam keadaan masih melihat.

Seandainya kita menolak kesaksiannya saat dirinya tidak

dapat melihat ini, hanya karena alasan karena dia tidak bisa

melihat orang yang dipersaksikan, maka kita harus menolak

kesaksian orang yang bisa melihat atas orang yang telah meninggal

dunia, atau atas orang yang sedang pergi jauh. Karena saksi tidak

bisa melihat orang yang sudah meninggal dan orang yang sedang

pergi jauh tersebut.

Namun ironisnya, pihak-pihak yang mengaku tidak

memperkenankan kesaksiannya setelah buta ini, padahal mereka

memperkenankan/menerima kesaksiannya saat masih bisa

melihat, mereka justru memperkenankan kesaksian orang yang

Ijh. Mushannaf lbnu Abi Stnibah W/352, pernbahasan: Jual-beli dan putusan,

bab: Kesaksian orang buta), dari waki', dari Al Asvad bin Qais, bahwa Abu Bashir

hendak memberi kesaksian di hadapan Ali, saat Abu Bashir sudah buta. Namun Ali
kemudian menolak kesaksiarurya.
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dapat melihat atas orang yang sudah meninggal atau yang sedang

pergi jauh.

Jika seseorang mengakui perzinaan sebanyak empat
pengakuan di tempat yang sama di hadapan hakim, maka Abu
Hanifah berkata, "Bagi saya, ini tak lebih dari safu pengakuan.

Tidak ada hukuman had yang harus dijatuhkan kepada dirinya
dalam hal ini." Pendapat inilah yang dia pegang.

Kami menerima riwayat dari Rasulullah S, bahwa Ma'iz
bin Malik menghadap beliau, lalu mengaku berzina di hadapan
beliau, namun beliau menolaknya. Ma'E kemudian menemui beliau

lagi unfuk kali kedua, dan mengakui hal yang sama di hadapan
beliau, namun beliau tetap menolaknya. Lalu, Ma'iz menghadap
beliau lagi unftrk kali ketiga dan memberikan pengakuan 5nng
serupa di hadapan beliau, namun beliau tetap menolaknya. Setelah

ifu, Ma'iz menghadap beliau lug, unfuk kali keempat dan
menyampaikan pengakuan pemah berzina di hadapan beliau, lalu
beliau bertanya kepada kaumnya: "Apakah sedikit saja kalian
mengingkari ker,r.rarasannya?" Mereka menjawab, "Tidak-" Maka
Rasulullah S pun memerintahkan agar Ma'iz dirapp.rsa
Pendapat inilah yang dia (Abu Hanifah)ambil.

Sementara lbnu Abi laila mengatakan bahwa hakim
menjatuhkan hukuman had, apabila orang itu menyampaikan
pengakuan (pemah berzina) sebanyak empat kali di tempat yang

sama.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang mengaku berzina, dan
dia menggambarkannya dengan penggambaran yang mewajibkan
dijatuhkannya hukuman had kepada dirinya, dan pengakuannya ifu

198 [jh. atsar no. 2761 dan 3050 pernbahasan: Hukuman had, dakr,vaan dan
pembuktian.
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diberikan sebanyak empat kali di tempat yang sama, maka itu

sama saja dengan pengakuannya yang disampaikan di beberapa

tempat terpisah. Karena yang kita perlukan adalah adanya

pengakuan sebanyak empat kali, berdasarkan analogi pada

(kesaksian) dari empat orang saksi.

Dengan demikian, pihak-pihak yang tidak mau menjatuh-

kan hukuman karena empat kali pengakuan yang disampaikan di

tempat yang sama, tapi menjafuhkannya karena empat pengakuan

yang disampaikan di tempat berbeda-beda, berarti mereka telah

meninggalkan dasar pendapatnya sendiri. Karena mereka

mengaku bahwa kesaksian empat oftIng saksi (perzinaan) tidak

bisa diterima, kecuali jika disampaikan di tempat yang sama.

Seandainya mereka memberikan kesaksian secara terpisah-

pisah, maka hakim menjatuhkan hukuman had kepada mereka.

Oleh karena ifu, sehamsnya pihak-pihak tersebut mengatakan,

pengakuan itu dikemukakan empat kali di tempat yang lebih

menetapkan terjadinya hal tersebut di empat tempat.

Jika dia berkata, "Aku hanya menyimpulkan dari hadits

Ma'ia." Maka perlu diketahui bahwa hadits Ma'u tersebut tidak

seperti yang engkau katakan. Sebab seandainya hadits tersebut

sebagaimana yang engkau katakan, yaitu bahwa Ma'iz mengemu-

kakan empat pengakuan di empat tempat yang berbeda, niscaya

penerimaan atas pengalmannya yang disampaikan di empat

tempat tidak akan berteda dengan hal ini. Sebab kami tidak

mempertimbangkan tempatnya, melainkan mempertimbangkan

perkataannya atau pengakuannya. Hal ini tidak seperti yang

dikatakan oleh keduanya (Abu Hanifah dan hnu Abi Laila).
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3138. Satu kali pengakuan di hadapan hakim bisa mewajib-
kan diiatr-rhkannya hukuman had, apabila pengakuan tersebut
memang sudah dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga orang
yang menyampaikan pengakuan tersebut harus dijafuhi hukuman
rajam.

Tidakkah engkau melihat sabda Rasulullah $, " Berangkat-
lah wahai Unais menuju perempuan ifu! Jika dia memang
mengakui, silakan rajam diaPl99

Sedangkan dalam hadits Ma'iz, ketika Rasulullah bertanya
kepada orang-orang, "Apakah dia sudah gtla," ifu menunjukan
bahwa sebenamya beliau mengembalikan pengakuan Ma'iz pada

empat pengakuan, karena beliau mengingkari kewarasannya.

Apabila seseorang mengemukakan pengakuan zina
sebanyak empat kali di hadapan selain hakim, maka Abu Hanifah
tidak menganggap pengakuan ifu sebagai apa-apa, dan dia tidak
akan menjatuhkan hukuman had kepada orang itu. Pendapat
itulah yang dia ambil.

Sedangkan lbnu Abi laila mengatakan, apabila ada saksi

saksi yang membenarkan pengakuannya ifu, maka aku akan
menjafuhinya hukuman had.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorcmg mensdrui berzina di
hadapan selain hakim, maka tidak semestinya hakim merajamnya,

sampai orang ifu menyampaikan pengakuannya di hadapan
hakim. Sebab mungkin saja orang itu akan memberikan
pengakuannya di hadapan selain hakim dan hakim memuhrskan

hukuman rajam untuknya, namun kemudian oftmg ifu menarik

had.
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pengakuannya dan hakim harus menerima penarikan pengakuan

itu.

Jika seperti ifu prinsip dasar sebuah pengakuan, maka tidak

semestinya hakim merajamnya, hingga orang ifu menyampaikan

pengakuannya di hadapan hakim.

3139. Apabila hakim mengirim orang yang mengaku

berzina tersebut untuk dirajam, maka sepafutnya dia mengatakan

kepada mereka, "Bilamana dia kembali dari pengakuannya, maka

lepaskanlah dia, baik setelah maupun sebelum terkena lemparan

batu."
Apa yang Nabi $ katakan kepada Ma'iz, "Mengapa kalian

tidak meninggalkannya,"2O0 t r.luinkan setelah terkena lontaran

batu.

Jika seseorang (dari empat orang saksi itu) menarik kembali

kesaksian zinanya, sementara pezinanya sudah dirajam karena

pengakuan itu, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa dia harus

dilatuhi hukuman had, dan dikenai denda sepertiga diyat-

Pendapat inilah yang dia ambil.

Sedangkan hnu Abi laila berkata, "Aktl akan membunuh

orang yang kembali dari kesaksiannya ifu-"

Jika keempat saksi tersebut menarik kembali kesaksiannya,

maka aku akan membunuh mereka berempat, tapi tidak

mendenda dengan kewajiban membayar diyat."

Jika tiga dari empat saksi itu menarik kembali

kesaksiannya, maka menurut pendapat Abu Hanifah mereka hanrs

2m Hadits tersebut sudah dijelaskan pada no. 3050, pernbahasan: Daltrpaan dan

bukfi-bukt.
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dijafuhi hukuman had, dan masing-masing diwajibkan unfuk
membayar denda sebesar seperempat diyat.

Asy-Syafi'i berkata: Apabila empat orang memberi
kesaksian tentang adanya perzinaart, kemudian sang pezina pun
diralam, lalu salah seorang dari empat saksi tersebut menarik
kembali kesaksiannya, maka hakim harus menanyakan kepadanya
tentang sebab dia menarik kembali kesaksiannya.

Jika dia menjawab, Aku sengaja memberikan kesaksian
palsu, maka hakim bertanya kepadanya, Apakah engkau tahu
bahwa jika engkau memberikan kesaksian yang merugikan orang
lain, maka engkau pasti dibunuh? Jika dia menjawab, ,yd, 

tahu,,
maka hakim menyerahkannya kepada keluarga peana yang sudah
dibunuh.

Jika keluarganya menghendaki, mereka berhak membunuh saksi
yang menarik kesaksiannSra ifu. Namun jika mereka menghendaki,

mereka berhak memaafkannya. Jika mereka mengatakan, 'Kami tidak
akan membunuhnya, tapi akan mengambil diyat darinya, maka mereka
berhak mendapatkan seperempat di5nt dariqn. Namun saksi yang

menarik kesaksiannya ifu tetap hanrs dijatuhi hukuman had.

Tapi jika saksi tersebut berkata, 'Aku telah memberi kesaksian
yang mencelakakannya, tapi aku tidak tahu apakah dia akan dibunuh
atau dgatuhi hukuman lainn5ra," maka dia bersumpah bahwa dia tidak
sengaja memberikan kesaksian itu agar terfuduh zina dijahrhi hukuman
mati.

walau b"git r, dia hanrs membayar seperempat diyat dan tetap
dijahfii hukuman had. seperti ifu pula png berlaku terhadap semua
saksi lainnya, ketika mereka menarik kesaksiannya.

Jika para saksi memberikan kesaksian di hadapan hakim
tentang budak laki-laki (milik seseorang yang hilang), dan pam

680



AlUmm

saksi ifu pun menyebutkan ciri-ciri dan sifat-sifat budak tersebut,

dan saat ifu budak tersebut berada di negeri yang lain, kemudian

hakim mencatat kesaksian para saksi tersebut atas semua itu,

maka Abu Hanifah berkata, "Aku tidak akan menerima (kesaksian)

ifu, dan aku tidak akan mengembalikan budak tersebut kepadanya

(pemilik budak tersebut berdasarkan kesaksian para saksi). Sebab,

ciri-ciri boleh saja kebefulan sarna. Dia (fuan yang sekarang

menguasai budak laki-laki tersebut) berhak mengambil manfaat

dari budak tersebut, hingga dia membawa budak tersebut ke hakim

yang menulis surat unfuknya.

Bagaimana pendapatmu jika yang berada pada posisi

budak laki-laki tersebut adalah seorang budak perempuan cantik,

sedangkan orang ihr (yang dianggap sebagai fuannya menurut

kesaksian para saksi) bukanlah orang yang bisa dipercaya. Apakah

menumt kalian aku akan mengirimkan budak perempuan tersebut

terhadapnya?"

Sedangkan hnu Abi l-aila mencap leher budak laki-laki

tersebut, dan mengambil penjamin dari pihak yang datang dengan

membawa surat dari hakim yang mencatat kesaksian para saksi

tersebut.

Setelah itu, dia mengirimkan budak tersebut kepada hakim

yang mencacatkan kesaksian para saksi ifu. Setelah dia (Ibnu Abi

Laila) menerima budak tersebut dan surat kedua, maka dia pun

memanggil para saksi tersebut.

Jika para saksi tersebut memberikan kesaksian bahwa

budak tersebut memang merupakan budak orcrng ifu, maka dia

membebaskan orang yang memberikan jaminan, dan memufuskan

bahwa budak tersebut adalah milik orang ifu. [-alu dia melaporkan

hal itu kepada hakim yang darinya dia mengambil sang penjamin
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itu, agar ia membebaskan penjaminnya. Pendapat inilah yang dia
pegang.

Asy-Syafi'i berkata: Apabila para saksi memberikan

kesaksian unfuk seseorang (di hadapan hakim) tentang hewan

funggangannya yang hilang, dan para saksi ifu pun menyebutkan

ciri-ciri dan sifat-sifat hewan tunggangan yang hilang tersebut,

maka menurut qiyas, seseorang yang saat itu menguasai hewan

hrnggangan dengan ciri-ciri seperti hewan funggangan tersebut

tidak harus memberikan/menyerahkan hewan funggangannya

kepada orang yang kehilangan hewan tunggangan itu. Sebab

mungkin saja ciri-ciri hewan tunggangan yang dikuasainya mirip
dengan hewan funggangan yang hilang tersebut.

Namun apabila hakim di tempat dimana hewan funggangan
tersebut berada telah mencap leher hev,ran funggangan ini,
kemudian mengirimkan her,van h-rnggangan ini kepada hakim yang

menyaksikan kesaksian para saksi tersebut, maka jika dia
mengklaim bahwa jaminan atas hetruan tunggangan tersebut
berasal dari pihak yang menguasai hetpan funggangan tersebut,

berarti sang hakim telah mengeluarkan binatang tersebut dari
kedua tangan (penguasaan) orang yang menguasainya, narnun

sang hakim tidak membebaskan orang yang menguasainya itu dari
pertanggungannya atas her,,r,ran tersebut.

Hakim juga sudah memufus manfaat hewan funggangan

dari orang yang menguasainya, tlrfuk kemudian hewan tersebut

dibawa ke negeri yang ditujunya.

Selanjutnya, jika hakim tidak bisa membuat para saksi

tersebut mendapatkan kepastian dalam permasalahan tersebut,

atau para saksi tersebut meninggal dunia sebelum hewan

funggangan tersebut sampai ke negeri mereka, maka hewan
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tunggangan tersebut dikembalikan lagi kepada pihak yang

sebelumnya menguasainya, karena dia sudah kehilangan manfaat

dari hewan hrnggangan tersebut.

Namun hakim tidak memberikan uang sewa (kompensasi)

unfuk mengganti kerusakan/cacat yang tidak terjamin. Akan

tetapi, seandainya si hakim menetapkan bahwa jaminan tersebut

dari pihak yang hewan tunggangan tersebut dikirimkan kepadanya,

dan hakim juga membebaninya dengan uang sewa atas hewan

tunggangan tersebut, selama heuuan tersebut tidak ada dari tangan

pihak yang menguasainya, jika heu,ran tersebut dikembalikan,

berarti hakim sudah mewajibkan pertanggungan atas heu,ran

tunggangan tersebut.

Padahal, yang memberikan pertanggungan ifu hanyalah

orang yang melakukan kesalahan. Sementara orang ini tidak

melakukan kesalahan.

Ibnu Abi l-aila dan orang-oftu'rg yang sependapat dengan-

nya hanya mengatakan bahwa tidak ada alasan unfuk mengambil

hewan funggangan tersebut, kecuali dengan membawa hewan

funggangan tersebut ke hadapan para saksi, atau membawa para

saksi ke tempat binatang funggangan tersebut berada, padahal

para saksi tersebut f,dak diharuskan unfuk pergi dari negeri

mereka, karena mendatangkan her,van funggangan tersebut lebih

mudah.

Demikian pula dengan pemilik hetu.ran tunggangan tersebut,

dia juga memiliki hak yang sama dengan para saksi tersebut terkait

dengan hev.ran funggangan tersebut.

Hak yang dimaksud adalah dia juga tidak diharuskan keluar

dari negerinya dengan membawa sesuafu yang bukan haknya.
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Demikianlah ketentuan yang berlaku, dan seorang budak
lakilaki itu tidak ubahnya hewan tunggangan tersebut. Begitu pula

dengan hewan lainnya.

Jika seorang penduduk Kufah memberikan kesaksian (di

Makkah), kemudian dia dinyatakan adiTmemiliki integritas (oleh

hakim Makkah) di Makkah, kemudian kesaksian orang itu
dilaporkan oleh hakim Makkah kepada hakim suatu wilayah yang

berbeda dengan wilayah tempat tinggal orang yang memberikan

kesaksian itu, dan orang ifu pun dinyatakan bersih di tempat
tersebut, lalu hal itu dilaporkan kepada hakim Kufah, lalu

sekelompok orang dari penduduk Kufah menyatakan bahwa orang
yang memberikan kesaksian ini adalah orang fasik, maka Abu
Hanifah mengatakan bahwa kesaksian sekelompok orang yang

memgikan strng pemberi kesaksian, karena mereka menyatakan
bahwa sang pemberi kesaksian adalah orang fasik, maka kesaksian

mereka itu tidak dapat diterima. Pendapat inilah yang dia ambil.

Sedangkan Ibnu Abi I aila mengatakan bahwa kesaksian

sang pemberi kesaksian di Makkah ifu ditolak, dan kesaksian

sekelompok dari Kufah tersebut diterima.
Namur Abu Hanifah berkata, "Hakim tidak sepantasnya

melakukan hal ifu, sebab orang ifu telah meninggalkan Kufah
selama bertahun-tahun, sehingga fidak diketahui lagi apa yang

terjadi padanSra, dan boleh jadi dia sudah bertaubat.

Asy-Syafi'i berkata: Jika dua orang pria dari kalangan
penduduk Mesir memberikan kesaksian, dan keduanya dinyatakan

adil,/memiliki integritas di Makkah, lalu hakim Makkah melaporkan
hal ifu kepada hakim Mesir, lalu orang yang dirugikan oleh
kesaksian kedua pria tersebut meminta hakim Mesir unfuk
mendatangkan beberapa saksi yang bisa memberikan kesaksian
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bahwa kedua orang itu cacat, maka jika orang ini mencacatkan

kedua orang yang memberikan kesaksian tersebut dengan

permusuhan, atau prasangka, atau sesuafu yang bisa menghilang-

kan keadilan/integritas seseoreulg, maka pencacatan atas kedua

orang tersebut dapat diterima, dan hakim pun dapat menolak

kesaksian kedua orang ifu atas orang tersebut.

Tapi jika dia mencacatkan kedua orang yang memberikan

kesaksian tersebut dengan keburukan kondisinya, maka masa

menghilangnya kedua orang itu dari Mesir menuju Makkah, perlu

dijadikan pertimbangan.

Jika masa tersebut merupakan masa dimana kondisi

seseomng bisa berubah, dan seandainya keduanya tetap berada di

Mesir, maka kondisi keduanya akan berubah dari tercela menjadi

adil, maka kesaksian keduanya dapat diterima. Hakim hanrs

menerima kesal<sian keduanya dan tidak perlu memperhatikan

cacat yang pemah ada. Karena cacat ifu terjadi pada masa yang

lalu. Dan keduanya sudah mengalami kondisi perbaikan, sehingga

tidak lagi dianggap cacat.

Tapi jika masa yang dilalui belum memungkinkan tedadi

perubahan pada pribadi kedua orang ifu, sehingga kesaksiannya

dapat diterima, maka pencacatan atas dirinya dapat diterima.

Karena orang-orang yang sekampung dengan kedua orang

tersebut lebih mengetahui kondisi keduanya daripada mereka yang

menyatakan keduanya sebagian orang yang adil. Karena pencacat-

an itu lebih dikedepankan daripada pemberian status sebagai

orang yang adil.

Asy-Syafi'i berkata: Allah @ berfirman,

" ftt i'",-d)i \fiit 1{4 Jrb ;,s'it lt+it
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"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di
antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian ifu karena
Allah. " (Qs. Ath-Thala aq [65l: 2)

Allah & jugu berfirman ,

'Dai saksi-saksi J/ang kamu fidhai." (es. Al Baqarah [2]:
282)

3140. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:
Asysyafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muslim bin
Khalid mengabarkan kepada kami dari hnu Abi Najih, dari
Mujahid, bahwa dia berkata, "Dua orang yang adir, merdeka, dan
muslim."

selanjutnya, saya tidak mengetahui ada seorang pun dari
kalangan Ahlu IImi yang menentang bahwa inilah makna dari ayat
tersebut di atas. Apabila tidak ada Ahlut Ilmi yang menyalahi hal
ifu, berarti mereka mengakui bahwa kesaksian ifu tidak sempuma,
kecuali dengan empat syarat, atau kedua orang saksi haruslah dua
orang yang merdeka, muslim, adilAaligh.

Dan bahwa seorang budak, kalau pun dia seorang muslim
dan adil, tetap saja kesaksiannya tdak diperkenankan/tidak
diterima, karena dia orang yang memiliki kekurangan dari aspek
kemerdekaannya, dimana kemerdekaan ini merupakan salah safu
dari empat syarat tersebut.

Apabila mereka mengklaim seperti ifu, maka kekurangan
yang disebabkan karena faktor tidak memeluk agama Islam lebih
membuat kesaksian tidak diterima, ketimbang kekurangan karena
faktor kemerdekaan.

"1
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Jika mereka mengklaim bahwa ayat -yang mencakup

ernpat syarat- tersebut mengharuskan saksi memenuhi keempat

syarat tersebut secara paripuma, berarti mereka menentang apa

yang mereka klaim dari makna kitab Allah, ketika mereka

memperbolehkan atau menerima kesaksian orang kafir secara

mutlak.

Jika mereka mengklaim bahwa itu merupakan makna

dilalah, dan bahwa hal itu tidak melarang untuk memperbolehkan

atau menerima kesaksian orang tidak memenuhi keempat syarat

tersebut, berarti mereka telah menzhalimi orang yang

memperbolehkan atau menerima kesaksian hamba sahaya. Saya

pemah mengajukan pertanyaan kepada mereka, dan orang yang

mengaku bahwa dirinya membolehkan kesaksian ahlu dzimmah

terhadap sesamanya adalah Syuraih.

3141. Syuraih membolehkan kesaksian seorang budak, lalu

orang yang dirugikan oleh kesaksian budak tersebut berkata

(kepada syuraih), "Mungkinkah engkau membolehkan kesaksian

budak?" Syuraih menjawab, "Berdirilah engkau, karena kalian

semua ifu sama saja, yaitu sebagai hamba laki-laki dan hamba

perempuan."2ol

201 Ljh. Mushannaf Abdurm.zaq W/325, pembahasan' Kesaksian, bab:

Kesaksian Anak Hasil Perzinaan dan sekutu), dari Ats-Tsauri, dari seseorang yang ia

sebutkan namanya, dari Amir, dia berkata, "Aku menyraksikan seorang budak lakilaki

memberikan kesaksian di hadapan Syuraih, di rumahnyra. [alu, Sy-rmih mernbolehkan

kesaksiannya. Ketka dikatakan kepadanya bahwa sang pemberi kesaksian tersebut

adalah seorang budak, Syuaih berkata, "Tiaptiap kita adalah budak'"

" HR. Al B,.rkhari fi/253, pernbahasan: Kesaksian, bab: Kesaksian Budak

Pererrpuan dan Budak Laki-laki).
Al Bukhari berkab, "qlrraih mengatakan, 'Mereka semua adalah kehrrunan

budak laki-laki dan budak perempuan'."
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Jika seseorang mengklaim bahwa pendapat Syuraih
tersebut berseberangan dengan penjelasan dengan para ahli tafsir,
bahwa di dalam ayat tersebut terdapat syarat kemerdekaan, maka
sebenamya di dalam ayat tersebut tidak dijelaskan syarat
kemerdekaan, dan keterkandungan syarat tersebut dalam ayat
tersebut masih bersifat relatif.

Yung pasti, ayat tersebut menjelaskan tentang adanya
syarat Islam.

Dengan demikian, pendapat syuraih tersebut dari safu sisi
sejalan dengan ayat ifu, narnun di sisi lain berseberangan dengan
penjelasan ahli tafsir tersebut. Hal ini sudah kami jelaskan pada
pembahasan tentang pemberian pufusan.

ndak diperbolehkan memberikan kesaksian, baik laki-laki
maupun perempuan, tentang sasuafu dari umsan dunia, baik yang
bermanfaat bagi seseomng ataupun yang merugikan orang
tersebut, sampai pemberi kesaksian tersebut menjadi seorang yang
baligh, berakal, merdeka, muslim dan adil (memiliki integritas).

Tidak diperbolehkan kesaksian kafir dzimmi atau orang
yang menyalahi syarat-syarat yang sudah kami sebutkan di atas.

Al Bukhari berkata lagi, "syumih dan Zurarah bin Aufa membolehkan kesaksian
budak."

_ HR. Ibnu Abi Syaibah W/292-293, pembahasan: Jual_beli dan pemberian
Putusan, omng yang Mernperbolehkan Kesaksian Budak), dari Ibnu Abi zaidah, dari
Asy'ats, dari Amir, bahwa syuraih mernbolehkan t od "i* uuaak laki-laki.

Diriwayatkan juga dari Waki', dari Sutnn, dari Ammar Ad_Duhni, dia berkata,"Aku mengaksikan seorang budak laki-laki menyampaikan kesaksian di hadapan
Svuraih atas persoalan rumah lalu Syuraih membolehkan kesaksiannya. Ketika
qirkablan kepadanya bahwa sang pernberi kesaksian tersebut uadJl.o.o'g budak,
Pvr-! mernnggapinya dengan berkata, "Masing-masing kita adalah budak, dan ibu
kita adalah Har,ua."
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Jika ada dua orang Yahudi memberikan kesaksian yang

menygdutkan seorang Nashrani, atau sebaliknya, yaifu dua orang

Nashrani memberikan kesaksian yang menygdutkan seorang

Yahudi, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa kesaksian tersebut

diperbolehkan, karena pada dasamya kafir ifu merupakan agama

yang sahr, atau keper@lBan yang satu. Pendapat inilah yang dia

(Abu Hanifah) ambil.

sedangkan hnu Abi l-aila tidak memperbolehkan kesaksian

tersebut dan ia mengatakan bahwa alasannya adalah karena

agama Yahudi dan Nashrani merupakan dua agama yang berbeda.

Di lain sisi, Abu Hanifah juga memberikan hak waris

kepada kaum Yahudi dari kaum Nashrani atau sebaliknya, yaitu

dari kaum Yahudi kepada kaum Nashrani. Abu Hanifah

mengatakan bahwa orang-orang kafir ifu sama saja satu dengan

lainnya, meskipun kepercayaan mereka berbeda. Pendapat inilah

yang dia (Abu Hanifah) ambil.

Sedangkan hnu Abi laila tidak memberikan hak waris

sesama mereka (Yahudi dengan Nashrani atau sebaliknya).

Asy-Syafi'i berkata: Jika para penganut agama selain Islam

menunfut pemberian pufusan kepada kita, maka kita hams

menghukumi mereka dengan menetapkan bahwa, seorang muslim

tidak berhak mewarisi dari seorang kafir ataupun sebaliknya, yaitu

orang kafir tidak berhak mer,larisi dari seorang muslim'

Namun demikian, kita harus memberikan hak waris kepada

sesama kafir, sehingga orang Yahudi berhak mewarisi orang

Nashrani dan juga sebaliknya, llaifu Nashrani bisa mewarisi dari

orang Yahudi.
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Kita jadikan kekafiran ifu sebagai satu kepercayaan,
sebagaimana kita jadikan Islam sebagai safu agama. Karena pada
dasamya yang ada hanyalah keimanan atau kekaftran.

Jika ada beberapa orang saksi memberikan kesaksian di
hadapan hakim Kufah tentang seorang budak gang hirang), dan
merekapun menyebutkan ciri-ciri serta sifat budak tersebut, bahkan
mereka juga menjelaskan bahwa budak tersebut adalah milik
seseorang, maka Abu Hanifah mengatakan, ,'Aku tidak akan
memberikan surat rekomendasi kepada pemilik budak tersebut.,,
sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan, ,,Aku akan mencatat
kesaksian mereka ifu, kemudian mengirimkannya ke hakim
dimana budak yang hilang tersebut berada. Laru hakim di tempat
budak tersebut menyatukan budak tersebut dengan oremg yang
datang membawa surat dari hakim pertama.

selanjutnya, jika orang yang menguasai budak tersebut
membufuhkan jasa atau pela5nnan budak tersebut, maka dia tidak
mengirimkannya ke hakim pertama. Tapi jika dia tidak
membufuhkan jasa budak tersebut, maka dia dapat mengirimkan
budak tersebut bersama orang yang membawa surat rekomendasi
dari hakim pertama, dengan keadaan terstempel pada bagian reher
budak tersebut.

Hakim di tempat budak tersebut berada juga harus
mengambil jaminan dari orang yang membawa surat tersebut,
sesuai dengan nominal budak tersebut. I alu sang hakim
memberikan surat balasan kepada hakim yang menerima
kesaksian para saksi-

Selanjutrya, hakim Kufah atau hakim yang menerima
kesaksian para saksi tersebut mengumpulkan para saksi dengan
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budak tersebut, agar para saksi tersebut menyaksikan langsung

sosok budak tersebut dan melihat dengan jelas postumya.

Kemudian, hakim Kufah tersebut mengembalikan budak

tersebut bersama orang yang membawa surat tadi ke hakim yang

berada di tempat budak tersebut bemda, sehingga orang yang

membawa surat tersebut bisa berkumpul dengan lawan perkaranya

(orang yang menguasai budak tersebut).

Selanjuhya, hakim di tempat budak tersebut berada

memberikan kepufusannya terkait status budak tersebut, dan

membebaskan jaminan dari omng yang memberikan jaminan

terhadapnya. Pendapat inilah ynng dia flbnu Abi [.aila) ambil.

Abu yusuf mengatakan, ulfu berlakrrr selama tidak ada

fuduhan ataupun keraguan terkait sosok budak tersebut."

Jika seorang muslim melakukan suafu perialanan kemudian

dia meninggal dunia lalu ada dua orang Ahlul Kitab yang

memberikan kesaksian terkait wasiat si muslim ifu, maka Abu

Hanifah mengatakan bahr,rn kesaksian kedua ahlul kitab tersebut

tidak dapat diterima. Pendapat inilah png dia (Abu Hanifah)

ambil. Hal tersebut berdasarkan kepada firman Allah & dalam

surah Ath-Thalaaq ayat 2:

" $ i'n+l*l \#iS ;<4 J3b G')i ltpit
"Dan persaksikanlah dengan dua onng saksi yang adil di

antara kamu, dan hendaHah kamu tegaklan kesaksian ifu karena

Allah. "(Qs. Ath-Thalaaq 1651.2l

Sedangkan hnu Abi l-aila mengatakan bahwa kesaksian

tersebut dapat diterima.
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Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang Muslim melakukan suafu
perjalanan, kemudian dua orang dzimmi memberikan kesaksian
terkait wasiatnya, maka kami tidak akan menerima kesaksian
mereka berdua, karena tidak terpenuhinya syarat yang telah
ditetapkan unhrk sosok saksi.

3142- Abu Hanifah berpendapat bahwa pemberi kesaksian
palsu tidak perlu diberikan hukuman ta'zn- Namun demikian, Abu
Hanifah berpendapat bahwa dia perlu dikirim ke pasar, jika dia
orang pasar, atau ke masjid kaumnya jika ia orang Arab badui,
kemudian dikatakan, "Hakim menyampaikan salam unhrk kalian
dan mengatakan, 'Kami mendapati orang ini memberikan
kesaksian palsu. oleh karena ifu, waspadalah kalian terhadap-
nya'."

Abu Hanifah;uga menuturkan pendapat ini dari Al easim
dari Syurail^r.2o2

2o2 119. AMurrazzaq dalam Mushannafnya (8/526, pernbahasan: Kesaksian,
bab: sanksi kesaksian palsu, no. 153s9) dari Ma'mar, dari Ayub, dari Ibnu sirin bahwa
syuraih memosisikan orang !,ang memberikan kesaksian palzu di ternpat yang tinggi.

Diriwayatkan pula dari Ats-Tsauri, dari Al Ja'd bin Dzakuan, dia berkati: syuraih
datang membawa seorang salcsi png mernberikan kesal$ian palsu, lalu dia mencopot
serbannya mengibasnya beberapa kali, hntas mengirimnlra ke masjid agar orang-orang
mengetahuinya. (no. 15391)

HR. Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannafnya(4/sfi, pernbahasan: Jual beli dan
peradilan, bab: Saksi palsu dan sanksinyra) dari waki', dia berkata: Sufuan
menceritakan kepada karni dari Abu Hushain, dia berkata: q/unih pemah mengirim
seorErng saksi palsu ke masjid kaumny.a atau ke pasar kaumnp dan berpesan,
"Sesungguhnya kami telah dibohongi oleh kesaksian orang ini..

Diriwayatkan pula dari Al Mas'udi, dari Abu Hushain, dia berkata: Al easim
pemah duduk di hadapanku lalu dia berkata, "sanksi apa !,ang dib€rikan oleh Syumih
terhadap orang yang memberikan kesaksian palsu?" Aku menjawab, "Da menuliskan
namanya di sisinya. Apabila pelakunya dari bangsa Arab, maka dia mengirimnya ke
masjid kaumnya, namun jika dia berasal dari kelompok budak, maka dia mengirimnya
ke pasar agar orang-orang mengetahui perbuatannya."
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Sedangkan Ibnu Abi laila mengatakan bahwa pemberi

kesaksian palsu perlu diberikan hukuman ta'zir, namun tidak perlu

di kirim ke tempat tersebut. Pemberi kesaksian palsu ini dihukum

cambuk sebanyak tujuh puluh lima (75) kali.

Abu Yusuf berkata, "Saya akan memberinya hukuman

ta'zir, namun tidak lebih dari empat puluh kali cambukan. Setelah

itu, dia diarak keliling kampung."

Namun setelah ifu Abu Yusuf berkata, "Aku akan

menyampaikan hukuman itu sampai tuiuh puluh lima (75) kali

cambukan."

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang mengakui bahwa dirinya

telah memberikan kesaksian palsu, atau hakim tahu persis bahwa

dia sudah memberikan kesaksian palsu, maka hakim harus

menjafuhinya hukuman ta'zir. Namun hularman ini tidak boleh

sampai empat puluh kali cambukan.

Setelah ihr, kelalmkannya itu dipublikasikan kepada

mas5arakat. Jika dia termasuk jamaah masjid (orang kota), maka ia

diperintahkan unhfi berdiri di masjid. Namun jika dia berasal dari

suatu kabilah, maka dia diperintahkan untuk berdiri di tengah

kabilah tersebut. Begifu pula jika dia orang pasar, maka dia

diperintahkan berdiri di tengah pasamla. lalu dikatakan kepada

masyarakat, "Kami dapati orang ini telah memberikan kesaksian

palsu. Maka, kenali dan waspadailah orang ini oleh kalian!"

HR. Muhammad bin Al Hasan dalam Al Atsartltlm. 141, bab' Kesaksian palsu)

dari Abu Hanifah, dari Al Haibam bin Abu Al Haitsam, dari orang yang menceritakan

kepadanlra dari Syur-aih sepertipng disebutkan di sini.
Muhammad berkata, "Dengan inilah Abu Hanifah berpendapat dan, tidak

berpandangan ada sanksi hukurnan bagin!,a. Sedangkan tentang ungkapan kami, maka

kami berpendapat dia juga harus dihukum ta'zir dan dicambuk tidak boleh lebih dari
empat puluh kali cambukan."
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Jika dia sudah tidak lagi memberikan kesaksian palsu, atau
masih berpotensi melakukan hal tersebut yang bisa membuat
keadaannya semakin parah, maka dikatakan kepadanya, "Jangan-

lah engkau memberikan kesaksian, kecuali setelah konfirmasi."
Namun dia tidak dijafuhi hukuman b'zn.

Apabila dua saksi memberikan sebuah kesaksian lang
menetapkan adanya hak seseorang atas orang lain, kemudian
orang yang haknya ditetapkan itu justn: menlntakan bahwa
keduanya telah berdusta dalam kesaksiannp ifu, maka kesaksian
keduanya tertolak, karena orang yang haknyra ditetapkan dalam
kesaksian dua orang saksi ifu telah menganulir haknya. Namun
demikian, kedua saksi tersebut tidak boleh dijafuhi hukuman ta'zir.

Demikian pula jika ada dua orang saksi yang memberikan
kesaksian tentang permasalahan lnng sarna, nzunun keduanya
memberikan kesaksian yang bertda terkait dengan permasalahan,
maka keduanya tidak boleh dijatuhi hukuman ta'zir.

Tidak boleh juga salah safunya dijatuhi hularman ta,zir.
Sebab, kita tidak tahu siapakah di antara keduanya 5nng berdusta.

Adapun dua orang yang pertama, mtrngkin saja keduanya
memang jujur, dan yang menSratakan bahwa keduanya berdusta
itulah yang justru berdusta. Maka, apabila salah satunya dapat
dinyatakan jujur dan yang lainnya dinyatakan berdusta, maka tak
satu pun dari kduan}n dapat dijatuhi hukuman ta'zn. Karena kita
Udak tahu siapakah yang berdusta di antara keduanya.

AsySpfi'i berkata: Demikian pula jika ada dua oftrng
memberikan kesaksian 5nng melebihi.p. 1nng diklaim penggugat,
maka tidak boleh diberikan hukuman ta'zir, karena
mungkin saja keduanya memang iujur.
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Jika dua orang saksi memberikan kesaksian yang berbeda

dalam permasalahan yang sama, dimana mereka berdua diminta

unfuk menjadi saksinya, maka Abu Hanifah berkata, "Kami tidak

akan menjatuhkan hukuman ta'zir kepada keduanya." Dia juga

berkata, 'Sebab, saya tidak bisa membedakan mana yang jujur dan

mana yang berdusta dari keduanya-" Ifu jika keduanya menjadi

saksi atas perbuatan. Namun ketika keduanya memberikan

kesaksian atas dasar pengakuan, maka Abu Hanifah berkata,

"Saya udak tahu, boleh jadi keduan5n memang jujur, meskiput,

pengakuan keduanya saling berlawanan." Pendapat itulah yang dia

(Abu Hanifah) ambil.

Sementara Ibnu Abi I aila menolak kesaksian kedua saksi

tersebut, dan boleh jadi dia menjahfikan huk'rman pada keduanya.

Demikian pula jika pendalr*ta/penggugat mengingkari

kesaksian yang diberikan oleh dua saksi tersebut, menurut

pendapat Abu Hanifah, misalnya kedua saksi tersebut memberikan

kesaksian yang lebih banyak daripada klaim yang diajukan pihak

penggugat. Dalam hal ini, Abu Hanifah berkata, "Kami tidak akan

memukul keduanya, tapi kami meragukan pihak penggugat."

Sementara hnu Abi laila mungkin menjahrhkan hukuman

ta'zir dan cambuk kepada keduanya. Namun mungkin juga dia

tidak menjafuhkan karena pertuatan tersebut.

AsySyafi'i berkata: Kami tidak akan menjatuhkan hukuman

ta'zir kepada keduanya, jika mungkin unfuk menyatakan bahwa

keduanya jujur. Apabila lawan perkara tidak mencacatkan saksi,

maka Abu Hanifah berkata, "Saksi tersebut tidak perlu dimintai

pertanggungjawaban."
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Sedangkan Ibnu Abi Laila berkata, "Saksi tersebut tetap
dimintai pertanggungjawaban." Pendapat inilah yang dia (Ibnu Abi
Laila) ambil.

Abu Hanifah tidak memperbolehkan kesaksian anak kecil
unfuk kalangan mereka sendiri, dan pendapat inilah yang dia
pegang. Sedangkan Ibnu Abi Laila memperbolehkan kesaksian

anak kecil unfuk sesama mereka.

Asy-Syafi'i berkata: Hakim tidak boleh menerima kesaksian

seseorang, sampai diketahui integritasnya, apakah kesaksiannya

dipersoalkan dan dilemahkan lawan perkara atau pun fidak.

3143. Anak kecil tidak boleh memberikan kesaksian dalam
kasus pelukaan atau pun kasus lainnya, sebelum mereka bisa

membedakan atau pun setelah mereka bisa membedakan. Sebab,
mereka tidak termasuk syarat yang dikemukakan Allah @ dalam

firman-Nya, "di antara orang-orang yang kamu sukai dai para
saksi (yang ada);'(Qs. Al Baqarah 121:2821

Ini adalah pendapat Ibnu Abbas rS,. Namun pendapat ini
ditentang oleh Ibnu Az-Zubar, dan dia berkata, ,Kami memboleh-
kan kesaksian mereka apabila belum bisa membedakan."

Pendapat hnu Abbas rS ini lebih mirip dengan Al eur'an
dan qiyas (analogi). Aku juga tidak mengetahui saksi dari kalangan
anak kecil diterima atau pun dari yang sudah baligh. Kesaksian

tersebut diterima pada posisinya dan ditolak setelah posisinya.
Wallahu a'lan.
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15. Bab: Sumpah

Asy-Syaf i berkata: Jika seseorang mengajukan

gugatan/dakwaan atas orang lain, dan penggugat mengemukakan

bukti-bukti,/saksi-saksi, maka Abu Hanifah berkata, "Kami tidak

menilai penggugat harus bersumpah, di samping memberikan

bukti-bukfi,/saksi.saksi." Salah satu hujjah Abu Hanifah dalam

masalah itu adalah dia mengatakan:

3LM. "Kami menerima riwayat dari Rasulullah S, bahwa

beliau bersaMa,

.,;ill ;.'^4\,#,elAt "r" 
L,:rtrl

'sunpah ifu abs tergugat, dan bukfr-bukfr atas

penggwgat'.2o3

Oleh karena itglah kami tidak akan mer;.rajibkan kepada

penggugat, sesuatu yang tdak diwaiibkan Rasulullah $
kepadanya. Sumpah tidak akan beralih dari tempat yang telah

ditetapkan oleh Rasulullah $ (yaitu sebagai kewajiban bagi

tergugat)."

Pendapat inilah yang dia (Abu Hanifah) pegang-

Sedangkan hnu Abi laila mengatakan bahwa pihak

penggugat juga harus bersumpah, selain mengemukakan saksi-

saksi. Namun jika ia tidak dapat menghadirkan saksi-saksi, maka

hakim tidak memintanya untuk bersumpah- Sumpah ini

203 Hadits tersebut sudah disebutkan pada no. 291L pada awal pernbahman:

Putusan.
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dibebankan kepada pihak tergugat. Tapi jika pihak tergugat
berkata, "Aku kembalikan sumpah kepada penggugat,,, maka
sumpah tidak dikembalikan kepada pihak penggugat, kecuali jika
hakim menyangsikan pihak penggugat. Jika ini yang terjadi, maka
hakim mengembalikan sumpah kepada pihak penggugat. Dan ini
berlaku pada kasus utang-piutang.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang datang dengan
membawa dua orang saksi yang menyatakan bahwa dirinya
mempunyai hak atas orang lain, maka orang itu tidak disumpah
atas klaimnya ifu, karena dia sudah membawa saksi. Sebab,
seandainya kami mewajibkan dia bersumpah, meski sudah
menghadirkan dua orang saksi, maka perintah kami agar dia
bersumpah padahal dia mempunyai saksi tidak akan memiliki
makna apa pun.

selain ifu, perintah kami itu pun menyalahi sabda
Rasulullah $: " Bukti-bukti/saksi-saksi atas penggugat dan
sumpah atas tergwgat."

Jika seseorang mengajukan gugatan terhadap orang lain,
namun orcmg ifu tidak mempunyai bukti-bukti,/saksi-saksi, maka
kami memerintahkan pihak tergugat unfuk bersumpah. Apabila dia
mau bersumpah, maka dia bebas dari gugatan yang diajukan
terkait dirinya.

Tapi jika dia tidak mau bersumpah, maka kami katakan
kepada pihak penggugat, "Kami tidak akan memberikan apa pun
kepadamu karena keengganan tergugat unfuk bersumpah, kecuali
engkau juga mau bersumpah unfuk menguatkan gugatanmu. Jika
kamu mau bersumpah, maka kami akan memberikan hak yang
digugat itu kepadamu. Tapi jika engkau tidak mau bersumpah,
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kami tidak akan memberikannya padamu." Hal ini sudah

dijelaskan pada pembahasan tentang pemberian pufusan.

Jika seorang pria mev,rarisi rumah, tanah atau yang lainnya,

kemudian ada orang lain yang mengldaim apa yang diwarisinya itu,

namun orang lain itu tidak mempunyai bukti atas klaimnya itu,

kemudian hakim hendak menyrmpah orang yang menguasai

rumah atau tanah tersebut, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa

sumpah ifu dikhususkan atas pengetahuan orang yang menguasai

rumah atau tanah tersebut, yakni bahwa dirinya tidak mengetahui

ada hak oftmg lain pada rumah atau tanah tersebut.

Seperti itu pula yang dikatakan oleh hnu Abi Laila.

Abu Hanifah mengkhususkan atau mengaitkan sumpah

tersebut pada peng , karena hukum warisan tersebut

bersifat mengikat, baik dia mau menerima warisan tersebut atau

fidak. Sedangkan jual-beli tidak bersifat mengikat kecuali dengan

adanya penerimaan darinya.

Apabila sesuatu hula'rmnya tidak mengikat kecuali dengan

adanya perbuatan dan penerimaan darinya, seperti jual-beli, hibah

dan sedekah, maka sumpah tersebut hanya terkait dengan masalah

itu saja. Sedangkan dalam permasalahan warisan, seandainya dia

berkata, "Aku Udak mau menerima warisan tersebut," maka

ucapannya tersebut batil. Dan warisan tersebut tetap hukumnya

mengikat.

Oleh karena ihrlah sumpah tersebut hams dikhususkan

dengan pengetahuannya terkait warisan tersebut. Pendapat inilah

yang dia (Abu Hanifah) ambil.
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Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa pada semua
permasalahan tersebut, sumpah tersebut dikaitkan pada
pengetahuannya, baik dalam jual-beli maupun yang lainnya.

Asy-Syafi'i beikata: Jika seseorang mewarisi rumah atau
yang lainnya, kemudian ada orang Iain yang menggugat rumah
tersebut, maka kami tanya sang penggugat ifu terkait gugatannya.

Jika sang penggugat menggugat rumah tersebut saat masih
berada di tangan mayrt (pemberi warisan), maka kami menlnrmpah
ahli waris berdasarkan pengetahuannya, bahwa dia tidak
mengetahui ada hak orang lain atas rumah tersebut, kemudian
kami bebaskan ia dari segala gugatan.

Tapi jika sang penggugat itu menggugat rumah tersebut
setelah berada di tangan ahli tmris, maka kami hanya akan
men5nrmpah ahli waris dengan sumpah mumi. Kami
memerintahkan tergugat unfuk bersumpah atas semua hal yang
ada di tangannya dan juga apa lrang ada di tangan orang lain,
bahwa dia mewarisinya atas pengetahuannya.

Apabila penggugat meminta tergugat unfuk bersumpah
terkait gugatannya, kemudian hakim men!rumpah tergugat sesuai
dengan permintaan penggugat, setelah ifu penggugat
mengemukakan bukt-bukt yang menguatkan gugatannya, maka
Abu Hanifah menerima (bukti-bukti) itu darinya, karena:
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3145. Kami menerima riwayat dari Umar bin Al l(haththab

dan Syuraih, keduanya mengatakan bahwa sumpah palsu ifu lebih

berhak untuk ditolak karena adanya buku-buku yang adil (valid).204

Pendapat inilah yang dia (Abu Hanifah) ambil.

Sedangkan Ibnu Abi l-aila berkata, 'Aku .tidak akan

menerima bukti-bukti ifu darinya, setelah dilakukannya sumpah,

dan setelah ditetapkannya putusan-"

AsySyafi'i berkata: Jika seseorang mengajukan gugatan

terhadap orang lain, namun dia tidak mengemukakan bukti-bukti

unhrk menguatkan gugatannya, kemudian hakim menyumpah

pihak tergugat dan pihak tergugat pun bersumpah, kemudian

pihak penggugat mengemukakan bukti-bukti yang menguatkan

gugatannya, maka saya menerima buk6-bukE tersebut dan

memenangkannya dalam gugatan tersebut. Saya tidak akan

menolak bukti-bukti yang valid, yang diputuskan oleh kaum

Muslimin unhrk memberikan hak karena bukti-bukti ini, hanya

karena adanya sumpah palsu.

204 Uh. N Ja'd\pt (Il/114), Abu Al Qasim Al Baghawi, dad Ali bin Al Ja'd, dari
Syarik, dari Ashim, dari Muhammad bin Sirin, dari qrumih, dia b€rkata, "Barang siapa
yang menggugat kepuhrsanku, maka itu meniadi bebarurya sampai dia menjelaskan
(kesalahanlnya. Kebenaran itu lebih berhak untuk diilnrti daripada putusanlo.r.

Kebenaran itr.r lebih berhak unhrk diikuti daripada sumpah palsu."
Uh. As-Sunan Al Kubm karya AI Baihaqi WL8\ pernbahasan: Kesaksian, bab:

Bukti-bukti 5nng rralid lebih berhak dijadikan patokan daripada sumpah palsu), dari Ali
bin Al Ja'd, dengan redaksi yang sama. Namr.rn di dalamnya disebutkan, "Sampai dia
mendatangkan bukd-bukt. "

AI Baihaqi berkata, "Atsar tersebut diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab dan
Syumih."
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16. Bab: Wasiat

Jika seseorang mewasiatkan unfuk orang lain agar orang

lain ini menempati sebuah mmah, atau mendapatkan pelayanan

dari seorang budak, atau memperoleh hasil kebun atau tanah
(yang diwariskannya), dan apa yang diwasiatkannya tersebut

hanyalah sepertiga atau bahkan kurang dari total harta

peninggalannya, maka Abu Hanifah berkata, "Hal tersebut

diperbolehkan." Pendapat inilah yang dia ambil. Sementara Ibnu

Abi l-aila berkata, "Hal tersebut tidak diperbolehkan." Dalam

masalah ini, adanya penetapan waktu maupun tidak adanya

penetapan waktu, menurut pendapat hnu Abi I ail6, adalah sama

saja.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseoftrng meruuasiatkan unhrk
orang lain agar orang lain ini mendapatkan hasil dari rumah (yurrg

ditinggalkan)nya, atau memperoleh buah-buahan dari kebun (yang

ditinggalkan)nya, dan sepertiga (dari total harta peninggalan yang

diperbolehkan untuk dijadikan wasiat) itu mencakup bagian

tersebut, maka hal tersebut diperbolehkan.

Jika dia mewasiatkan untuk orang lain ifu agar mendapat-

kan pelayanan dari budaknya, dan sepertiga (dari total harta

peninggalan yang diperbolehkan untuk dijadikan wasiat) itu
mencakup budak tersebut, maka hal ifu juga diperbolehkan. Tapi
jika sepertiga (dari total harta peninggalan yang diperbolehkan

turhrk dgadikan wasiat) itu tdak mencakup budak tersebut, maka
dia hanya boleh mendapatkan apa yang tercakup oleh bagian

sepertiga tersebut, dan mengembalikan yang tdak tercakup
(kepada ahli waris).
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3L46. Jika seseorang memberikan wasiat bagi orang lain

melebihi sepertiga yang diperbolehkan dari total harta pening-

galan, dan wasiat tersebut diizinkan dan dipertolehkan oleh para

ahli waris semasa pewaris masih hidup, kemudian mereka

menolak pemberian wasiat tersebut setelah pewaris meninggal

dunia, maka Abu Hanifah berkata, "Wasiat tersebut tidak

boleh,/tidak berlaku baE mereka, dan mereka berhak untuk

menolak wasiat tersebut, karena mereka memperbolehkan wasiat

tersebut saat mereka masih belum merniliki hak unfuk

membolehkan dan masih belum memiliki harta yang ditinggalkan.

Seperti itulah riwayat yang kami terima dari AMullah bin Mas'ud

dan Syurai5."2o5

Pendapat inilah yang dia (Abu Hanifah) ambil.

20s 11,. Al Atsar karya Muhammad bin Al Hasan hlm. 143, bab: Wasiat yang

Diperbolehkan), dari Abu Hanifah, dari Al Qasim bin Abdurmhman, dari ayahnya, dari

AMullah bin Mas'ud, tentang seseorang yang mernkikan urasiat, dan wasiat ini
dipertolehkan oleh para alrli warisnya ketika dia masih hidup, narnun kernudian ahli

warisnya menariknya kembali setelah dia meninggal duni4 maka hnu Mas'ud berkata,
"Pembolehan itu karena terpaksa, dan itu tidak diperbolelrkan."

Muhammad berkata, "ltulah yang kami ambil; pernbolelan ahli waris terhadap

wasiat sebdum meninggalnya peuraris hfianlah apa-aPa. Jika mereka membolehkan

wasiat tersebut setelah panraris meninggal dunia, dan pernbolehan ifu merupakan

ka.r,renangan ahli waris, atau kadar wasiat tersebut melebihi sepertiga dari total harta

peninggalan, maka hal tersebut diperbolehkan, dan ahli tlat'rs fidak berhak menariknya

kembali. Ihrlah pendapat Abu Hanifuh."
Uh. Mushannaf Abdurazag W85-87, no- 16449, pernbahasan: Wasiat, bab:

Wasiat Orang Hamil dan Seseorang yang Merninta Idn k€eada Ahli Warisnya untuk
Memberikan Wasiat), dari Ma'mar, dari Daud bin Abi Htoid, dari AqrSya'bi, dari

Syuraih, bahwa dia berkata tentang seorang pria yang merrinta izin kepada ahli

warisnya ketika akan meninggal dunia terkait ruasiatnya, lalu ahli warisnya

membolehkannya.
Syumih berkata, "Mereka memiliki huk pilih sddah mereka kernbali dari

pernakamannya."
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Sementara Ibnu Abi laila mengatakan bahwa pembolehan

mereka ifu berlaku bag, mereka, sehingga mereka tidak bisa

menariknya kembali.

Seandainya membolehkan pemberian wasiat tersebut
setelah sang pewaris meninggal dunia, kemudian mereka hendak
menarikn5n kembali sebelum wasiat tersebut dilaksanakan, maka
hal itu tidak diperbolehkan bagi mereka. Dalam masalah ini,
pembolehan mereka ifu berlaku bagi mereka, menurut pendapat
keduanya (Abu Hanifah dan hnu Abi Laila).

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang mewasiatkan hartanya
untuk orang lain lebih dari sepertiga dari total harta peninggalan-

nya, kemudian ahli warisnya membolehkan hal tersebut saat dia
masih hidup, namun kemudian ahli warisnya menarik kembali
pembolehan tersebut setelah dia meninggal dunia, maka penarikan
tersebut diperbolehkan bagi mereka. Sebab mereka memberikan
izin terkait sesuafu yang bukan milik mereka.

SeandainSra orang yang memberikan wasiat tersebut sudah

meninggal dunia, dan mereka membolehkan pemberian wasiat
tersebut setelah dia meninggal dunia, kemudian mereka hendak
menarik kembali pemberian wasiat tersebut sebelum dibagikan,

maka penarikan kembali tersebut tdak diperbolehkan bagr

mereka. Sebab, mereka sudah membolehkan pemberian apa yang
menjadi milik mereka.

Tapi jika mereka membolehkan pemberian wasiat tersebut

sebelum pewaris meninggal dunia, sementara wasiat tersebut

masih ada, dan orang yang memberikannya sedang sakit atau
sehat, maka mereka berhak merujuk atau menarik kembali
pemberian tersebut- Sebab pada dua keadaan tersebut, mereka
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bukanlah para pemilik apa yang diwasiatkan. Dengan demikian,

mereka telah membolehkan pemberian sesuafu yang bukan milik
mereka.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang mewasiatkan sepertiga

harta peninggalannya unfuk orang lain, dan seluruh hartanya unfuk
orang lain lagi, kemudian ahli waris mengembalikan pemberian

wasiat itu pada jatah sepertiga dari total harta peninggalan, maka

Abu Hanifah berkata, "Jatah yang sepertiga itu dibagi dua di
antara kedua orang ifu, dan orang yang diberi seluruh harta tidak
boleh menyenfuh jatahnya ahli waris."

Sedangkan hnu Abi I aila mengatakan bahwa jatah

sepertiga ifu dibagi dua di antara kedua orang ifu, dengan

ketentuan total sepertiga ifu dibagi menjadi empat bagian, dan
orang yang diberi seluruh harta oleh pemberi wasiat diberi jatah

tiga bagian, sementara yang diberi sepertiga oleh pemberi wasiat
mendapat jatah satu bagian. Pendapat inilah yang dia (lbnu Abi
L-aila) ambil.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorcng me\ /asiatkan sepertiga

harta peninggalannya unfuk ordng lain, dan selunfi hartanya unfuk
orang lain lagi, kemudian ahli waris fidak memperbolehkan
pemberian wasiat ifu, maka hakim membagi wasiat (yang jatahnya

sepertiga dari total harta peninggalan) ifu menjadi empat bagian.

Orang yang awalnya diberi seluruh harta oleh pemberi wasiat

dikasih jatah tiga bagian, sementara oftrng yang awalnya diberi

sepertiga oleh pemberi wasiat diberi jatah satu bagian. Hal ini
berdasarkan qiyas atas kasus ar.,/dalam pembagian harta warisan.
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Sangat masuk akal jika yang dimaksud dari pemberian

wasiat tersebut adalah orang yang kedua ifu hendak diberi tiga

bagian, sementara orang pertama hendak diberi safu bagian.

17- Bab: Harta Warisan

3\47. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

AsySlafi'i berkata: Jika seseoftmg meninggal dunia, dan dia

meninggalkan saudam seayah, saudara seibu, dan kakek, maka

Abu Hanifah berkata, "Harta warisan tersebut seluruhnya unhrk

kakek. Karena kakek ifu posisinya menggemtikan ayah dalam hal

mendapatkan semua harta warisan. Seperti ifulah riwayat yang

kami terima dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, Abdullah bin Abbas,

Aisyah Ummul Mukminin, dan Abdullah bin Az-Zubair, bahwa

mereka mengatakan, kakek ihr posisinya sama dengan ayah, lika
memang ayah tidak ada (dalam daftar ahli warisl."zoo

Sedangkan lbnu Abi laila mengikut pendapat Ali bin Abi
Thalib terkait jatah kakek ini, yaifu saudara mendapatkan setengah

(malcsudnya, saudara seayah dan seibu ifu mendapatkan jatah

setengah, sehingga masih-masing mendapatkan separoh dari

setengah ini), dan kakek mendapatkan setengahnya.

Sepert itu pula yang dikatakan oleh Taid bin Tsabit dan

AMullah bin Mas'ud dalam kasus seperti ini.

206 Ljh- no- 177G7771 pernbahasan: Warisan, bab: Jatah r,varisan kakek.
lih- Mslwnaf karya Abdun:azzzaq W26L-272, pernbahasan: Warisan, bab:

Jatah tetap l{akek, no. 19O50, 19053, 19056, 19058, 79062,19065, 19069, dan
19075).
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Asy-Syafi'i berkata:

3148. Jika seseorang meninggal dunia dengan

meninggalkan ahli waris bempa kakek, saudara seayah dan

saudara seibu, maka harta tersebut dibagi dua di antara mereka

berdua (kakek dan saudara). Seperti ihrlah yang dikatakan oleh

Zaid bin Tsabit, Ali dan Abdullah bin Mas'ud. Pendapat seperti itu
pun diriwayatkan dari Utsman.

Namun Abu Bakar Ash-Shiddiq benar-benar memiliki
pendapat yang berbeda dengan mereka, karena Abu Bakar

memberikan harta warisan sepenuhnya kepada kakek. Pendapat

ini juga dikemukakan oleh Aisyah, Ibnu Abbas, Ibnu Az-Zubair,

dan AMullah bin Utbah.

Pendapat ini pun merupakan pendapat Ahlul Kalam dalam

masalah faraid. Itu karena menganggapnya berdasarkan qiyas.

Padahal tak safu pun dari kedua pendapat tersebut berdasarkan

pada qiyas. Hanya saja, membuang saudara (dari daftar ahli waris)

karena adanya kakek sangat tidak sesuai dengan qiyas, daripada

menetapkannya dalam daftar ahli waris bersama kakek.

Sebagian orang yang menganut pendapat ini berkata,

"Kami membuang saudara (dari daftar ahli waris) karena adanya

kakek karena tiga alasan yang kalian sepakati bersama kami,

antara lain: (1) Kalian halangi jatah waris saudara seibu karena

adanya kakek (dalam daftar ahli waris), (2) kakek menempati posisi

ayah dan jatahnya tidak kurang dari seperenam, dan (3) kakek juga

menempati posisi ayah dan kalian juga menyebutnya sebagai

'ayah'."

Saya (Asy-Syaf i) katakan, padahal tindakan kami yang

menghalangi jatah warisan saudara seibu karena adanya kakek
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adalah berdasarkan hadits, bukan berdasarkan qiyas, yakni
mengqiyaskan kakek kepada ayah.

Pihak yang mengatakan pendapat di atas berkata,
"Mengapa demikian?" Saya katakan, kami juga menghalangi
'saudara seibu' dengan cicit perempuan dari cucu laki-laki dan
terus ke bawah. Namun si cicit ini, meskipun kedudukannya sama

dengan ayah dalam kasus ini, namun baik kami maupun kalian,

tidak menempatkarrnya pada posisi ayah dalam kasus lainnya.

Apabila kakek mengramai a5nh dalam satu hal, namun dia
berbeda dengan ayah dalam hal lainnya.

Adapun tindakan pengurangan kami terhadap jatah kakek
dari seperenam, kami Udak mengurangi jatahnya dari kadar
tersebut berdasarkan kepada hadits. Kami juga tidak mengurangi
jatah nenek dari seperenam. Tapi, apakah engkau pemah melihat
kami menyamakan nenek dengan ayah, meskipun nenek memiliki
makna lrang sarna dengan si ayah.

Mengenai stafus alah, bukankah kami dan kalian
menetapkan bahwa 'orang lnng bemda di antara kita sampai ke

Nabi Adam sebagai ayah? Meksipun demikian, dan meski setiap

orang mempunyai a5nh png paling dekat dengannya, namun
belum tenfu ia bisa mer,varisi?

Demikian pula jika si patr.rarisnya adalah seorang kafir,
sementara ahli warisnya adalah seorcmg muslim. Atau pewarisnya

adalah pembunuh, sedangkan ahli warisnya adalah yang dibunuh.
Atau ahli warisnya adalah oftmg merdeka, sedangkan ayahnya
adalah seorang budak.
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Seandainya kami menetapkan hak waris (bagi seseorang

yang disebut ayah, termasuk di antaranya kakek dan setemsnya ke

atas) hanya berdasarkan stafus keayahan semata, maka ayah-ayah

yang kami tetapkan tidak dapat berhak menerima warisan ifu

menjadi berhak unfuk menerima warisan? Atas dasar ifu, kami

tetapkan hak warisan bagi mereka itu berdasarkan kepada hadits,

bukan berdasarkan kepada nalna atau stafus.

Pihak-pihak yutg mengemukakan pendapat di atas berkata,

"Lalu, manakah di antara kedua pendapat tersebut yang paling

sesuai dengan qiyas?"

Saya katakan, kedua pendapat tersebut tidak berdasarkan

pada qiyas. Bahkan pendapat yang saya ambil sangat tidak sesuai

dengan qiyas dan logika.

Mereka berkata, "Dimana letak ketidaksesuaiannya ifu?"

Saya katakan, ketika kakek dan saudara hendak menerima warisan

dari si mayit, apakah garis kekerabatan keduanya berhubungan

kepada si mayit ifu secara langsung atau melalui kekerabatan

orang lain?" Mereka berkata, "Apa maksudnya ifu?" Saya katakan,

bukankah ketika kakek hendak mewarisi si mayit, dia berkata,

"Aku adalah ayah dari ayahnya si mayit?"

Demikian pula dengan saudara, bukankah dia berkata,

"Aku adalah anak dari ayahnya si mayit?" Mereka menjawab, "Ya,

benar, memang demikian. "

Saya katakan, dengan demikian, kedua orang ifu mewarisi

warisan si mayit melalui kekerabatan dari pihak ayahnya si mayit.
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Saya katakan lagi,"Jika demikian, anggaplah ayahnya si

mayit ifu sebagai orang yang wafat, lalu siapa yang paling berhak
unhrk menerima warisannya: Apakah anaknya atau ayahnya?,,

Mereka menjawab, "Anaknya. Sebab anaknya mendapat-
kan lima perenam, sedangkan ayahnya mendapatkan seperenam.,,

Saya katakan, "Jika demikian, bagaimana mungkin saudara
bisa terhalang hak warisnya oleh kakek. Toh ketika ayah
meninggal dunia, saudara mendapatkan warisan 5nng lebih banyak
daripada kakek? Seandainya saya harus menghalangi salah
safunya karena keberadaan yang lainnya, tenfu yang paling berhak
unfuk terhalang menerima warisan adalah kakek, karena terhalang
oleh saudara."

Saya katakan lagi, "Bagaimana qiyas dalam permasalahan
ini." Saya katakan, "Tidak ada dasar bagi penggunaan qiyas pada
keduanya. sebab, seandainya qiyas digunakan dalam permasalah-
an ini, maka kita harus memberikan warisan kepada saudara
selamanya, karena dia mendapatkan lima perenam bagian,
sedangkan kakek hanSra mendapatkan seperenam bagian."

Saya katakan juga, "Bukankah Anda tahu bahwa jatah
saudara itu ditetapkan di dalam Al Qur'an?" Mereka menjawab,
"Ya, benar demikian."

Saya katakan, "Lalu apakah jatah kakek tertera di dalam Al
Qur'an? Mereka menjawab, "Tidak." Saya katakan, "Demikian
pula di dalam Sunnah. Mereka (pam saudara) itu ditetapkan
jatahnya di dalam Sunnah, namun saya tidak pemah tahu jatah

kakek ditetapkan di dalam Sunnah, kecuali dari jalur yang tidak
benar-benar dianggap kuat oleh para ahli hadits.
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Dengan demikian, setahu saya, (iika Anda menghalangi

saudara unhrk menerima warisan karena adanya kakek), berarti

Anda sudah membuang ahli waris yang lebih kuat (saudara) karena

adanya ahli waris yang lebih lemah (kakek).

Jika saudara perempuan kandung (seayah dan seibu)

mengakui adanya saudara laki-laki seayah, dan saudara laki-laki

seayah ini akan mevuarisi jatah ashabah bersama saudara

perempuan kandung ini, maka Abu Hanifah berkata, "Kami akan

memberinya (saudara laki-laki seayah) sebagian dari apa yang ada

di tangan saudara perempuan kandung tersebut. Sebab dia

mengakui bahwa harta warisan ifu dibagi dua di antara mereka

berdua (sehingga masing-masing mendapatkan) sepanth, sehingga

apa yang ada di tangan saudara perempuan ini dari harta warisan

tersebut harus dibagi dua di antara mereka berdua. Maka dari

itulah masing-masing mendapatkan setengah." Pendapat inilah

yang dia (Abu Hanifah)ambil.

Sedangkan Ibnu Abi laila mengatakan, "Kami tidak akan

memberinya (saudara seayah) sedikit pun, sebab saudara

perempuan sekandung ifu mengaku apa yang ada di tangan ahli

waris ashabah-" Ifu sama saja unfuk semua ahli waris lainnya,

menurut pendapat keduanya (Abu Hanifah dan hnu Abi taila).

AsySlnfi'i berkata: Jika seseorang meninggal dunia dengan

meninggalkan saudara perempuan sekandung (seayah dan seibu)

dan ahli waris ashababnya. kemudian saudara perempuan

kandung ini mengakui adan5n seorang saudara laki-laki, maka

menurut qi5ns saudara laki{aki ini udak b€rhak mengambil apa

pun.
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Demikian pula dengan semua orang yang diakui sebagai
ahli waris, namun pengakuannya ifu tidak dapat menetapkan
nasabnya, maka menurut qlyas, orang ifu tidak berhak mengambil
apa pun. Karena sesuafu yang diakukan untuknya hanyalah hak
unfuk mendapat warisan, persis seperti yang dilakukan unfuknya
dengan pengakuan tersebut. Sebab, seandainya dia adalah ahli
waris karena nasab, maka pastinya ia akan diwarisi karena nasab
pula. Namun apabila nasabnya belum dapat dipastikan sehingga ia
berhak diwarisi, maka ia tidak boleh menjadi ahli waris.

Hal itu seperti seseoftmg yang mengakui bahwa dirinya
telah menjual rumahngra kepada orang lain seharga seribu,
kemudian orang lain tersebut mengingkari adanya jual-beli,

sehingga kita tidak bisa memberikan rumah tersebut kepada orang
lain itu, meskipun sang penjual telah mengakui bahwa rumah
tersebut sudah menjadi mmah orang lain ifu.

Pasalnya, belum dapat dipastikan bahwa rumah tersebut
telah menjadi milik orang itu, kecuali bila ada sesuatu yang telah
dialihkan kepemilikannya kepada oftmg itu. Oleh karena itu,
tatkala gugur kepemilikan orang ifu atas rumah tersebut, maka
gugur pula pengakuan yang diberikan unfuk orang itu.

Hal itu seperti dua orang pria yang melal<ukan transaksi
jual-beli atas seorang budak, kemudian keduanya berselisih
mengenai harganya, narnun keduanya sudah sepakat bahwa
kepemilikan atas budak tersebut telah dialihkan dari penjual

kepada pembeli- Namun, manakala pembeli belum menyerahkan

apa yang diklaimnya sudah dialihkan kepemilikannya kepada
penjual, maka pengakuannya pun gugur.
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Oleh karena itu, tidak bisa ditetapkan adanya hak (men-

dapat warisan)bagi orang yang nasabnya diakui tersebut.

Lagi pula, kami mencermati bahwa pengakuan yang

diberikan unfuk orang itu tidak mencakup persoalan utang-

piutang, wasiat, dan kanrajiban terhadap si mayit, kecrrali hanya

menyangkut dengan hak mendapatkan warisannya, yang seandai-

nya hak ini ditetapkan maka ditetapkan pula bahwa ia pun berhak

untuk diwarisi oleh si mayit.

Namun, manakala dirinp tidak dapat ditetapkan dapat

diwarisi karena faktor nasab, maka tidak dapat ditetapkan pula

bahwa dia adalah ahli waris.

Jika seorang pria meninggal dunia dengan meninggalkan

istri dan anaknya, dan dia tidak mengakui bahwa istrinya sedang

hamil, kemudian ishinya ifu melahirkan seorang anak setelah

kematiannya, dan ishinya juga menghadirkan seorang perempuan

yang memberi kesaksian tentang peristiwa melahirkannya ifu,

maka Abu Hanifah berkata, "Aku tidak akan menerima ini, dan

aku juga tidak akan menetapkan nasab anak ifu. Bahkan, aku juga

tidak akan memberi anak itu hak waris hanya karena kesaksian

seorang wanita."

Sedangkan hnu Abi l-aila berkata, "Aku akan menetapkan

nasabnya, memberinya hak waris karena kesaksian wanita

tersebut, meski hanya safu orang." Pendapat inilah yang dia (hnu

Abi Laila) ambil.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seoremg pria meninggal dunia

dengan meninggalkan seorang anak dan seorang istri, kemudian

iskinya ifu melahirkan seorang anak lagt, narnun anaknya

mengingkari anak yang dilahirkan oleh istinya itu, kemudian
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istrinya mendatangkan empat orang saksi perempuan yang
memberikan kesaksian bahwa dia telah melahirkan anak (kedua)

tersebut, maka nasab anak (keduanlla) ifu dapat ditetapkan, dan
anak keduanya itu pun berhak menjadi ahli waris.

Namun saya tidak akan menerima kurang dari empat orang
saksi perempuan, karena menganalogikan kesaksian dalam
masalah ini pada ketentuan di dalam Al Qur'an. Sebab, di dalam
Al Qur'an, Allah @ menyebutkan dua saksi laki-laki, dan satu

orang saksi lakilaki bersama dua orang saksi perempuan.

Dengan demikian, Allah & membolehkan dan menyama-

kan dua orang perempuan dengan safu orang laki-laki.

3\49. Ketika kami membolehkan kaum perempuan
menjadi saksi saat tidak ada kaum laki-laki, maka itu tidak berarti
kami membolehkan mereka menjadi saksi, kecuali jika berjumlah
empat orang, karena dianalogikan pada ketenrngan yang telah
saya sampaikan.

Kesimpulan dari pendapat ini adalah sarna dengan
pendapat Atha bin 66i Pu6u1-,.207

Jika seorang pria memptrnyai dua orang budak yang
dilahirkan dalam kepemilikannya, dimana masing-masing dari
keduanya terlahir dari ibunya sendiri-serrdiri, kemudian orang ifu
mengakui semasa sehatnya bahwa salah safu dari kedua budak
tersebut merupakan anaknya, kemudian dia meninggal dunia
sebelum menjelaskan budak manakah yang dimaksud sebagai

207 Ljh. no.2956, dan akfuii riwayat ters€but terdapat pembahasan: Dals,aan
anak, dan pembahasan: Pufusan.
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anaknya, maka Abu Hanifah berkata, "Tidak dapat ditetapkan

nasab salah safu dari keduanya, dan masing-masing dari keduanya

harus dimerdekakan setengahnya, dan budak terkait hams

mengupayakan nominalnya (pelunasan kemerdekaannya). Seperti

itu pula yang dilakukan oleh ibunya masing'masing." Pendapat

inilah yang dia (Abu Hanifah) ambil.

Sedangkan Ibnu Abi l-aila mengatakan bahun nasab salah

safunya dapat ditetapkan, dan keduanya berhak menerima warisan

dengan jatah yang diterima anak. Masing-masing dari keduanya

harus mengupayakan setengah dari nilain5ra (nilai kemerdekaan

dirinya). Seperti itu pula yang dilakukan oleh kedua ibunya.

AsySyafi'i berkata: Apabila seorang pria mempunyai dua

orang budak perempuan, dimana salah sahr dari kedua budak

perempuan ini tidak mempunyai suami, kemudian kedua budak

perempuan tersebut melahirkan anak, kemudian pria tersebut

mengakui bahwa salah safu dari dua anak tersebut mempakan

anaknya, kemudian pria tersebut meninggal dtnia, namun tidak

diketahui manakah di antara kedua anak tersebut yang diakui

sebagai anaknya, maka kami akan memperlihatkan kedua anak

tersebut kepada para pakar nasab- Jika mereka menisbatkan salah

satu dari kedua anak tersebut kepada pria ifu, maka kami jadikan

anak itu sebagai anak pria tersebut, dan kami menetapkan hak

unfuk menerima warisan baginya. Kami juga jadikan ibunya

sebagai ummu walad yang berhak merdeka karena kematian pria

tersebut. Namun kami akan tetap menjadikan budak perempuan

lainnya sebagai budak.
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Tapi jika tidak ada ahli nasab, atau ahli nasab ini ada, tapi
mereka Egu, maka tak safu pun dari kedua anak tersebut yang
kami tetapkan sebagai anak pria ifu.

Karni akan mengundi keduanya. Siapa saja yang keluar
dalam undian ini, maka dialah 5ang akan kami merdekakan.
Begifu pula dengan ibunya, kami akan memerdekakan ibunya,
karena stafusnya sebagai urnmu walad. Namun kami akan tetap
menjadikan budak perempuan lainnya sebagai budak. Dasar dari
pendapat ini terdapat di dalam kitab/pembahasan tentang
pemberian kemerdekaan.

Jika seseorang menguasai sebuah rumah, kemudian sepupu
orang ifu mengemukakan bukti-buktirzsaksi-sal$i yang
memrnjukkan bahwa rumah tersebut merupakan kepunyaan kakek
mereka berdua, sedangkan orang yang menguasai rumah tersebut
mengingkari bukfi-bukti itu, maka Abu Hanifah berkata, "Aku tidak
akan memberikan pufusan berdasarkan kesaksian para saksi
tersebut, hingga mereka bersaksi bahwa sang kakek meninggalkan
rumah tersebut sebagai warisan bagi ayah masing-masing dari
mereka berdua, dan mereka (para saksil juga mengatakan bahwa
mereka tdak mengetahui adanya ahli waris lain selain mereka
berdua (orang yang menguasai rumah tersebut dan sepupunya)."

Setelah ifu, ayah orang ini (si sepupu) meninggal dunia dan
meninggalkan rumah tersebut sebagai warisan baginya. Mereka
tidak mengetahui adanya ahli waris lain selain dirinyra.

Sedangkan Ibnu Abi l-aila berkata, "Aku akan memberikan
putusan bagi mereka berdasarkan kesaksian para saksi tersebut.
Aku juga akan menempatkan si sepupu ifu di rumah tersebut,

bersama orcng yang menguasai rumah tersebut. Namun, mereka
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berdua tidak boleh berbagi rata terhadap rumah itu, sampai ada

bukt-bukti/saksi-saksi terkait siapa saja yang menjadi ahli waris

atas warisan itu." Hal ini sebagaimana yang sudah saya jelaskan

pada pendapat Abu Hanifah tadi.

Namun, menumt pendapat hnu Abi I aila, kedua orang ifu

tidak boleh berkata, "Kami tidak mengetahui (adanya ahli waris

lain)."

Akan tetapi, menurut pendapat hnu Abi I aila, kedua

orang itu harus berkata, "Tidak ada ahli waris lain selain mereka

berdua."

Sementara Abu Yusuf berkata, "Aku akan menempatkan si

sepupu di rumah tersebut, namun keduanya tidak boleh berbagi

rata (terhadap rumah itu)."

Asy-Syafi'i berkata: Jika sebuah rumah dikuasai oleh

seorang pria, kemudian sepupunya mengemukakan bukti
bukti,/saksi-saksi yang menunjukkan bahwa rumah tersebut

merupakan rumah kakek mereka berdua, yaitu ayah bagi ayah

masing-masing dari mereka berdua, dan buki-bukt/saksi-saksi

tersebut hanya menetapkan hal ifu, sementara orang yang

menguasai rumah tersebut mengingkari bukti-bukti/saksi-saksi

tersebut, maka saya pasti memuhrskan bahwa rumah tersebut

mempakan milik kakek mereka berdua.

Namun saya tidak akan membagi rumah tersebut unhrk

mereka berdua, sampai ada bukti-bukti,/saksi saksi yang

menunjukkan siapa saja yang berhak menerima warisan dari kakek

mereka berdua, juga siapa saja yang menerima warisan dari ayah

masing-masing dari mereka berdua.

777



AlUmm

Sebab saya tidak tahu mungkin saja ada ahli waris lain
selain mereka berdua, atau ada pemberi piutang, atau penerima
wasiat. saya akan menerima kesaksian mereka (para saksi), iika
mereka berkata, "Kakek keduanya meninggal dunia, dan
meninggalkan rumah tersebut sebagai warisan bagi mereka
berdua, karena tidak ada ahli waris lain selain mereka berdua."

Dengan kesaksian tersebut, mereka tidak menjadi saksi
yang memberikan kesaksian atas dasar pengetahuan mereka.
Sebab dalam hal ini, mereka semua memberikan kesaksian
berdasarkan kenyataan sebenamya, sebagaimana kesaksian
mereka tentang nasab, juga seperti kesaksian mereka tentang
kepemilikan, serta kesaksian mereka tentang keadilan (integritas)
para saksi.

Namun saya tidak akan menerima kesaksian mereka, jika
mereka berkata, "Kami tidak mengetahui adanya ahti waris lain
selain fulan dan fulan." Kecuali jika mereka ifu adalah orang-orang
yang sangat mengenal terhadap sosok obyek dari kesaksian
mereka, dimana biasanya mereka pasti mengetahui kalau ada ahli
waris lain selain fulan dan ftrlan tersebut, misalnya mereka adalah
kerabat, orang dekat, teman sepergaulan, tetangga atau yang
lainnya.

Jika kondisi mereka seperti ifu, maka saya akan menerima
kesaksian mereka yang diberikan atas dasar pengetahuan semata.
Karena makna dari kesaksian adalah kesaksian semata, dan makna
dari pengetahuan adalah pengetahuan semata.

3150. Jika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan
iskinya, dan dia juga meninggalkan bamng-barang yang ada di
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dalam mmahnya, maka Abu Hanifah menceritakan dari Hammad,
dari Ibrahim, bahwa dia berkata: Barang apa saja yang
diperuntukkan bagi kaum laki-laki, maka barang tersebut bagi laki-
laki (suami). Barang apa saja yang diperunhrkkan bagi kaum
perempuan, maka barang tersebut unfuk perempuan (iski). Barang
apa saja yang diperuntukkan bag kaum laki-laki dan kaum
perempuan, maka barang tersebut untuk yang masih hidup di
antara keduanya, baik dia itu perempuan atau pun lakiJaki (dalam

kasus yang disebutkan di atas, barang ini adalah untuk si istri,
karena dialah yang masih hidup).208

208 UIl. Al Atsarkarya Muhammad bin Al Hasan ftrlm. 151-152, bab: pria yang
Meninggal Dunia dan Meninggalkan Istrinya, kernudian teriadi silang pendapat di
antara kedua belah pihak tentang barang-barang yang ada di rumahnya), dari Abu
Hanifah, dari Hammad, dari hrahirn, dia Mata,

"Jika seorang pria meninggal dunia dan meninggalkan istinya, maka barang apa
saja yang diperunfukkan bagi kaum perernpuan, maka barang tersebut unfuk
perempuan. Bamng apa saja yrang diperuntukkan bagi kaurn lah-laki, maka barang
tersebut bagi laki-laki. Dan bamng apa saja yang dip€runtukkan bagi kaum laki{aki dan
kaum perempuan, maka barang tersebut unfuk grang masih hidup di antara keduanyra,
karena dialah yang masih hidup.

Jika seorang pria meninggal dunia (dan meninggalkan suarnin!,a), maka bamng
apa saja di dalam rumah yang diperuntukkan bagi kaum lald+ld, rnaka bamng itu bagi
laki-laki (suami. Bamng apa saiii lnng dip€runtukkan bagi ltaum perempuan, maka
barang tersebut bagi kaum perernpuan (istri)- Dan barang apa saja png diperunfukkan
bagi lakiJaki dan perernpuan, maka barang itu bagi laki-laki (suarni), karena dialah yang
masih bertahan hidup.

Jika suami menceraikan istrin!,a, maka barang apa saia yang diperunfukkan bagi
kaum laki-laki dan kaum p€rempuan, maka barang tersehrt bagi laki-laki (suarni),
karena dialah yang masih ada di rumah ihr- sernentara isfui akan keluar dari rumah_
Ketika jika ada bukti-bukti lnng m€nuniukkan bahura banng tersebut unhrk si isti,
sehingga istri berhak mengambilnya."

Muhammad berkata, "Sernua ini merupakan pendapat yang diambil oleh Abu
Hanifah."

Muhammad juga berkata, "Tapi kami tidak mengambil perrdapat ini. Akan tetapi
pendapat yang kami ambil adalah, barang apa saja trnhrk kaum lah-laki, maka barang
tersebut untuk laki-laki (suami). Dan barang apa saja yang dip€runtukkan bagi kaum
perempuan, maka barang tersebut unh:k perernpuan (isfi). Dan barang apa saja yang
akan menjadi miliki perempuan, maka barang tersebut untuk laki-laki (suami), dalam
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Demikian pula ketika suami menjatuhkan cerai. Namun

dalam kasus perceraian ini, orang yang tersisa (di dalam rumah)

adalah suami. Pendapat inilah yang diambil oleh Abu Hanifah dan

Abu Yusuf.

Setelah itu, Abu Yusuf berkata, "Tidak ada sesuafu untuk

perempuan melainkan apa yang telah dipersiapkan unfuk

perempuan seperti dirinya dalam semua hal ifu. Sebab, terkadang

ada pria yang berprofesi sebagai pedagang, dan ia memiliki

barang-barang perempuan dari barang dagangannya itu, atau ada

pula pria pengrajin (barang-barang perempuan), atau barang

tersebut merupakan barang gadaian milik orang lain."

keadaan bagaimarm pun, baik dia meninggal dunia, menjafuhkan talak atau pun tidak
menjahrhkan talak."

Muhammad b€rkata, "Sernerrtara Ibnu Abi laila mengatakan bahwa selnua

barang tersebut adalah barang mifik laki-laki (suami), baik ynng diperuntukkan bagi

kaum laki-laki, lang diperunfukkan unfuk kaum Perernpuan, mauPun png lairurya,

keruali pakaian perernpuan (isbi).

Sedangkan pendapat para frrkaha lainnya selain hnu Abi Laila mengatakan

bahwa barang yang diperuntuklen bagi kaum laki-laki, maka barang tersebut Ltntuk

kaum laki{aki (suami). Dan barang yang dipenrnh.rkkan bagi kaum perernpuan, maka

barang tersebut urntuk perernpuan (istri). Dan barang 5nng diperuntukkan bagi

keduanya, maka barang tersebut untuk keduanya, dimana masing-masing

mendapatkan setengahn5n.
Pendapat itu pun dikemukakan oleh Zufar. Pmdapat itu juga diriwayatkan dari

Ibrahirn An-Naliha'i.
Sebagian fifiaha lainnyra juga mengatakan, rumah tersebut adalah rumah ishi,

maka barang apapun yang ada di dalam rumah tersebut, baik yang dipenrntukkan bagi

kaum laki-laki maupun bagi kaum peretnpuan, maka serrua itu milik perempuan (istri).

Sernentara sebagian fukaha lainnya mengatakan bahwa semua barang yang ada

di dalam rumah, baik yang diperunhrkan bagi kaum laki-lald maupun bagi kaum
perernpuan, juga yang lainnyra, maka barang tersebut dibagi dua di antara mereka

berdua, dimana masing-masing mendapatkan setengahnya.
Sebagian fukaha lainnp mengatakan bahwa perernpuan (isti) diberikan barang-

barang yrang diperuntukkan baE perernpuan, yang sudah dipersiapkan oleh
perempuan seperti dirinya. Sernua bamng grang tersisa di dalam rumah, maka semua

itu unhfi laki-lah (suami), jika si suami ini meninggal atau malah si isti."
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Sementara Ibnu Abi laila mengatakan, jika seseorang

meninggal dunia atau menjatuhkan cerai, maka semua barang-

barang yang ada di rumah adalah barang-barang pria tersebut,

kecuali baju kurung, kerudung dan sejenisnya. Kecuali jika ada

bukti-bukti yang menguatkan pengakuan salah safunya, bahwa

barang-barang tersebut merupakan milik salah safunya."

Seandainya suami menceraikan istrinya di rumah istrinya,

maka urusan keduanya seperti yang saya jelaskan kepadamu, di

dalam pendapat keduanya (Abu Hanifah dan Ibnu Abi Laila).

Asy-Syafi'i berkata: Apabila sepasang suami-istri berselisih

tentang barang-barang di dalam rumah yang mereka tempati, baik

perselisihan ifu sebelum mereka berpisah atau pun setelah mereka

berpisah, baik rumah tersebut milik si istri atau pun si suami, atau

perselisihan itu setelah keiuanya meninggal dunia, dimana yang

berselisih tentang barang-barang tersebut ahli waris dari

keduanyalah setelah keduanya meninggal dunia, atau ahli waris

salah safunya saja yang memperselisihkan barang-barang tersebut,

baik yang masih itu suami atau pun ishi, maka semua itu

hukumnya sama saja.

Siapa saja yang dapat memberikan bukti-bukti/saksi-saksi

yang menunjukkan bahwa di antara barang-barang tersebut ada

yang mempakan miliknya, maka barang terkait merupakan

miliknya.

Sedangkan yang tdak dapat mengemukakan bukti-

bukti,/saksi-saksi atas hal ifu, maka standar yang menurutku tidak

mungkin dilalaikan oleh seorang pun karena sudah menjadi ijmak

adalah, bahr,ra barang-barang tersebut mempakan milik keduanya

secara bersama-sama, sehingga barang-barang tersebut dibagi dua
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di antara mereka berdua, dimana masing-masing pihak men-
dapatkan setengahnya, setelah keduanya sama-sama bersumpah.

Jika ada yang berkata, "Bagaimana mungkin pria (suami)

mendapatkan barang-barang seperti wewangian, kerudung dan
baju kurung, sementara perempuan (istri) mendapatkan barang-
barang seperti tombak, pedang dan baju besi?"

Maka dikatakan kepadanya, bahwa terkadang kaum laki-
Iaki memiliki barang-barang perempuan, dan kaum perempuan
pun memiliki barang-barang laki-laki. Bagaimana pendapat Anda
jika lakiJaki bisa mengemukakan bukti-bukti yang menunjukkan
bahwa ia memiliki barang-barang yang diperuntukkan bagi kaum
perempuan, dan juga sebaliknya, yakni perempuan bisa me-
ngemukakan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa dia memiliki
barang-barang yang diperuntukkan bagi kaum laki{aki. Bukankah
masing-masing pihak diberikan putusan sesuai dengan bukti-bukti
yang menguatkannya.

Jika dia berkata, "Benar demikian," maka dikatakan
kepadanya, "Bukankah engkau sudah mengklaim bahwa keber-
adaan sesuatu di dalam kepemilikan dua pihak yang berselisih,
maka sesuatu tersebut dihukumi sebagai hak milik keduanya,
dimana masing-masing pihak mendapatkan setengahnya?

Jika dia berkata, "Benar demikian," maka dikatakan
kepadanya, bukankah pufusan ifu sebagaimana yang ditetapkan
buku-buku atau saksi-saksi? Jika dia berkata, "Benar demikian,"
maka dikatakan kepadanya, "L-alu mengapa engkau tidak member-
lakukan ketentuan itu pada kasus sepasang suami istri yang
berselisih tentang barang-barang itu, padahal barang-barang
tersebut merupakan hak milik keduanya?

722



AlUmm

Jika engkau menggunakan asumsi-asumsi terhadap mereka

dan meninggalkan kenyataan yang ada, maka bagaimana pen-

dapatmu tentang fukang rempah-rempah dan tukang samak kulit

yang sama-sama menguasai rempah-rempah dan barang-barang

hasil samakan. Keduanya mengaku bahwa semua itu merupakan

milik mereka berdua secara bersama-sama.

Jika engkau mengklaim bahwa engkau akan memberikan

barang-barang hasil samakan ifu kepada fukatg samak, dan akan

memberikan rempah-rempah itu kepada fukang rempah-rempah,

maka dikatakan kepadamu, bagaimana pendapatmu tentang orang

miskin dan orang kaya yang salna-sarna mengajukan klaim

kepemilikan yaqut dan permata?

Jika engkau mengaku akan memberikan permata itu
kepada orang kaya, padahal permata tersebut berada dalam

kepemilikan keduanya, berarti engkau telah menyalahi ketenfuan

umum.

Tapi, jika engkau mengaku bahrrn engkau akan membagi

permata tersebut di antara mereka berdua, dan tidak mengguna-

kan asumsi terhadap mereka berdua, maka seharusnya seperti

itulah pendapatmu tentang perselisihan barang-barang milik

sepasang suami-istri 1nng dibahas di atas.

3151. Asy-Syaf i berkata: Jika seseorang masuk Islam

melalui orang lain, kemudian ia bersahabat dengannya dan

mengikat perjanjian terhadapnya, kemudian dia meninggal dunia

tanpa meninggalkan ahli waris, maka Abu Hanifah berkata,

"Warisannya unfuk orang lain itu. Demikianlah riwayat yang kami

terima dari Rasulullah #i, juga dari Umar bin Al Khaththab, dan
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dari Ibnu Mas'ud."

.-6i1.209

Pendapat inilah yang dia (Abu Hanifah)

zoe Lih. Sunan Sa'id bin Manshur U/97-LO7, no. 200, pembahasan' Faraidh,
bab' Orang yang Memeluk Islam atas Warisan sebelum Dibagikan), dari Isa bin Yunus,
dari Muawiyah bin Yahya Ash-Shadafi, dari Al Qasim Asy-Syami, dari Abu Umamah,
dia berkata, "Rasulullah $ bersabda, 'Barang siapa jang melalui seseoftng
memeluk Islam, maka dia berhak atas hak wala'-nya (orang yang masuk Islam)."

Namun Muawiyah ltu dha'if.
Diriwayatkan juga dari Isa bin Yunus, dari Al Ahwash bin hakim, dari Rasyid bin

Sa'd, dia berkata, "Rasulullah g$ bersabda, 'Barang siapa yang melalui dirinyalah
seseorang memeluk Islam, maka dialah maulanya, dia berhak mewarisinya dan akulah
yang menanggung kewajibannya'." (no. 201).

Diriwayatkan dari Ismail bin Ayyasy juga, dari Abdul Aziz bin Umar bin Abdil
Aziz, dan Abdullah bin Mauhib, qadhi Palestina, dari Tamim Ad-Dari, dia berkata,
"Aku bertanya kepada Rasulullah S tentang seseorang yang memeluk Islam melalui

orang lain? Rasulullah $ kemudian menjawab, 'Orang lain itulah yang paling berhak
atas hidup dan matinya (orang yang masuk Islam)'." (no. 204).

Takhrij hadits tersebut sudah dijelaskan pada no. 1759 pernbahasan: Fara'idh,
bab: Warisan.

Dari Ismail bin A5ryash, dia berkata: Aku bertanya kepada Ishaq bin AMillah bin
Abi Farwah, tentang seseorang yang memeluk Islam melalui orang lain?

L-alu Ishaq menjawab: Amr bin Syu'aib mengabarkan kepadaku bahwa Umar bin
Al Khaththab menulis surat kepada Amr bin Al Ash, yang berisi, "Engkau mengirim
surat kepadaku unfuk mengajukan pertanyaan padaku tentang suafu kaum yang masuk
Islam dalam kemudahan Islam, kemudian mereka meninggal dunia."

Umar melanjutkan, "Engkau angkat harta mereka itu ke Baitul Mal kaum
Muslimin. Engkau juga menulis surat kepadaku unhrk bertanya padaku tentang seorang
yang masuk Islam, lalu ia berhubungan baik dengan suatu kaum dan mengikat tali
persaudaraan dengan mereka, sementara ia tidak mempunyai kerabat di tengah
mereka, dan mereka pun tidak menyusahkannya. Maka berikanlah warisannya kepada
orang yang membina dan mengikat hubungan baik."

I-jh. Mushannaf Abdunazzaq (X/307-308, no. 19199, pembahasan: Fara'idh,
bab' Sekutu), dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Syu'aib, dia berkata, "Umar bin Al
Khaththab memutuskan bahwa barang siapa yang menjadi sekutu atau pendukung
suatu kaum, dimana mereka menanggung dan memberikan banfuan kepadanya, maka
warisannya unhrk mereka, jika ia tidak memiliki ahli waris yang diketahui."

I.ih. Al Atsarkarya Abu Yusuf (hlm. 170, pembahasan: Faraid), dari Abu hanifah,
dari Muhammad bin Qais, dari Masruq, bahwa seorang pria dari penduduk Yordania
membina hubungan baik dengan sepupunlra, dan juga masuk Islam melalui tangan
sepupunya. Pria tersebut kemudian meninggal dunia dan meninggalkan harta.

I alu dia (sepupu Masruq) bertanya kepada Ibnu Mas'ud tentang hal itu. Maka
Ibnu Mas'ud memerintahkannya untuk mengonsumsi harta warisan pria tersebut.
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Sedangkan hnu Abi Laila tidak memberikan warisannya

sedikit pun kepada orang lain itu.

3152. Mutharif meriwayatkan dari Asy-Sya'bi, bahwa dia

berkata, "Tidak ada hak wala, kecuali bagi yang memiliki

kesenangan (orang yang memerdekakanl."2lo

3153. Al-Laits bin Muslim meriwayatkan dari Abu Al
Asy'ats Ash-Shan'ani, dari Umar bin AI Khaththab, bahwa dia

ditanya tentang seorang pria yang masuk Islam melalui orang lain,

kemudian dia meninggal dunia dan meninggalkan harta, maka

hartanya ifu unfuk orang yang mengislamkannya. Tapi jika orang

yang mengislamkann5n itu fidak mau, maka trnfuk Baitul14u4.211

3154- Abu Hanifah berkata: Dari Ibrahim bin Muhammad,

dari ayahnya, dari Masruq, bahwa seorang pria dari penduduk

bumi membina hubungan baik dengan sepupunya, kemudian dia

meninggal dunia dan meninggalkan harta, lalu mereka

bh. Al Atsar karya Muhammad (hlm. 153, bab: Warisan untuk Maula), dari Abu
Hanifuh, dari Muhammad bin Qais Al Hamdani, dia berkata, "Seorang pria dari
kalangan Ahlu Dzimmah datang menghadap ..." [-alu perawi menyebutkan atsar
seperti sebelumnya.

2r0 Uh. Sunan Sa'id bin Manshur 0,/100, pernbahasan: yang telah disebutkan),

dari Husyaim, dari Mutharif, dari nsgSya'bi, dia mengatakan bahwa dirinya ditanya
tentang seoftmg pria yang masuk Islam melalui bimbingan orang lain, apakah orang
lain ma,varisinya?

Dia menjawab, "Tidak ada hak wala' melainkan bagi pemilik kesenangan (omng
yang memerdekakan). Hartanya bagi kaum muslimin, dan tanggungannya, menurutku,
menjadi tanggungan mereka," Lih. no. 207.

211 Lill. no. 3151 pada bab ini.
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menanyakan kepada hnu Mas'ud tentang hal ifu. Ibnu Mas'ud

berkata, "Hartanya bagi sepupunyv."2l2

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang masuk Islam melalui

bimbingan orang lain, dan ia membina hubungan baik dengan

orang lain itu, kemudian dia meninggal dunia, maka harta

warisannya bukan untuk orang lain itu. Sebab Nabi S bersabda,

"Hak wala' itu unfuk yang membeikan kemerdekaan " Hal ini

menunjukkan pada dua makna:

Pertama, hak wala ' hanya milik orang yang memberikan

kemerdekaan.

Kdua, hak wala 'tidak dapat dipindahkan dari orang yang

memberikan kemerdekaan. Hal ini sudah dijelaskan pada

pembahasan tentang pembahasan hak unla'-

18- Bab: Para Penerima Wasiat

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseomng memberikan wasiat

kepada orang lain, kemudian orang 1nng diberi wasiat ini

meninggal dunia dan ia memberi wasiat kepada orang lain lagi,

maka Abu Hanifah berkata, "Orang lain lagi ini mempakan
penerima wasiat dari dua orang sekaligus." Pendapat inilah yang

dia (Abu Hanifah) ambil. Seperti itulah riwayat yang kami terima

dari hrahim.
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Sedangkan hnu Abi laila berkata, "Orang lain lagi ini

merupakan penerima wasiat dari orang yang memberikan wasiat

kepadanya, dan tidak menjadi penerima wasiat dari pemberi

wasiat pertama. Kecuali jika orang lain (penerima wasiat pertama)

memberikan wasiat pemberi wasiat pertama kepadanya. Jika

demikian yang terjadi, maka ia menjadi penerima wasiat dari

keduanya sekaligus."

Abu Yusuf berkata, "la tidak menjadi penerima wasiat bagi

pemberi wasiat pertama, kecuali jika yang kedua mengatakan, aku

sudah mewasiatkan kepadamu mengenai segalanya'. Atau, yang

keiua menyebutkan wasiat yrang lain."

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang memberikan wasiat

kepada seseorang flainnya), kemudian orang yang diberi wasiat ifu

meninggal dunia dan dia mer,uasiatkan harta dan anaknya, serta

wasiat yang diberikan orang pertama unfuk dirinya kepada orang

lain, maka dengan menerima wasiat dari penerima wasiat pertama

itu, orang ketiga atau penerima wasiat kedua ini tidak menjadi

penerima wasiat dari pemberi wasiat pertama.

Ia hanya menjadi penerima wasiat dari orang kedua

(penerima wasiat pertama), yang sudah memberikan wasiat

kepadanya. Ifu karena pemberi wasiat pertama hanya ridha unfuk

memberikan wasiat kepada orang kedua (penerima wasiat

pertama), dan tidak ridha untuk memberikan amanah (wasiat)

kepada orang setelahnya (orang kebga/penerima wasiat kedua).

Seorang penerima wasiat, biasanya kondisinya jauh lebih

lemah daripada seorang wakil. Namun apabila seseorang

memberikan mandat wakil kepada seseorang lainnya unfuk

melakukan sesuatu, maka orang yang menjadi wakil ini tidak boleh
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menyerahkan mandat wakil lagi kepada orang lain terkait fugas

yang diberikan kepada dirinya, unfuk memastikan hak.

Seandainya pemberi wasiat pertama berpesan kepada

penerima wasiat darinya, "Engkau boleh unhrk mewasiatkan apa
yang diwasiatkan unfukmu ini kepada orang yang engkau nilai
pantas," kemudian penerima wasiat darinya mewasiatkan harta

peninggalannya kepada orang lain, maka orang lain atau penerima

wasiat kedua ini tidak menjadi penerima wasiat dari pemberi

wasiat pertama. Dia tidak bisa menjadi penerima wasiat dari
pemberi wasiat pertama, sampai penerima wasiat pertama

mengatakan kepadanya, "Aku sudah mevrnsiatkan kepadamu

harta peninggalan si fulan." Jika sudah demikian, maka ketika

ihrlah penerima wasiat kedua ini menjadi penerima wasiat dari
pemberi wasiat pertama.

3155. Asy-Syafi'i berkata: Seandainya orang yang

menerima wasiat berupa harta anak-anak yatim menggunakan

harta mereka ifu unfuk berbisnis untuk keunh.rngan mereka, atau

menyerahkan harta mereka kepada orang lain secara mudharabah,

maka Abu Hanifah berkata, "Hal tersebut diperbolehkan, baik

merugikan maupun mengunfungkan mereka. Seperti itulah riwayat
yang kami terima dari Ibrahim An-Nakhu'i."213

2\3 Uh. Al Abar karya Abu Yusuf (173, pembahasan: Wasiat), dari Abu
Hanifah, dari Hammad, dari lbmhim, dia berkata, "Penerima wasiat bempa harta anak
yatim harus menimbang-nimbang.

Jika ia berpendapat untuk membelanjakan hartanya kepada barang dagangan,
atau memberikarurya kepada orang lain secara mudharabah, atau mernbelikannla
kepada sesuatu untuk si yatim, atau menjualnya (untuk dibelikan kepada sesuatu trntuk
si yatim), atau mengambil sendiri harta si yratim dengan akad mudharabah, maka dia
dapat melakukan itu."
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Sedangkan lbnu Abi l-aila berkata, "Tidak boleh merugikan

mereka, dan penerima wasiat harus memberikan pertanggungan

atas tindakannya ifu."

hnu Abi L-aila juga berkata, "Anak-anak yatim tersebut

wajib mengeluarkan zakat dari hartanya. Jika zakal ini dikeluarkan

oleh penerima wasiat atasnama mereka, maka ia harus

menanggungnya."

Abu Hanifah berkata, "Anak yatim tidak wajib berzakat,

sampai dia baligh. Tidakkah engkau melihat bahwa dia tidak wajib

shalat, dan tidak ada keurajiban apa pun atas dirinya." Pendapat

inilah yang dia (Abu Hanifah) ambil.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang menerima wasiat unhrk

mengelola harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia,

maka yang paling saya sukai adalah ia menggunakan harta

tersebut unfuk berbisnis demi keunttrngan mereka. Jika yang lebih

saya sukai adalah menggunakan hartanya ifu unfuk berbisnis demi

keunfungan mereka, maka menurut sgd, penggunaan harta

tersebut untuk bisnis udak boleh dilakukan dengan ceroboh.

Apabila penerima wasiat tidak ceroboh, maka ia tidak harus

menanggungnya jika ada kerugian.

3156. Umar bin Al Khaththab pemah menggunakah harta

yatim yang dikelolanya turtuk berbisnis (unfuk keunfungan anak

yatim tersebut).214

214 95. Mushannaf lbnu Abi SWibah (N/39O, pembahasan: Jual-beli dan
putusan, bab: Ihwal harta anak yatim yang diberikan (kepada orang lain) secam

mudharabah\, dari hnu Abi Za'idah dan Waki', dari AMullah bin Humaid, dari

ayahnya, dari kakeknya, bahwa Umar bin AI Khaththab menyerahinya harta anak
yatim secam mudharabah, kemudian dia mengembangkannya dan mendapatkan
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3L57 - Aisyah juga menggunakan harta anak ketumnan
Muhammad bin Abi Bakr untuk membeli barang dagangan di
bidang kelautan, (yang kemudian dijual lagi unfuk mencari
keunfungan bagi mereka). Saat ifu, mereka adalah anak-anak
yatim- Aisyah mengurus mereka dan menunaikan zakat dari harta
mereka-

Wali anak yatim harus mengeluarkan zakat dari seluruh
harta mereka, sebagaimana ia hams mengeluarkannya dari dirinya
sendiri. Tidak ada perbedaan antara yatim yang masih kecil dan
yang sudah besar lagi baligh terkait kewajiban atas keduanya.

Wali yatim juga harus memberikan harta si yatim sebagai
denda atas ka*ajiban yrang dibebankan kepadanya (yatim) karena
kejahatan yang dilakukannya, seandainya dia melakukan
kejahatan, atau sebagai biaya unfuk kebaikannya.2ls

(keuntungan), lalu ia membagikan kelebihan (karntungan)n5ra kepada Umar, kernudian
keduanya berpisah-

Diriwayatkan juga dari Hafsh bin Ghiyats, dari Daud, dari Asy-Sya'bi, bahwa
Umar bin Al Khaththab menyimpan harh anak yatim, kerrudian Umar menyerahkan
harra itu kepadanya secat?r mudhambah, untrfi digunakan di bidang usaha kelautan.

HR. Ath-Thabarani l/257, pembahasan: Zakat, bab: Zakat Harta Anak yatim
dan Mmggunakan Hartanya untr.rk Berbisnis Derni Kannfungan mereka), dari Malik,
bahwa ia menerima riwayat dari Umar bin Al Khaththab, bahwa umar berkata,
"Gunakanlah harta anak-anak yatim untuk berbisnis, agar harta mereka tidak
berkurang karena dikumngi pengeluamn zakat."zls HR. Ath-Thabarani dalam pernbahasan l,ng telah disebutkan, dari
Abdurrahman bin Al Qasim, dari aSrahnya, bahwa ia berkata, "Aisyah dulu memwatku
dan saudaraku yang yatim dalam asuhannya. Dia mengeluarkan zakat dari harta kami."

Diriwayatkan dari Malik, ia menerima riwayat bahrrn Ais!,ah, ishi Nabi, pemah
memberikan harta anak-anak rtim yang ada dalam asuhannya kepada orang yang
akan membisniskannya unfuk keunfungan mereka.

uh. Mushamaf lbnu Abi Sniban dahm pembahasan yang telah disebutkan, dari
AIi bin Mushir, dari Yahya bin sa'id, dari Al easim, dia berkata, "Ada beberapa orcrng
anak yatim dalam asuhan Aisyah- Dia biasa mengeluarkan zakat harta kami dan
membelanjakan harta kami ke bamng{arang dagangan di bidang kelautan (untuk
mendapatkan ketrntungan bagi kami)."
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3158. Asy-Syafi'i berkata: Abdul Majid bin Abdil Aziz

mengabarkan kepada kami dari Ma'mar bin Rasyid, dari Ayyub bin

Abi Tamimah dari Muhammad bin Sirin, bahwa Umar bin Al
Khaththab berkata kepada seorang pria, "Kami menyimpan harta

anak yatim, yang akan cepat habis karena zakat."

Perawi kemudian menyebutkan bahwa Umar menyerahkan

harta tersebut kepada seorang pria, unfuk digunakan modal

pemiagaan (demi mencari keunhrngan untuk si yatim).216

Asy-Syafi'i berkatar Ada kalanya sang perawi berkata,

Secara mudharabah, dan ada kalanya pula berkata: badha'ah

(harta anak yatim itu digunakan untuk membeli produk barang

dagangan untuk dijual kembali, agar memperoleh keunfungan bagi

si yatim)

Sebagian orang mengatakan, fidak ada kauajiban zakat

pada harta anak yatim yang berupa dinar dan dirham, namun ada

kewajiban zakat pada tanamannya, dan ia juga harus membayar

zakat fitrah, serta harus membayar denda kriminal yang wajib

dibayamya dari hartanya.

Mereka berargumentasi dengan mengatakan bahwa tidak

ada kev.rajiban shalat atas anak yatim (yang belum baligh).

Namun seandainya tidak adanya keruajiban shalat atas anak

yatim (yang belum baligh) itu menggugurkan kewajiban zakat atas

dirinya, berarti ifu menyalahi perkataan mereka, sebab mereka

mengklaim bahwa anak yatim juga wajib mengeluarkan zakat fitrah

dan zakat tanaman. Saya sudah menjelaskan permasalahan ini

pada pembahasan zakat.

Lih. no. 791 pembahasan:7-al<at, bab' Zakat pada Harta Anak Yatim.
216 Lih. no. 790 pembahasan: Zakat, bab: Zakat pada Harta Anak Yatim.
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Asy-Syafi'i berkata: Jika penerima wasiat dari seseorang

yang sudah meninggal dunia -sementara ahli waris dari orang
yang sudah meninggal dttria ini ada yang sudah besar dan ada

pula yang masih kecil, dan orang yang meninggal dunia ini pun tak
meninggalkan utang sepeser pun, bahkan ia juga tidak
mengeluarkan wasiat- menjual salah satu rumah si mayit, maka

Abu Hanifah mengatakan dalam kasus tersebut, "Penjualannya sah

atas nama ahli waris yang masih kecil maupun yang sudah

dewasa."

Sementara Ibnu Abi I ail6 mgngatakan bahwa penjualan ifu
diperbolehkan atas nama ahli waris yang kecil dan yang besar, jika

memang sang penerima wasiat tersebut harus menjual rumah ifu.

Abu Yusuf berkata, "Penjualannya atas nama ahli waris
yang masih kecil itu sah dalam hal apa ptrn, apakah harus atau
pun tidak. Namun penjualannya terhadap rumah tersebut atas

nama ahli waris yang sudah besar tidak sah sedikit pun, jika si

mayrt tidak mewasiatkan unfuk menjual sesuafu yang harus dijual,

atau jika dia tidak, dia tidak mempunyai utang.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang pria meninggal dunia dan

sebelumnya ia berwasiat kepada seorang pria lainnya, dan ia juga

meninggalkan ahli waris yang sudah baligh dan pintar, dan ahli

waris yang masih kecil, namun ia tidak mengeluarkan wasiat apa

pun dan tidak punya utang sepeser pun, kemudian pria yang

menerima wasiat darinya ifu menjual rumah yang ditinggalkannya,

maka penjualan rumah tersebut atas nama ahli waris yang sudah

besar hukumnya bafil (tidak sah).

Sedangkan penjualannya atas narna atrli waris yang masih

kecil perlu dikaji lebih lauh:
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Jika ia menjual atas nama mereka sesuafu yang tidak

mendatangkan kebaikan bagi penghidupan mereka kecuali dengan

menjualnya, atau ia menjual (sesuafu) ifu karena mempertimbung-

kan kebaikan dengan penjualan yang mendatangkan kebahagiaan,

maka penjualan ini merupakan penjualan yang diperbolehkan

(sah). Namun jika ia melakukan penjualan atas nama mereka itu

bukan karena salah safu dari kedua pertimbangan tersebut, dan

bukan pula karena suafu perkara png harus dilakukan untuk

mereka, maka penjualan 5ang dilalrukannln itu tertolak.

Jika kami memerintahkan sang penerima wasiat-apabila di

tangannya ada uang dinar atau dirham-unfuk membeli rumah

bagi mereka dengan uang tersebtrt, maka kami tak memperboleh-

kannya menjual mmah, kecuali karena seiumlah alasan yang telah

saya sebutkan.

19. Bab: Persekufuan, Memendekakan Budak dan
L-ainqTa

AsySyaf i berkata: Apabila dua orang pria berserikat

dalam syirkah mufawadhah (syirl€h atau persekutuan dengan hak

dan kewajiban yang sama di antam para pemegang sahamnya),

dan salah satunya memiliki saham sebanyak seribu dirham,

sementara yang lainnya memiliki saham lebih besar dari itu, maka

Abu Hanifah berkata, "lni bukanlah (syrkah) mufawadhah."

Pendapat inilah yang dia ambil.
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Sedangkan Ibnu Abi Laila berkata, "lni merupakan (syirkah)
mufawadhah yang diperbolehkan. Dan harta tersebut di antara
mereka berdua, setengah-setengah.,,

Asy-syafi'i berkata: syirkah mufaowdhah adalah syrkah
yang batil, dan saya tidak mengetahui sesuafu dari dunia ini yang
hukumnya akan menjadi batil, apabila syirkah mufawadahini tidak
batil. Kecuali jika dua orang yang bersekutu dalam syirkah ini
menganggap mufawadhah mereka ini sebagai penggabungan harta
dengan harta, mengelolanya agar berkembang, kemudian
membagi keunfungan yang dihasilkan.

Jika ini yang dimaksud dari makna mufawadhah tersebut,
maka hukumnya tidak masalah. syirkah inilah yang disebut oleh
sejumlah orientalis dengan s;rnrl<ah inan.

Apabila dua orang bersekutu dalam syirkah mufawadhah,
dan keduanya sarna-sama mensyaratkan bahwa mufawadhah
menurut keduanya adalah sesuai dengan pengertian ini, maka
syirkah ini hukumnya shahih, dan sesuatu yang diperoleh oleh
salah safu dari keduanya dari selain harta yang mereka gabungkan,
baik dari pemiagaan, se\ /a-menyewa, penemuan harta terpendam,
hibah atau yang lainnya, maka sesuatu tersebut menjadi hak
miliknya sendiri, fidak dibagi dengan sekufunya.

Tapi jika keduanya mengklaim bahwa syirkah mufawadhah
menumt keduanya menjadikan keduanya selmfu dalam semua hal
yang mereka dapatkan, apa pun benhrknya, karena adanya harta
gabungan tersebut maupun karena hal lainnya, maka syirkah
tersebut menrpakan syirkah yang fasid(tidak sah).

saya tidak mengetahui perjudian melainkan dalam syirkah
ini atau yang lebih kecil darinya, misalnya seseorang berkongsi
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dengan modal dua ratus dirham, kemudian salah satunya

menemukan harta terpendam, kemudian harta tersebut menjadi

milik keduanya.

Tidakkah Anda melihat bahwa jika keduanya menetapkan

syarat ini tanpa adanya penggabungan harta yang dilakukan oleh

keduanya, apakah pemberian bagian ini diperbolehkan?

Jika seseorang mengatakan bahwa pemberian bagian itu

tidak diperbolehkan, karena itu merupakan pemberian yang tidak

diharuskan kepada si penerima maupun si pemberi, dan

mempakan sesuafu yang tidak diketahui oleh salah satu dari

keduanya, maka apakah ia akan membolehkan pemberian bagian

itu hanya karena uang dua rafus dirham yang mereka gabungkan?

Jika mereka menganggap ihr sebagai jual-beli, maka itu

merupakan jual-beli atas sesuatu 5nng tidak diketahui, dan jual-beli

atas sesuatu yang tidak diketahui itu tdak dipertolehkan.

Bagaimana pendapat Anda tentang seseorang yang diberi

sesuatu atas dasar hibah, atau mempekeriakan dirinya kepada

orang sehingga mendapatkan imbalan dari pekerjaannya ihr,

mungkinkah orang lain meniadi sekutun5a pada imbalan yang

diterimanya itu? Sungguh, mereka menolak hal ini, atau bahkan

yang lebih kecildari hal ini.

Asy-Syafi'i berkata: Jika ada seomng budak dimiliki oleh

dua orang pria, kemudian salah sahrn5ra-karena berkecukupan-

memerdekakan budak tersebut sesuai dengan bagiannya, maka

menumt Abu Hanifah, sekutunya 1nng tidak memerdekakan budak

tersebut diberikan hak untuk memilih:
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(1) Apakah dia memerdekakan budak tersebut sesuai

dengan bagiannya, sebagaimana yang dilakukan oleh parhrernya,
atau

(21 Mempersilakan budak tersebut untuk bekerja guna
melunasi sebagian dari nilai dirinya yang masih tergadai, dan hak
wala'-nya menjadi milik kedua orang yang bersekufu itu, atau

(3) Akan meminta sekufunya menanggung dan mengeluar-
kan bagiannya pada budak yang dimerdekakan tersebut, sebesar

separuh dari nominal budak tersebut, dan hak umlarnya menjadi
milik sekufunya secara ufuh, karena dialah yang memerdekakan
budak tersebut.

Sedangkan lbnu Abi Laila mengatakan bahwa budak
tersebut telah merdeka sepenuhnya, ketika ia dimerdekakan oleh
orang pertama. Dan orang pertama hams menyerahkan separuh
dari nominal budak tersebut kepada sekufunya, dan sekufunya
tidak boleh mengambilnominal ini dari budak tersebut.

Orang yang pertama kali memerdekakan sang budak
adalah pemegang hak wala' dari budak tersebut. Dan sekutunya
tidak dipersilakan untuk memilih apakah akan memerdekakan
budak tersebut atau mempekerjakannya supaya dapat mengeluar-
kan sepamh dari nilai dirinya.

Seandainya orang yang memerdekakan budak tersebut
miskin, maka budak tersebut harus bekerja dan berusaha tlefuk
rnelunasi kewajibannya terhadap sekufu yang belum memerdeka-
kan dirinya, yaitu sebesar setengah dari nominaldirinya.

Namun, sang budak berhak meminta pengembalian

nominal ini kepada orang yang pertama kali memerdekakannya,
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dan hak wala' atas dirinya menjadi milik orang ini sepenuhnya-

Sementara sekufunya yang tidak memerdekakan budak tersebut, ia

harus memerdekakan budak itu.

Ibnu Abi l-aila mengatakan, jika seseorang memerdekakan

sebagian dari seorang budak, berarti ia memerdekakannya

sepenuhnya, karena budak tersebut tidak bisa dibagi-bagi sehingga

sebagiannya merdeka dan sebagian lainnya masih berstahrs budak.

Pendapat inilah yang dia (lbnu Abi l--aila) ambil-

Apakah engkau melihat bagan dari budak tersebut yang

sudah dimerdekakan oleh ormg yang memerdekakan itu,

masihkah bagian tersebut berstatus budak? Jika ia masih berstatus

budak, maka dia harus memerdekakann5ra- Sebab, bagaimana

mungkin stafus merdeka dan budak menyafu pada diri seseorang

yang sudah dimerdekakan.

ndakkah engkau melihat bahwa tidak mungkin menyatu

pada diri seorang wanita stafus sudah diceraikan dan belum

diceraikan atau masih menjadi istri dari suaminya? Demikian pula

dengan budak. Pendapat inilah yang dia fibnu Abi Laila) ambil,

kecuali dalam safu masalah, yaifu seorang hamba tidak berhak

meminta pihak yang pertama kali memerdekakannya, unfuk

mengembalikan nominal yang diberikann5n unfuk melunasi

karuajibannya.

Sedangkan Abu Hanifah mengatakan bahwa sebagian dari

budak tersebut tidak dapat dimerdekakan, bila sebagian lainnya

masih berstatus budak. Semua ini masih berada pada posisi

sebagai budak, selama masih ada unsur pertudakan pada diri

budak tersebut, atau dia bemsaha unfuk mengeluarkan nominal

dirinya (yang belum termerdekakan).
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Bagaimana pendapatmu jika sang sekufu yang tidak
memerdekakan budak tersebut berkata, "Bagian sekufuku dari
budak tersebut memang sudah dimerdekakan, sedangkan bagianku
belum?" Dapatkah sang sekufu ihr memerdekakan bagian yang
bukan miliknya? Apabila dia hanya dapat memerdekakan bagian
yang hanya menjadi miliknya, maka bagaimana mungkin dia dapat
memerdekakan bagian yang bukan merupakan miliknya? Dan
mungkinkah terjadi kemerdekaan karena pemberian sqseorang,
yang memerdekakan bagian yang bukan miliknya?"

AsySyafi'i berkata: Jika seorang budak dimiliki oleh dua
orang melalui persekufuan, kemudian salah safunya memerdeka-
kan bagiannya pada budak tersebut, maka apabila yang
memerdekakan itu kaya sehingga ia bisa menyiapkan dana unfuk
mengeluarkan yang bukan bagiannya, berarti budak tersebut
merdeka seutuhnya. Hak wala' atas budak tersebut bagi orang
yang memerdekakannya pertama kali. Dalam hal ini, tidak ada hak
memilih bagi fuan budak tersebut yang belum memerdekakannya.

Namun apabila yang memerdekakan ih-l miskin, maka
bagian pertama dari budak tersebut merdeka, sedangkan bagian
kedua tetap menjadi hak milik tuannya. Tidak ada keharusan untuk
mempekerjakan budak ini Guna melunasi keurajibannya terkait
kemerdekaannya). Hal ini sudah dijelaskan pada pembahasan
tentang memberikan kemerdekaan berikut dengan dalil-dalilnya.

Hanya saja, pada pembahasan tentang pemberian
kemerdekaan ini kami menemukan keterangan tambahan yang
tidak pemah kami dengar sebelumnya terkait dengan hujjah
mereka. sebab, di dalam pembahasan ini disebutkan bahwa salah
safu dari hujjah mereka (orang-orang yang berpendapat seperti
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yang telah disebutkan di atas) adalah, bagaimana mungkin

seseorang sebagiannya merdeka dan sebagiannya lagi budak? Itu

tidak mungkin te4adi, sebagaimana halnya tidak mungkin seorang

wanita sebagian dari dirinya sudah diceraikan dan sebagian lainnga

tidak diceraikan.

Jika seseorang mengklaim bahwa mungkin saja seorang

budak laki-laki memiliki status budak dan status merdeka pada saat

yang sama, karena dianalogikan kepada perempuan. Maka

dikatakan kepadanya: Bolehkah seorang pria menikahi sebagian

diri perempuan? Jika dia mengatakan tidak boleh (fidak sah), dan

perempuan hams dinikahi seutrfinya atau tidak dinikahi seutuh-

Dgd, maka dikatakan kepadanya, bolehkah seseorang membeli

sebagian diri budak? Jika dia mengatakan boleh, maka dikatakan

kepadanya: Dari mana perbedaan antara budak laki-laki dan

perempuan tersebut?

Dikatakan pula kepadanlra, bolehkah suami menulis akad

mukatabah atas perceraian isbinya, dan si suami menjadi orang

terlarang terhadap isfoinya, sampai si isti melunasi akad kiAbah
tersebut atau tidak mampu melunasinSn? Jika dia mengatakan

tidak, maka dikatakan, bolehkah hal ini dilalarkan terhadap budak

laki-laki?

Jika dia mengatakan boleh, maka dikatakan mengapa

engkau menyatukan/menyamakan di antara keduanya? Jika dia

mengatakan, keduanya tidak men5afu/sama, maka dikatakan,

demikian pula keduanya tidak menyatu, ketika engkau menyafu-

kan/menyamakan di antara keduanya-

Dikatakan pula kepadanya: Mungkinkah seorang perem-

puan dimiliki oleh dua pria, sebagaimana halnya seorang budak
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laki-laki dimiliki oleh dua orang prid, dan suami perempuan
tersebut berhak menghibahkannya kepada pria lain sehingga
menjadi istri dari pria lain tersebut, sebagaimana halnya jika budak
laki-laki tersebut diberikan kepada orang lain maka ia menjadi milik
orang yang diberi ifu?

Jika dia mengatakan tidak boleh, maka dikatakan lalu
mengapa wanita disamakan kepada seorang budak, dan dikatakan,
bagaimana pendapatnu tentang seorang budak yang pemah
dimerdekakan safu kali, bukankah tuannya berhak unfuk memper-
budaknya lagi, sebagaimana halnya seorang pria yang pemah
menceraikan istrinya sekali berhak unfuk merujuk istrinya tersebut.

Jika dia mengatakan tidak boleh, maka dikatakan bahwa
kami tidak mengetahui qiyas yang lebih jauh dari maqis alaih
melebihi qiyas yang dia ungkapkan.

AsySyafi'i berkata: Jika seorang budak dimiliki oleh dua
orcng pria, kemudian salah safunya melakukan akad mukatabah
terhadap budak tersebut tanpa seian dan seridha temannya,
kemudian temannya itu mengingkari akad mukatabah tersebut,
sebelum budak yang kepadanya dilakukan akad mukatabah itu
melunasi ka*a;ibannya, maka Abu Hanifah mengatakan, akad
mukaAbah tersebut batil (tidak sah), dan bagi temannya berhak
trnfuk menolak al<ad mukabbah tersebut, karena ifu merupakan
manfaat yang akan sampai kepadanya. Namun hal itu tidak boleh
dilakukan tanpa seizin temannya. Pendapat inilah yang dia (Abu

Hanifah) ambil.

Sedangkan Ibnu Abi l_aila mengatakan bahwa akad
mukatabah tersebut diperbolehkan (sah), dan sang sekutu tidak
berhak unfuk menolak akad tersebut-
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Seandainya sang sekutu memerdekakan budak tersebut,

maka menurut pendapat hnu Abi [-aila, pemberian kemerdekaan

ini batal (tidak sah), sampai dia mengkaji apa yang harus

dilakukannya pada akad mukatabah. Jika dia menunaikannya

kepada sahabatnya, maka budak tersebut merdeka, dan orang

yang melakukan akad mukatabah tersebut harus menanggung

setengah dari nominal budak tersebut yang diberikan kepada

sahabat'rya. Namun orang yang memerdekakan ini berhak unfuk

mendapatkan hak wala'dari budak tersebut.

Sementara Abu Hanifah mengatakan bahwa pemberian

kemerdekaan tersebut diperbolehkan (sah). Namun budak yang

kepadanya dilakukan akad mukatabah tersebut diberikan hak pilih.

Jika menghendaki, maka dia dapat membatalkan akad htabah

tersebut dan tidak melanjutkannya. Namun jika dia ingin, maka dia

berhak untuk mengupayakan pelunasan kanrajibannya.

Jika dia temyata tidak mampu melakukannya, maka sekufu

dari orang yang melakukan akad mukatabah tersebut berhak unhrk

meminta pertanggungan kepada orang yang memerdekakan (atau

melakukan akad mukatabahl terhadap budak tersebut, jika orang

yang memerdekakan/melakukan akad mukatabah ini kaya. Tapi

jika sang sekutu itu menghendaki hal lain, maka dia dapat

meminta budak tersebut unhrk bekerja guna melunasi kewajiban-

nya atas kemerdekaan dirinya, yaifu memberikan separoh dari

nominal dirinya kepada sang sekuhr. Namun jika sang sekutu

memiliki keinginan lain lagi, maka dia berhak unfuk memerdeka-

kan budak tersebut.

Jika sang sekutu meminta pertanggungan kepada orang

yang melakukan akad mukatabah tapi miskin ifu, maka dia berhak
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untuk meminta pengembalian setengah dari nominal budak
tersebut kepada sang budak, sesuai dengan pertanggungannya.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang budak dimiliki oleh dua
orang pria, kemudian salah safunya melakukan akad mukatabah
terhadap bagiannya dari budak tersebut tanpa seizin dan seridha
temannya, maka akad mukatabah tersebut batal, dan apa yang
diambil dari budak tersebut menjadi hak dua oftmg yang bersekutu
pada pemilikan budak tersebut, selama budak tersebut belum
melunasi seluruh kewajibannya karena adanln akad mukabbah.

Tapi jika dia sudah melunasi seluruh ka,rajibannya karena
akad mukatabah, maka separoh dari budak tersebut termerdeka-
kan. Dan orang yang melakukan al<ad mukatabahterhadap budak
tersebut sama dengan orang yang memulai pemberian kemerdeka-
an terhadap budak yang dimiliki oleh dirinya dan orang lain melalui
persekufuan.

Jika sang pelaku al<ad mukatabah ini kaya, maka dia dapat
memerdekakan budak tersebut sepenuhnln. Tapi jika dia miskin,
maka dia hanya perlu memerdekakan bagian yang bisa ia
merdekakan.

Seandainya akad mukatabah tersebut ditolak sebelum

adanya pembayaran, maka budak tersebut menjadi hak milik
mereka berdua, sebagaimana awalnya- Tapi jika orang lain yang
sebelumnya tidak melakukan akad mukatabah itu kemudian
memerdekakan budak tersebut sebelum adanya pembayaran,

maka seketika itu pula sebagian dari budak tersebut menjadi
merdeka.

Jika orang lain yang sebelumnya tidak melakukan akad
mukatabah namun kemudian memerdekakan budak tersebut kaya,
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maka dia dapat menanggung separuh dari nominal budak tersebut

yang masih tersisa, yaifu setengah dari nominal budak tersebut.

Karena akad kitabah dalam kasus ini sudah batil (batal), dan yang

ada adalah akad pemberian kemerdekaan se@ra mumi.

Saya tidak akan memberikan hak pilih kepada budak

tersebut, karena akad mukatabah dalam masalah ini sudah batal.

Jika orang lain yang sebelumnya tidak melakukan akad

mukatabah namun kemudian memerdekakan budak tersebut

miskin, maka dia cukup memerdekakan baEan yang mampu dia

merdekakan. Dalam hal ini, al<ad mukatabah antara budak tersebut

dengan sekutunya menjadi batil (batal), kecuali jika pemilik budak

tersebut ingin memperbaruinya.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang budak dimiliki oleh dua

orang pria, kemudian salah satu dari keduanya melakukan akad

mudabbarah terhadapnya, maka Abu Hanifah mengatakan, pihak

lain (yang tidak melakukan akad mudabbamh) tidak berhak

menjual budak tersebut, karena unsur kemerdekaan sudah masuk

ke dalam diri budak tersebut. Pendapat itulah yang dia (Abu

Hanifah) ambil. Sedangkan hnu Abi l-aila mengatakan bahwa

pihak lain itu berhak untuk menjual bagiannya pada budak

tersebut.

Jika salah satu dari dua pihak yang terikat sy{rkah

mufawadhah menerima warisan, maka Abu Hanifah mengatakan

bahwa warisan tersebut hanya bagi yang menerima saja- Pendapat

inilah yang dia (Abu Hanifah) ambil- Abu Hanifah juga mengatakan

bahwa syirkah mufawadhah tersebut batal, apabila dia telah

menerima warisan tersebut.
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Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa warisan
tersebut dibagi dua di antara mereka berdua, dimana masing-
masing pihak mendapatkan setengahnya.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seomng budak dimiliki oleh dua
orang pria, kemudian salah safunya melakukan akad mudabbamh
terhadap budak tersebut, maka bagi pihak lainnya berhak trnfuk
menjual bagiannya dari budak tersebut. Karena menurut sayra,

akad mudhabarah tersebut hanyalah sebuah wasiat.

Demikian pula terhadap pihak yang melakukan akad
mudabbamh tersebut, dia juga berhak unfuk menjual bagiannya
dari budak tersebut. Hal ini sudah dijelaskan pada pembahasan

tentang budak mudabbar.

Siapa saja yang mengklaim bahwa onrng yang melakukan
akad mudabbartersebut tidak berhak menjual budak itu, maka dia
harus mengatakan bahwa oftmg yang melakukan akad mudabbar
tersebut harus memberikan sebagian dari nominal budak tersebut
kepada sekufunya, jika orang yang melalnrkan akad mudabbar ni
kaya.

Dengan demikian, maka budak tersebut menjadi budak
mudabbar seutuhnya. Hal ini juga berlaku baginya (orang yang
memberikan kemerdekaan) pada kasus pemberian kemerdekaan,
jika akad mudabbarah di sini dijadikan sebagai pemberian

kemerdekaan.

Jika ada yang mengatakan, pemberian kemerdekaan yang
mewajibkan unfuk memberikan atau mengeluarkan setengah dari
nominal budak tersebut adalah pemberian kemerdekaan yang
langsung. Maka dikatakan kepadanya, bukankah engkau
mengklaim pada kasus budak perempuan yang dimiliki oleh dua
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orang pria, kemudian digauli oleh salah sahrnya hingga

melahirkan, bahwa budak perempuan tersebut menjadi ummu

walad, dan yang menggaulinya harus memberikan setengah dari

nominal budak perempuan tersebut kepada yang tidak

menggaulinya?

Ini pun merupakan pemberian kemerdekaan yang tidak

langsung, melainkan terjadi setelah beberapa waktu, persis seperti

pemberian kemerdekaan dengan akad mudabbar, dimana

kemerdekaan bam terjadi beberapa waktu kemudian-

Jika seorang budak laki-laki dimiliki oleh dua orang'

kemudian salah satunya melakukan akad mudabbar terhadap

budak tersebut, namun yang lain jushr memerdekakan budak

tersebut, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa orang yang

melakukan akad mudabbar terhadap budak tersebut berhak untuk

memilih, apakah (1) dia akan memerdekakan budak tersebut, atau

(2) meminta budak tersebut bekerja supaya bisa melunasi

kewajibannya, yaitu memberikan setengah dari nilai dirinya

(kepada sang pembuat akad mudabbar inll, atau (3) meminta

pertanggungan sekufunya yang telah memerdekakan budak

tersebut, jika sekufunya ifu kaya, lalu sekutunya mengambil

kembali pertanggungan ifu dari budak tersebut, dan hak wala' atas

budak tersebut menjadi milik mereka berdua, dimana masing-

masing pihak mendapat setengahnya.

Sedangkan hnu Abi Laila mengatakan bahwa pembuatan

akad mudabbar tersebut batil (tidak sah), sedangkan pemberian

kemerdekaan hukumnya sah. Namun orang yang memerdekakan

budak tersebut harus menanggung setengah dari nominal budak
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tersebut, dan memberikan nominal ifu kepada sekufunya, jika dia
orang yang kaya.

Tapi jika dia juga orang yang susah, maka budak tersebut
harus berusaha unfuk melunasi ka,vajibannya, yaifu menyerahkan
setengah dari nominal dirinya kepada sekufu orang yang
memerdekakannya. Setelah itu, budak tersebut berhak mengambil
kembali nominal tersebut dari orang yang memerdekakannya.
Dalam hal ini, hak vnla 'atas budak tersebut menjadi milik orang
yang telah memerdekakan budak tersebut.

Sementara Abu Yusuf mengatakan, apabila salah safu dari
dua orang yang bersekufu ifu melakukan al<ad mudabbarterhadap
budak tersebut, maka budak tersebut sepenuhnya merupakan
budak mudabbar. orang yang melakukan akad mudabbarini harus
menanggung separuh dari nominal budak tersebut.

Sementara pemberian kemerdekaan terhadap budak
tersebut yang dilakukan sekutunya, hukumnya batil (tidak sah),

tidak diperbolehkan.

Jika seorang budak laki-laki dimiliki oleh dua orang,
kemudian salah safunya melahfian akad mudabbar terhadap
budak tersebut pada bagian yang dimitkinya, narnun yang lainnya
justru memerdekakan budak tersebut, maka apabila orang yang
memerdekakan budak tersebut kaya, berarti budak tersebut
merdeka sepenuhnya, dan orang yang memerdekakannya harus
memberikan setengah dari nilai budak tersebut kepada sekufunya
yang melakukan akad mudabbar terhadap budak itu. Dalam hal
ini, hak wala' atas budak tersebut adalah milik orang yang
memerdekakannya.
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Tapi jika orang yang memerdekakan budak tersebut miskin,

maka bagian yang dimerdekakan menjadi merdeka, sedangkan

bagian yang dilakukan akad mudabbarterhadapnya menjadi budak

mudabbar.

Siapa saja yang mengklaim bahwa orang yang melakukan

akad mudabbar ltu tidak bisa menjual budak mudabbar tersebut,

maka dia harus membatalkan pemberian kemerdekaan tersebut,

dan menjadikan budak tersebut sebagai budak mudabbar

sepenuhnya, apabila orang pertama yang melakukan akad

mudabbaritu kaya. Karena pemberlakuan akad mudabbartersebut

hrjuannya adalah unfuk memberikan kemerdekaan, dan pemberian

kemerdekaan yang pertama lebih utama daripada yang terakhir.

Asy-Syafi'i berkata: Seperti itulah pendapat yang

dikemukakan para pakar qlyas yang tdak memperbolehkan

menjual budak mudabbar.

20. Bab: Mukatab

Asy-Syaf i berkata: Jika seseorang menulis akad

mukatabah untuk seorang budak mukatab atas namanya sendiri,

maka Abu Hanifah mengatakan bahwa harta budak tersebut unfuk

fuannya, jika budak mukatab tersebut tidak mensyaratkan harta ifu

untuk dirinya. Pendapat inilah yang dia (Abu Hanifah) pegang.

Sedangkan hnu Abi [-aila mengatakan bahwa harta tersebut unhrk

budak mukatab tersebut, meskipun ia tidak mensyaratkan harta

tersebut unfuk dirinya.
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Jika seseorang menulis akad mukatabah untuk budaknya,
dan di dalam penguasaan budaknya ifu terdapat harta, maka harta
tersebut unfuk sang fuan, karena seorang budak itu tidak memiliki
harta. Kecuali jika budak mukatab tersebut mensyaratkan harta
tersebut unfuk dirinya.

Jika dia mensyaratkan demikian, maka harta tersebut unfuk
dirinya. Inilah pengertian yang terkandung di dalam teks Sunnah.
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3159. Rasulullah S bersabda, "hnng siap yang menjual
budak, dan budak tersebut mempun5mi harta, maka harta budak
tersebut unfuk penjualnya, kecuali iika pembeli mensyaratkan hana
tersebu t m enjadi milikny2."2l7

Tidak berlebihan jika seorang budak mukatab adalah orang
yang membeli dirinya sendiri, dan fuannla adalah orang yang
menjualnya

Rasulullah 6$ telah menetapkan harta itu untuk tuannya,

atau budak mukatab tersebut tidak keluar dari kepemilikan
tuannya, sehingga tetap bersamanya seperti sesuatu yang terkait
padanya. oleh karena itulah budak mul<atab tersebut lebih layak

217 pu6i1r tersebut sudah disebutkan pada no. L475-r476 pembahasan: Jual
beli, bab: Buah yang Ada di Kebun ....
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untuk tidak memiliki harta tuannya sebelum akad kitabah. Dan

pembeli yang mengalokasikan hartanya untuk membeli budak

tersebut, tenfunya lebih utama unfuk memiliki harta budak tersebut

karena pembelian yang telah dilakukannya atas budak tersebut.

Sebab, seandainya budak tersebut meninggal dunia di tempatnya,

berarti hilangnya harta yang berupa budak mukatabtersebut, yang

seandainya budak tersebut memang meninggal dunia maka tak ada

sesuatu pun yang diwajibkan atas dirinya.

3160. Kami menerima riwayat dari Abdullah bin Umar,

bahwa dia mengembalikan budak mukatabtya menjadi budak

biasa, ketika ia tidak mampu (melunasi pembayaran) dan merusak

akad mukatabalrnya di hadapan selain 1',uLi-.218

Sementara Ibnu Abi l-aila menyatakan bahwa hal tersebut

tidak diperbolehkan, kecuali jika perusakan itu dilakukan di

hadapan hakim.

Demikian pula jika budak tersebut mendatangi hakim

kemudian berkata, "Aku sudah tidak mampu (membayar cicilan

kemerdekaan diriku)" maka Abu Hanifah mengembalikannya pada

status budak biasa. Pendapat inilah yang dia ambil.

Sedangkan Ibnu Abi l-aila mengatakan, aku tidak akan

mengembalikannya (pada status budak biasa), hingga ia melalui

dua kali cicilan sejak ia menyampaikan pengaduan ifu-

218 66. Mushannaf l<arya AMurrazzaq NllI/4O74O& pembahasan: Mukabb,

bab: Ketidakmampuan Mukatab (Untuk Melunasi Kauajibannya), dari Abdullah bin

Umar, dari Nafi', dengan redaksi yang s3ma dengan di atas, yang disampaikan dalam

sebuah kisah yang panjang.
Diriwayatkan juga dari Ibnu Juraij, dari Ismail bin Umag4,,ah, dari Nafi', dengan

redaksi yang sama, dalam sebuah kisah. (no. 15724l,.
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Sementara Abu Yusuf berkata setelah ifu, "Aku tidak akan
mengembalikannya (pada stahrs budak) biasa, hingga saya

mengkaji keadaannya. Jika cicilannya sudah dekat, dan dia
diharapkan (dapat membayar cicilannya), maka ia tidak buru-buru
(dikembalikan pada stahrs budak biasa)."

AsySyafi'i berkata: Apabila budak mukatab berkata ketika
masa jafuh tempo cicilannya tiba, "Aku sudah tidak mampu
membayar," maka kondisinya seperti yang dikatakannya, dan ia
seperti budak yang belum pemah menandatangani akad
mukatabah- Tuannya berhak unhrk menjualnya dan melakukan

apa pun yang dikehendaki terhadap budak tersebut, baik
pengakuan budak tersebut disampaikan di hadapan hakim atau

bukan.

3161. Asy-Syafi'i berkata: Ats-Tsaqafi dan hnu Ulayyah
mengabarkan kepada kami dari Ayy,lb, dari Nafi', dari Ibnu Umar,
bahwa ia mengembalikan budak mukatab yang tidak mampu
melunasi katajibanngra pada status budak (biasa).219

3162. Asy-Syaf i berkata: Sufr7an bin Uyainah

mengabarkan kepada kami dari Syabib bin Gharqadah, bahwa dia
mendengar Syrraih mengembalikan budak mukatab yang tidak
mampu melunasi kewajibannya pada stafus budak (bias{.220

As5rSyafi'i berkata: Jika seorang budak mukatab
melakukan pemikahan, atau memberikan hibah, atau memerdeka-

2re Lilr. takhrijabar sebelumnya, no.3160.
22o Lh. Akhbar Al Qudhat karya Waki' (1V312), dari riwayat Sufuan bin

Uyaynah, dengan redaksi !/ang sama.
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kan hamba sahaya, atau memberikan pertanggungan/jaminan,

atau diberi pertanggungan/jaminan oleh orang lain terkait

kewajibannya terhadap fuannya, maka Abu Hanifah berkata,

"Semua ini batil (tidak sah), tidak diperbolehkan." Pendapat inilah

yang dia ambil.

Sedangkan Ibnu Abi l-aila berkata, "Pemikahan dan

penjaminannya batil (tidak sah). Sedangkan pertanggungan orang

lain atas dirinya terkait kervajibannya terhadap tuannya, itu

diperbolehkan. Sementara pemberian kemerdekaan dan hibah

yang diberikannya kepada orang lain, itu tertangguhkan. Jika dia

sudah dimerdekakan, maka pemberian kemerdekaan dan hibah

yang diberikannya kepada orang lain diperbolehkan (sah). Tapi jika

dia kembali menjadi budak, maka semua itu tertolak."

Abu Hanifah berkata, "Bagaimana mungkin pemberian

kemerdekaan dan hibah yang diberikannya diperbolehkan? Bagai-

mana mungkin pertanggungan orang lain atas dirinya terkait

ka,vajibannya terhadap tuannya diperbolehkan? Bagaimana

pendapatmu tentang seseorang yang memberikan pertanggungan

terhadap orang lain terkait budak orang lain ini, bukankah
pertanggungannya itu batil? Demikian pula dengan akad

mukatabalrnya." Pendapat inilah yang dia ambil.

Kami menerima riwayat dari hrahim, bahwa dia berkata,

"Seseorang tidak boleh memberikan pertanggungan kepada orang

lain terkait akad mukatabah budak orang lain ini. Karena budak

mukatabah itu adalah budak orang lain ini. Hanya saja, ia boleh

memberikan pertanggungan terhadap orang lain ini dengan

hartanya."
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Abu Hanifah mengatakan, apabila orang itu mempunyai
dana funai, kemudian dia berkata, "Aku akan melunasi
kewajibannya (budak mukata6) hari ini atau besok," maka Abu
Hanifah mengatakan bahwa dia menangguhkan hal itu selama tiga
hari.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang budak mukatab
melakukan pemikahan, atau memberikan hibah, atau memerdeka-
kan seorang budak, atau memberikan pertanggungan kepada
seseorang, maka semua ifu batil (tidak sah), karena hal ini bisa

menghabiskan hartanya. sementara dia sendiri tidak menguasai
harta. Adapun jika ia melakukan pemikahan, kami membatalkan
pemikahannya itu karena stafus budak yang melekat pada dirinya,
dimana dia tidak boleh melakukan pemikahan kecuali atas seizin
hrannya.

Jika seseorang memberikan pertanggungannya untuk fuan
budak mukatab tersebut terkait dengan akad mukatabalrnya.
maka pertanggungan tersebut batil (tidak sah), karena d
memberikan pertanggungannya kepada fuan budak mukabb it'
dengan hartanya yang sebenamya menrpakan talangan dari hart::
budak mukatabtersebut.
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