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21. Bab: Sumpah

AsySyafi'i berkata: Jika seseorang berkata kepada budak-

nya, "Jika aku menjualmu, maka engkau merdeka," kemudian dia

menjualnya, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa budak

tersebut tidak merdeka, karena kemerdekaan itu terjadi pada

budak tersebut setelah dia dijual, dan setelah dia keluar dari

kepemilikan orang itu dan menjadi milik orang lain' Pendapat

inilah 5ang dia ambil. Sdangkan hnu Abi laila mengatakan

bahwa pernberian kemerdekaan terjadi dari harta penjual, dan ia

harus mengembalikan uang pemba!,aran budak tersebut kepada

orang yang telah mernbelinSn. Karena dia telah bersumpah unfuk

memerdekakan budak tersebut, seuraktu dia bersumpah, dan saat

ifu budak tersebut masih berada dalam kepemilikannya-

Demikian pula jika sang penjual berkata, "Jika al'ru ber-

bicara dengan si fulan, maka engkau merdeka," kemudian dia

menjual budak tersebut, kemudian dia berticara dengan si ftrlan

yang dimaksud tadi, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa budak

tersebut tidak termerdekakan. Tidakkah engkau melihat bahwa

budak tersebut telah keluar dari kepemilikan sang penjual yang

bersumpah unhrk memerdekakannya. Bagaimana pendapatmu jika

sang pembeli budak tersebut kemudian memerdekakannya?

Apakah pemberian kemerdekaan ini akan kembali kepada pihak

penjual, padahal budak tersebut sudah menjadi budaknya si

pembeli?

Bagaimana pendapatnu jika sang pembeli kemudian meng-

klaim dan mengakui bahwa budak tersebut adalah anaknya,

kemudian hakim menetapkan nasabnya, padahal dia adalah orang

1



AlUmm

arab badui, dan hakim juga menetapkan budak tersebut sebagai

anaknya. Kemudian, penjual berbicara dengan fulan yang disebut-

kan dalam sumpahnya bahwa ia tidak akan berbicara dengan si

fulan itu. Apakah sumpah ini akan membatalkan klaim sebagai

anak tersebut dan juga membatalkan penetapan nasabnya ifu, dan

hak wala pun kembali lagi kepada pihak pertama (penjual)?

Sedangkan hnu Abi laila mengatakan dalam kasus ini

bahwa hak wala 'kembali kepada pihak pertama (penjual), dan

penjual pun harus mengembalikan uang pembayaran budak ter-

sebut, dan penetapan nasab pun batal.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang berkata kepada budak-

nya, "Jika aku menjualmu, maka engkau merdeka," kemudian dia

menjual budak tersebut dalam sebuah jual beli yang tidak

menyertakan khiyar syarat, maka budak tersebut merdeka sejak

transaksi jualbeli dilangsungkan.

Saya nyatakan bahwa budak tersebut merdeka, karena:

:Jts &:) ,)L hr J:" '".,at oi -r \ 1r

t3
6 lt; )uL;)6-,6-o:)

3163. Nabi $ bersabda, "Kdua belah pihak yang

melakukan tansaki jual beli itu memiliki hak l<hiyar (hak untuk
memilih menentskan jual beli atau membatalkan4n), selama

belum berpisah."L

r Hadits tersebut sudah disebutkan pada no. 1435, pernbahasan: Jual treli, tnb:
Jual Beli dengan Hak Khi!,ar, dan hadits tersebut telah disepakatke-slnhihawrya.
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Perpisahan keduanya adalah dengan berpisahnya keduanya

setelah mereka berdua meninggalkan tempat hansaksi jual beli.

Namun ketika sang pemilik budak itu menyatakan bahwa ia akan

memerdekakan budak tersebut, maka dalam kondisi ini seolah-olah

dia memperbolehkan terjadinya jual beli tapi juga menolak terjadi-

nya jual beli, sehingga hak kepemilikannya pun atas budak tersebut

tidak terpuhrs atau hilang sepenuhnya. Seandainya pada saat ini ia

memulai pemberian kemerdekaan terhadap budak tersebut, maka

budaknya ihr pasti merdeka. Dan dia merdeka karena pelanggaran

sumpah tersebut (menjual budak tersebut)-

Namun jika dia menjual budak tersebut dengan adanya

khryar syarat, maka menumt saya seperti ifu juga (budak tersebut

merdeka). Karena saya meyakini bahwa hak khiyar itu muncul

setelah transaksi jual beli.

Sedangkan pihak-pihak yang mengklaim bahwa hak khiyar

muncul seiring dengan transaksi jual beli, maka budak tersebut

tidak merdeka. Karena transaksi jual beli tersebut sudah me-

ngeluarkan budak tersebut dari kepemilikan orang itu (sang pen-

jual) tanpa adanya hak khiyar. Sehingga, pemberian kemerdekaan

terhadap budak itu pun terjadi setelah budak tersebut keluar dari

kepemilikannya.

Asy-Syafi'i berkata: seperti ifu pula jika seseorang berkata

kepada budaknya, "Engkau merdeka jika aku berbicara dengan si

fglan atau masuk rumah," kemudian dia menjual budaknya ifu dan

berpisah dengan pembeli budak tersebut, kemudian dia berbicara

dengan si fulan atau masuk nrmah, maka budak tersebut tidak

termerdekakan. Sebab pelanggaran sumpah tersebut terjadi setelah

budak tersebut keluar dari kepemilikan orang itu'

3
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Jika seorang mengatakan kepada istrinya, "Engkau tertalak
jika aku berbicara dengan si fulan," kemudian orang ifu men-
ceraikan istrinya dengan talak satu tapi talak bain, atau dengan
talak satu yang dapat dirujuk lagr, kemudian masa iddah
perempuan ifu habis, kemudian orang ifu berbicara dengan si fulan
yang dimaksud dalam sumpahnya, maka Abu Hanifah mengatakan
bahwa talak yang diucapkan dalam sumpahnya tidak jatuh kepada
perempuan tersebut, karena perempuan ifu sudah keluar dari
kepemilikannya. Tidakkah engkau melihat bahwa jika perempuan

tersebut menikah lagi dengan pria lain, kemudian mantan suami-
nya ifu berbicara dengan si fulan, sosok yang dimaksud oleh
mantan suaminya dalam sumpahnya, maka talak yang diucapkan
dalam sumpah mantan suaminya itu tdak jatuh kepada perem-
puan tersebut, saat perempuan tersebut sudah menjadi istri pria
lain. Pendapat inilah yang dia (Abu Hanifah) ambil.

Sementara hnu Abi laila mengatakan bahwa talak (yang

diucapkan dalam sumpahnya) itu jatuh, karena dia bersumpah
demikian, saat perempuan tersebut masih berada dalam
kepemilikannya.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang berkata kepada ishinya,
"Engkau tertalak jika aku berbicara dengan si fulan," kemudian
orang itu melakukan khulu terhadap istrinya, kemudian ia
berbicara dengan si fulan yang dimaksud dalam sumpahnya, maka
talak tersebut tidak jafuh kepada wanita tersebut, karena talak itu
baru terjadi setelah perempuan tersebut berada di luar
kepemilikannya.

Demikian pula jika orang ifu menceraikan isfuinya dengan
talak safu, kemudian masa iddah istrinya berakhir, kemudian dia

4
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berbicara dengan si fulan, maka talaknya tidak iatuh terhadap

perempuan tersebut. Sebab talak ihr hanya bisa dijatuhkan kepada

ishi, sementara perempuan ifu sudah bukan istinya lagi.

Seandainya dia kernudian menikahinln lagi dengan

pemikahan baru, maka dia tdak melanggar strmpah hingga

mengakibatkan jahrhnya talak (llang disebutkan dalam sumpah

tersebut), meskipun dia berticara kepada si fi'rlan dengan

pembicaraan baru. Karena pelanggaran sumpah ihr hanya teriadi

sekali, dan itu sudah terjadi saat perempuan Udak berada dalam

kepemilikannya.

AsySyafi'i berkata: Jika seoftIng pria berkata, 'Setiap

wanita yang akan saya nikahi, maka ia tertalak tiga, selamanya,"

atau, "setiap budak yang saya miliki, maka selamanln ia merdeka

karena Allah," kemudian dia membeli budak dan menikahi seoftIng

wanita, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa pernberian

kemerdekaan jatuh terhadap budak tersebut, dan talak pun ptuh

terhadap wanita itu. ndakkah engkau tahu bahvrn dia

menjafuhkan talak setelah memiliki wanita ihr dan memberikan

kemerdekaan setelah menguasai budak tersebut-

3L64. Kami menerima riwayat dari Ali, bahura dia berkata,

"Tidak ada talak melainkan setelah pemikahan, dan tidak ada

pemberian kemerdekaan melainkan setelah adanlra kepemilikan. "2

2 Uh. Sunan &Id bin Manshur (l/29L, no. 103O, pernbahasan: Nikah, tnb,

Hadits tenbng orang yang menjatuhkan talak sebelum merrikah), dari Huq/aim, dari

Juwaibir, auri eaf,-Onun*, dari An-Nizal Sabrah Al Hilali, dia berkata, 'Aku

mendengar Ali berkata, 'Tidak ada wishal, tidak ada menyrxui s€tdah disapih, tidak

ada yatim setelah baligh, dan ada diam sehari sernalam, dan tdak ada talak mdainkan

setelah

5



AlUmm

Dengan demikian, berarti semua ifu (talak dan pemberian

kemerdekaan) baru terjadi setelah adanya kepemilikan. lldakkah
engkau melihat bahwa jika dia berkata, "Apabila aku telah

menikahinya," atau "apabila aku sudah memilikinya, maka dia

tertalak," maka wanita tersebut benar-benar tertalak. Pendapat

inilah yang dia (Abu Hanifah) ambil.

Tidakkah engkau melihat bahwa jika seorang pria berkata

kepada budak perempuannya, "Setiap anak yang engkau lahirkan,

maka anak itu merdeka." Sepuluh tahun kemudian, budak
perempuan tersebut melahirkan seorang il*, maka anaknya ini
merdeka. Ini mempakan pemberian kemerdekaan atas sesuafu

yang dimiliki.

Tidakkah engkau melihat bahwa apabila seseorang berkata

kepada ishinya, "Jika aku menikahimu, maka engkau tertalak

tiga." Kemudian, dia menceraikan isbinya itu dengan talak satu

tapi talak ba'in, kemudian menikahinya lagi pada masa iddah atas

setelah habis masa iddah, maka talak tersebut jah.rh atas

perempuan tersebut. Karena dia bersumpah saat dia telah memiliki
perempuan ifu, dan talak ifu pun jafuh saat dia memiliki wanita itu.

Bagaimana pendapatmu jika orang itu berkata kepada

budaknya lrang laki-laki, "Jika aku membeli, maka engkau

merdeka?" Kemudian dia menjual budak tersebut, lalu membelinya

lagi, bukankah budak ihr menjadi merdeka?

Sedangkan hnu Abi Laila mengatakan bahwa pemberian

kemerdekaan pada kasus tersebut tidak terjadi. Demikian pula

dengan talak, talak ini pun tidak jatuh. Kecuali dia membatasinya

dengan waktu. Jika dia memang membatasinya dengan waktu
selama beberapa tahun tertenfu, atau ia berkata: "selama si fulan

6
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atau fulanah masih hidup," atau dia membatasinya dengan wilayah

atau kota tertenhr, atau dengan kabilah tertenfu, dimana dia tidak

akan menikah (dengan perempuan pada sernua pembatasan

tersebut), atau dia tidak membeli budak (dari yang berasal dari

pembatasan tersebut), maka menumt Ibnu Abi [-aila, talak bisa

jatuh karena hal ini.

Adapun perkataan Abu Hanifah, ia mengatakan bahwa

talak ifu jafuh, baik pada wakhrnya maupun di luar waktunya.

3165. Kami menerima riwayat dari AMullah bin Mas'ud,

bahwa dia berkata, "Apabila orang ifu menetapkan waktu, atau

kabilah, atau selama si fulanah masih hidup, maka talak itu

jahfi."3

Jika seorang pria berkata, "Jika aku menggauli si firlanah,

maka dia merdeka." Kemudian dia membeli si fulanah dan

menggaulinya, maka menurut Abu Hanifah, si fulanah tersebut

tidak termerdekakan, karena pria tersebut bersumpah demikian

3 Maksudnya, iika seseorang Hata, "Jika aku menikah dengan perernpuan dari

kabilah ini, atau Pa(h tut* ini, maka wanita yang aku nikahi itu terceraikan-"

ljh. Sunan & id bin Manshw (l/295, pernbahasan yang telah disebutkan), dari

Hiban bin Ali, dari Juuraibir, dari Adh-Dhahak, dia berkata: Atrdullarh bin Mas'ud

b€rkata, "Jika seomng pria berkata, 'setiap wanita 1nng aku maka ia

terceraikan'." Ibnu Mas'ui berkata, "Ungkapan itu bukan apa-aPa, kecuali jika dia

menehpkan waktu (batasan). "

uh. Mushannaf Affiumzaq Nl/42O427, pernbahasan: Talak, bab: Talak

Sebelum M€nikah), dari Ats-Tsauri, dari Muhammad bin Qais, dia berkata: Aku

berhnya k€pada fU-nm dan As!,-Sya'bi tentang talak sebelum menikah, lalu

keduangla mengatakan bahwa AI Asr,vad pemah menyebutkan nama seorang

p.r.-p,rurr, a*, iu juga menetapkan bahwa jika dia menikahi perempuan

iersebtrt, maka pererniuan tersebut terceraikan. lalu Al Aswad menanyakan

p€rihal it, t e"au Ibnu Mas'ud, lalu Ibnu Mas'ud menjawab, "Wanita tersebut

sudah terpisah darimu, maka lamarlah ia pada diriryn'"
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saat dia belum memiliki si fulanah. Pendapat inilah yang dia (Abu

Hanifah) ambil. Sedangkan hnu Abi I aila mengatakan bahwa si

fulanah tersebut termerdekakan.

Jika dia mengatakan (kepada si fulanah, "Jika aku membeli

dirimu, kemudian menggaulimu, maka engkau merdeka" kemudian
dia membeli si fulanah dan menggaulinya, maka si fulanah tersebut
merdeka. Demikianlah menurut pendapat keduanya (Abu Hanifah
dan hnu Abi [aila].

Ar-Rabi' berkata: As5rSyafi'i tidak memiliki tanggapan

dalam masalah ini.

22- Babz Barang Pinjaman dan Menikmati Hasilnya

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang meminjamkan sebidang

tanah kepada orang lain tanpa memberikan batasan waktu, lalu
orang lain itu mendirikan bangunan di sana, kemudian orang lain
ifu mendapatkan kepastian bahwa dia harus mengusir orang lain
ifu dari tanah tersebut setelah orang lain ifu mendirikan bangunan
di atasnya, maka Abu Hanifah mengatakan, "Kami akan mengusir-
nya, dan dikatakan kepada orang lain yang mendirikan bangunan
tersebut, 'Robohkanlah bangunanmu'!" pendapat inilah yang dia
(Abu Hanifah) ambil.

8
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Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan, "Orang yang me-

minjamkan tanah tersebut harus menanggung nilai bangunan

tersebut, yang diberikan kepada pihak yang meminjam tanah itu."

Seperti itulah riwayat yang kami terima dari Syuraih.

Namun jika orang yang meminiamkan tanah tersebut

memberikan batasan waktu peminjaman, kemudian dia mengusir

pihak yang meminjam tanah tersebut sebelum habis waktunya,

maka orang yang meminjamkan tanah tersebut harus menang[lung

nilai bangunan tersebut. Demikianlah menurut pendapat keduanya

(Abu Hanifah dan hnu Abi laila).

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang meminjamkan tanah

kepada orang lain yang dapat didirikan bangunan di atasnya,

kemudian orang lain itu mendirikan bangtrnan di atasnya, maka

pemilik tanah tersebut tidak dapat mengusir pihak yang meminjam

tanah tersebut dari bangunannya ifu, hingga orang yang memin-

jamkan tanah tersebut memberinya nilai bangUnan tersebut, sesuai

dengan harga yang berlaku pada saat oftmg yang meminjamkan

tanah ifu mengusimya.

Namun jika orang yang meminjamkan tanah tersebut

memberikan batas waktu pinjaman, dan mengatakan, "Aku pin-

jamkan tanah ini padamu selama sepuluh tahun, dan aku izinkan

engkau mendirikan bangunan se@ra muflak," maka seperti ifulah

ketenfuan yang berlaku.

Akan tetapi, jika orang yang meminjamkan tanah tersebut

mengatakan, "Jika waktu sepuluh tahun tersebut sudah habis,

maka engkau harus merobohkan bangunanmu," maka ketenfuan

tersebut wajib bagi pihak yang meminjam tanah itu. Karena orang

yang meminjamkan tanah tersebut Udak diberi ketrnfungan apa
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pun, akan tetapi pihak yang meminjam tanah ifulah yang meng-
ambil keuntungan unfuk dirinya sendiri.

Jika seseorang dapat memberikan bukti-bukfi atau saksi-

saksi 5nng men5Tiatakan bahwa kebun kurma atau sebidang tanah
mempakan miliknya, dan orang yang menguasai kebun kurma
atau tanah tersebut telah menikmati hasilnya, maka Abu Hanifah
mengatakan bahwa orang yang menguasi tanah tersebut harus

menang[lung buah-buahan yang telah diambilnya dari tanah atau
kebun kurma tersebut. Pendapat itulah yang dia ambil. Sedangkan
Ibnu Abi laila mengatakan bahwa dia tidak wajib menanggung hal
itu.

Asy-Syafi'i berkata: Jika sebidang tanah atau kebun larma
dikuasai oleh seseorang, kemudian ada orang lain yang dapat me=

ngemukakan bukti-bukti dan saksFsaksi yang menunjukan bahwa
tanah atau kebun kurma tersebut miliknya sejak sepuluh tahun
yang lalu, dan orang yang menguasai tanah tersebut telah meng-
ambil buah-buahan di tanah atau kebun tersebut, maka tanah atau
kebun kurma tersebut hams dikeluarkan dari pihak yang me-
nguasainya, dan pihak yang menguasainya harus menanggung
buah-buahan yang telah diambilnya.

Demikian pula dengan apa pun yang diambilnya dari tanah
tersebut. Semua itu kemudian diserahkan kepada pemilik tanah
atau kebun kurma tersebut.

Jika tanah atau kebun tersebut dapat ditanami, kemudian
pihak yang menguasai tanah atau kebun tersebut menanaminya,
maka tanaman tersebut milik yang menanarmya. Dan pihak yang
memiliki tanah tersebut berhak untuk mendapatkan sewa standar
atas tanah atau kebun yang dapat ditanami tersebut.
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Tapi jika tanah atau kebun tersebut tidak ditanami oleh

pihak yang mendudukinya, maka pemilik tanah berhak mendapat-

kan sewa standar atas tanah atau kebun yang tidak ditanami.

AsySyafi'i berkata: Jika seseorang menanafiri tanah

tersebut, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa tanaman tersebut

milik pihak yang menguasai tanah tersebut. Menurut Abu Hanifah,

dia harus menanggung kerugian pada tanah tersebut yang terjadi

akibat penggarapannya atas tanah tersebut, serta menyedekahkan

hasilnya.

sedangkan Ibnu Abi l-aila mengatakan bahwa dia tidak

harus menyedekahkan apa pun, dan udak harus menanggung apa

pun.

Jika seseoftmg mengambil tanah orang lain melalui jalur

sev,ra selama satu tahun, kemudian dia menggarapnya dan berada

di sana selama dua tahun, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa

dia harus menanggung kerwian yang terjadi pada tanah tersebut

pada tahun kedua (masa ser,va). Dia juga hams menyedekahkan

kelebihannya dan memberikan ser,rua tahun pertama. Sedangkan

Ibnu Abi laila mengatakan bahwa dia berhak mendapatkan upah

standar pada tahun kedua.

Jika seseorang menyeua sebidang tanah unfuk ditanami

selama setahun, kemudian dia menanaminya selama dua tahun,

maka dia harus mengeluarkan serya tanah tersebut yang telah

disepakati kedua belah pihak unhrk tahun pertama, dan sev,ra yang

sama untuk tahun kedua. seandainya teriadi sesuahr yang

merugikan tanah tersebut pada tahun kedua itu, maka dia harus

menanggungnya. Seperti itu pula yang berlaku pada rumah,

budak, her,van funggangan, dan apa pun yang diset'vakan'

11



AlUmm

Jika seseorang menemukan harta karun yang terpendam di
tanah atau lahan orang lain, maka Abu Hanifah mengatakan
bahwa harta tersebut milik pemilik lahan tersebut, dan dia harus
mengeluarkan seperlimanya sebagai zakat. Dan pihak yang
menemukannya tidak berhak mendapatkan apa pun.

Sedangkan hnu Abi laila mengatakan bahwa harta
tersebut milik pihak yang menemukannya, dan dia harus
mengeluarkan seperlimanya. Pemilik tanah atau lahan tersebut
tidak berhak mendapatkan apa pun di sana. Pendapat inilah yang

dia ambil.

As5rSyaf i berkata: Jika seseorang menemukan harta
jahiliyah di lahan orang lain, maka harta tersebut milik pemilik
lahan ifu, dan dia harus mengeluarkan seperlimanya sebagai zakat.

Harta terpendam baru menjadi milik orang yang
menemukannya, jika dia menemukannya di lahan tak berhran.
Tapi jika harta tersebut adalah harta Islam, dan harta tersebut tidak
berada dalam kepemilikan seseorang, maka harta tersebut
merupakan luqathah yang harus dipublikasikan penemuannya
selama setahun, kemudian setelah ifu barulah menjadi milik orang
yang menemukannya.

23- Bab: Buruh dan Sewa-Menyewa

Asy-Syrafi'i berkata: Jika buruh dan pihak yang mem-
pekerjakannya berselisih tentang besaran upah, maka Abu Hanifah
mengatakan bahwa perkataan yang dijadikan patokan adalah
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perkataan pihak yang mernpekerjakannya, tapi harus disertai

dengan sumpah apabila buruh tersebut mengerjakan suatu

pekerjaan. Pendapat inilah yang dia ambil.

Sedangkan Ibnu Abi l-aila mengatakan bahwa perkataan

yang dijadikan patokan adalah perkataan buruh terkait selisih

antara upah png diterimanya dan upah standar bagi orang seperti

dirinya. Kecuali jika upah 5nng diklaim (bunrh) itu lebih sedikit

(daripada yang diklaim pihak yang mempekerjakannya), sehingga

dia harus diberi tambahan.

Tapi jika buruh tersebut belum mengerjakan pekerjaan,

maka terkait perselisihan upah ini kedua belah pihak harus saling

bersumpah dan saling mengembalikan seu/a-menyeura ifu (saling

membatalkan kontrak sewa-menyeu/a tenaga/iaal. Demikianlah

menunrt pendapat Abu Hanifah- Seperti itu pula menurut

pendapat Ibnu Abi Laila.

Sedang Abu Yusuf berkata setelah itu, "Jika sesuafu yang

diperselisihkan itu bedanya dekat, maka saya terima perkataan

pihak yang mempekerjakan buruh, nalnun saya akan menyrmpah-

nya. Tapi jika bedanya jauh, maka saya tidak akan menerima

perkataannya. saya akan memberikan buruh upah standar, jika dia

berani bersumpah."

Jika seseorang mempekerjakan orcmg lain, kemudian

keduanya membenarkan tentang hal itu, namun keduanSn ber-

selisih tentang berapa upahnya, maka apabila pihak yang

dipekerjakan itu belum bekerja, maka kedua belah pihak saling

bersumpah kemudian saling mengembalikan kontrak perturuhan

tersebut (membatalkan kontrak).
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Tapi apabila pihak yang dipekerjakan sudah bekerja, maka
kedua belah pihak saling bersumpah dan saling mengembalikan
upah standar, baik upah standar ini lebih banyak atau lebih sedikit
daripada nilai yang diklaim oleh pihak yang dipekerjakan.

Apabila saya membatalkan akad tersebut, dan saya klaim
bahwa akad tersebut bubar, maka tidak boleh menjadikan sesuatu
yang sudah bubar ifu sebagai argumentasi atas hal apa pun.
Seandainya saya tetap menjadikannya sebagai argumentasi, maka
saya tidak dapat memfungsikan yang sudah bubar maupun lang
masih sah atas hal apa pun.

Jika seseorang menyeu/a rumah unfuk ditempatinya selama

safu bulan, kemudian dia menempatinya selama dua bulan, atau
seseorang menyeura heunn funggangan unfuk difungganginya
menuju ke suatu tempat, kemudian dia menungganginya sampai
melewati tempat tersebut, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa
upah (sewa)nya adalah berdasarkan upah (sewa) yang sudah
disebutkan, dan tidak ada upah atas sesuafu yang belum
disebutkan. Karena sang penyewa telah melakukan penyim-
pangan, dan dia harus menanggung pen!,lmpangan ifu ketika dia
melakukannya. Namun dia tidak wajib memberikan uang per-
tanggungan bersama upah (sewa) tersebut. Pendapat inilah yang
dia ambil.

Sedangkan menurut Ibnu Abi Laila, dia harus mengeluarkan
sewa atas apa yang sudah disebutkan, juga atas penyimpangan
yang terjadi, jika rumah atau hewan funggangan tersebut baik-baik
saja. Tapi jika rumah atau hewan funggangan tersebut rusak atau
binasa, maka dia harus memberikan pertanggungan terhadapnya.
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Akan tetapi, kami tidak mewajibkannya membayar upah

unfuk penyimpangan tersebut, jika dia sudah memberikan

pertanggungan.

Jika seseorang menyewa her,van funggangan unfuk

dikendarai menuju sebuah tempat, kemudian dia melewati tempat

tersebut hingga sampai tempat lainnya, maka dia harus

mengeluarkan sewa unhrk menuju tempat tujuan, juga harus

mengeluarkan setm unhrk menuju tempat yang melewati tempat

fujuan sampai kembali lagi ke tempat tujuan semula-

Jika heruan tunggangan tersebut kemudian cacat di tengah

perjalanan, maka dia juga hanrs mengeluarkan seu/a menuju

tempat cacatnya tersebut, juga harus menanggung nilai hewan

ttrnggangan tersebut. Semua ini sudah tertqa pada pembahasan

tentang se\ /a-menYe\r/a.

AsySyafi'i berkata: Jika seseorang menyevJa hewan

funggangan unhrk mengangkut sepuluh karung, kemudian hetu.ran

tunggangan tersebut digunakan untuk mengangkut lebih dari

sepuluh karung, sehingga hev.ran funggangan tersebut celaka,

maka Abu Hanifah mengatakan bahwa orang yang menyewa

hevuan funggangan tersebut harus menanggung nilai hewan

tersebut sepenuhnya, dan dia juga harus mengeluarkan sewa

sepenuhnya, apabila her,ruan tersebut celaka setelah meler;uati

tempat yang dituju. Pendapat inilah yang dia ambil-

Sedangkan hnu Abi laila mengatakan bahwa pihak yang

menyetdra her,r,ran hrnggangan tersebut harus mengeluarkan nilai

hevrran funggangan tersebut sepenuhnya, namun fidak wajib

mengeluarkan ser,rua atas hetr,ran funggangan tersebut'
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Jika seseorang menyewa hewan funggangan unfuk meng-
angkut sepuluh karung yang disebutkan dengan jelas, kemudian
hewan funggangan tersebut digunakan tl.fuk mengangkut sebelas
karung, sehingga hewan hrnggangan ifu pun celaka. Dalam hal ini,
orang yang menye\Na hewan funggangan ini harus menanggung
nominal hewan tunggangan ini sepenuhnya, dan dia juga harus
mengeluarkan uang sewa unfuk hewan funggangan tersebut.

Sedangkan Abu Hanifah hanya mewajibkan dia memberi-
kan pertanggungan sesuai dengan kelebihannya. Misalnya dia
menyewa hewan funggangan untuk mengangkut sepuluh karung,
kemudian dia menggunakannya untuk mengangkut sebelas karung,
sehingga harus memberikan pertanggungan berupa satu bagian
dari bagian yang kesebelas tersebut, dan menetapkan bahwa yang
kesebelas inilah yang telah mencelakakan hetr.ran tunggangan
tersebut.

Namun setelah itu Abu Hanifah mengklaim bahwa apabila
dia menyewa hewan tunggangan unh.rk menempuh seratus mil,
kemudian melewatinya sebanyak safu atau setengah mil, kemudian
hewan funggangan tersebut binasa, maka dia harus menanggrrng
nilai hewan funggangan tersebut seufuhnya.

Padahal, jika disesuaikan dengan pendapatnya di atas tadi,
maka yang membunuh hewan funggangan ini adalah kelebihan
dari serafus mil, sehingga sang penyewa hanya wajib memberikan
pertanggungan sesuai dengan kelebihan tersebut. Sebab dia
mengklaim bahwa hewan funggangan tersebut terjamin hingga
melewati jarak serafus mil tersebut, hingga penyewa mengembali-
kan lagi hewan tunggangan ifu, sekalipun sewa hewan funggangan
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tersebut unfuk pulang-pergi, kemudian heunn hrnggangan tersebut

mati pada serahrs mil tersebut.

Apabila perahu layar tenggelam hingga tenggelam pula

segala sesuahr yang diangkuhya, padahal semua ifu diangkut

perahu ifu dengan uang se\ ra; perahu tersebut tenggelam karena

tindakan atau penanganan (pemiliknya), maka Abu Hanifah

mengatakan bahwa dia harus menanggung nominal dari semua

yang diangkut perahu tersebut. Pendapat inilah yang dia ambil.

Sedangkan hnu Abi laila mengatakan bahwa dia tidak harus

menanggung semua itu khusus ketika masih berada di air saja-

AsySyafi'i berkata, Jika dia melakukan tindakan standar

yang biasa dilakukan pada vuaktu tersebut, maka dia tidak harus

memberikan pertanggungan. Tapi jika dia melakukan tndakan

yang berlebihan, maka dia harus memberikan pertanggungan-

Wallahul Muwafiq.

24- Bab: Pembagian

Jika sebuah lahan kecil dimiliki oleh dua orang, atau sahr

baEan kecil dari sebidang lahan yang tidak mungkin dibangun

menjadi rumah dimiliki oleh dua orang, maka Abu Hanifah me

ngatakan bahwa bilamana salah seorang dari keduanla meminta

agar lahan tersebut dibagi, sementara temannya tidak sefuju ada

pembagian tersebut, maka bagan tersebut dibagikan kepadanya.

Tidakkah engkau melihat bahwa pemilik bagian yang sedikit bisa
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mendapat manfaat dari bagian pemilik bagian yang banyak.
Pendapat inilah yang dia ambil.

Sedangkan Ibnu Abi l-aila mengatakan bahwa tidak perlu
ada pembagian sedikit pun dari bagian yang kecil itu.

Jika sebuah lahan atau rumah dimiliki oleh beberapa orang
yang bersekufu, kemudian salah seorcmg dari mereka meminta
adanya pembagian, sedangkan 5nng lainnya tidak meminta demi-
kian, maka jika pembagian itu bisa mendatangkan manfaat bagi
yang memintanya, meski itu sedikit, maka pembagian tersebut
hams dilakukan. Tapi jika pembagian tersebut tidak mendatangkan
manfaat bagiryn dan juga yang lainnya, maka pembagian tersebut
tidak perlu dilalrukan.

25- Bab: Shalat

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang mendatangi imam (yang

sedang shalat) pada hari tasyriq, dan saat ifu imam sudah men-
dahuluinya seban5rak safu rakaat, kemudian imam mengucapkan
salam ketika selesai shalat, maka:

Abu Hanifah mengatakan, orang ifu berdiri dan menyelesai-

kan shalatnya, namun dia tidak perlu bertakbir bersama imam
(setelah menyelesaikan shalatnya). Karena takbir itu bukan bagian
dari shalat, akan tetapi takbir ifu (sunah) dikumandangkan setelah

shalat. Pendapat inilah yang dia ambil. Sementara hnu Abi laila
mengatakan, orang ifu bertakbir (bersama imam), kemudian dia
bangkit lagi dan menyelesaikan shalatnya.
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Jika seorang pria atau seorang wanita mengerjakan shalat

sendirian pada hari-hari tasyriq, maka Abu Hanifah mengatakan

bahwa dia tidak perlu bertakbir, dan tidak perlu bertakbir pula

orang yang shalat secara berjamaah namun bukan di masjid yang

ada di perkotaan.

Demikian pula, tidak ada anjuran mengumandangkan takbir

bagi orang-orang yang sedang berada dalam perjalanan.

Sedangkan hnu Abi L-aila mengatakan bahwa mereka dianjurkan

unfuk mengumandangkan takbir.

3L66. Abu Yusuf meriwayatkan dari Ubaidah, dari hrahim,

bahwa dia berkata, "Takbir itu atas mereka yang sedang musafir

dan juga yang sedang mukim, atas orang yang shalat sendirian

maupun yang shalat berjamaah, atas perempuan (dan juga laki-

laki)." Pendapat inilah yang dia ambil.4

3L67. Mujalid meriwayatkan dari Amir seperti atsar

sebelum ini.S

AsySyafi'i berkata: Apabila seseorang tertinggal rakaat oleh

imam pada shalat yang dilakukan pada hari-hari Tasyriq, kemudian

imam mengucapkan salam dan mengumandangkan takbir, maka

makmum masbuq tersebut Udak mengumandangkan takbir

tersebut, walau sedikit pun. Dia hanya perlu menyelesaikan

shalahrya.

a Suyu belum pernah menemukan atsar ini.
5 Suyu juga belum pernah menernukan atsar ini.
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Apabila dia sudah mengucapkan salam, barulah dia

membaca takbir. Sebab, mengumandangkan takbir pada hari-hari
tasyriq tersebut bukan termasuk bagian dari shalat, melainkan

hanya sekedar anjumn setelah shalat. Dia hanya wajib mengikuti

imam pada aktivitas yang termasuk bagian shalat, sedangkan

takbir ini bukan termasuk aktivitas shalat.

Seorang vrnnita juga dianjurkan mengumandangkan takbir
pada hari-hari tasyriq. Demikian pula dengan hamba sahaln,

musafir, orang yang shalat sendirian maupun yang berjamaah,

serta orang yang shalat dengan berdiri, duduk, bertaring maupun

dengan kondisi lainnya.

3158. Jika seseorang mendapati imam dalam keadaan

ruku, kemudian dia bertakbir bersama imam, namun belum

sempat dia melakukan ruIfl.I tapi imam sudah mengangkat

kepalanya dari ruku, maka Abu Hanifah mengatakan, dia harus

bersujud bersama imam, dan tidak menghifung rakaat tersebut

(sebagai safu rakaat yang sudah dikerjakannya se@ra sempuma).5

Pendapat tersebut dikabarkan kepada kami dari Al Hasan,

dari Al Hakam, dari lbrahim. Pendapat itulah yang dia ambil.

Sementara Ibnu Abi I aila mengatakan bahwa dia tenrs

melakukan ruku, kemudian melakukan sujud. Dia dapat meng-

hitung rakaat tercebut sebagai bagian dari shalahrya.

Abu Hanifah melarang pembacaan doa qunut pada shalat

shubuh, dan inilah pendapat yang dia ambil. Untuk menguatkan
pendapatrya itu, dia meriwayatkan hadits:
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3169. Dari Rasulullah .ffi, bahwa beliau tidak melakukan

qunut kecuali safu bulan saja, ketika beliau memerangi sebagian

dari kaum musyrikin. Beliau melakukan qunut untuk mendoakan

keburukan bagi mereka.

Abu Bakar juga tidak pemah melakukan doa qunut hingga

beliau menghadap Allah & (wafat). Demikian pula dengan Ibnu

Mas'ud, dia juga tidak pemah melakukan qunut, baik ketika berada

di perjalanan maupun pada saat mukim. Begifu juga dengan Umar

bin Al Khaththab dan Ibnu Abbas. Keduanya tidak pernah

melakukan qunut.

Abdullah bin Umar pun tidak pemah melakukan qunut.

Bahkan Abdullah bin Umar berkata, "Wahai orang-orang lrak, aku

diberitahukan bahwa imam kalian berdiri namun tidak membaca Al

Qur'an dan tidak pula mku."

Maksud Abdullah bin Umar, imam mereka melakukan

qunut.

Ali melakukan qunut ketika memerangi Muawiyah, dan

darinyalah orang-orang Kufah mengambil dasar pelaksanaan qunut

tersebut.

Di lain pihak, Muawiyah yang berada di Syam juga

mendoakan keburukan bagi Ali (maksudnya, melakukan qunut

untuk mendoakan keburukan bagi pihak Ali), dan darinyalah

orang-orang Syam mengambil dasar pelaksanaan qunut. 7

7 l:h. At Axarkarya Abu Yusuf (hlm. 2-72l.Di sana, dia menyebutkan riwayat-

riwayat dari Abu Hanifah:

1. Dari Abu Hanifah, dari Hammad, dari hrahim, dari Nabi d*, bahwa beliau

tidak melalrukan qunut pada shalat Shubuh kecuali hanya sebulan saja, yaitu ketika

beliau memerangi sebagian dari kaum musyrikin. Beliau melakukan qunut unfuk
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Sementara Ibnu Abi laila menilai adanya pembacaan doa

qunut pada rakaat terakhir shalat Shubuh, setelah membaca

(surah)dan sebelum melakukan ruku.

3L70. Hal tersebut (pelaksanaan qunut) diriwayatkan dari

Umar bin Al Khaththab, bahwa dia melakukan qunut dengan dua

surah (doa)berikut:

merrdoakan k€bun*an bagi mereka. Miau fidak pernah terlihat melalokan qunut
s&lum maupun setelah itu. Riuayat ini mursal.

2. Dali Hammad, dari hmhim, dari Alqamah, dari AMullah, dari Nabi &, sep€rti
riwayat sebelum ini.

3. Dari Harnrnad, dari hrahim, bahwa Abu Bakar belum pemah melakukan
qunut, hingga beliau menghadap Allah &.

4. Dari Hammad, dari hrahim, bahwa Ali melakukan qunut untuk mendoakan
keburukan bagi Muawiyah, ketika Ali mernerangi Muawiyah, dan darinyalah pmduduk
Kufah mengambil dasar pelaksanaan qunut. Sernentara Muawiyah juga melakukan
qunut untuk mendoakan keburukan bagi Ali, dan darinyalah penduduk Synm
mengambil dasar pelaksanaan qunut.

5. Dari Abdul Malik bin Maisarah, dari Taid bin Wahb, bahwa Umar biasa
melakukan qunut ketika berperang, narnun meninggalkan qunut ketika sedang tidak
berper-ang.

6. Dari Hammad, dari hrahim, dari Al Asvrad, dia berkata, "Aku mendampingi
Umar selama dua tahun, namun aku tdak pqrtah melihakrya melakukan qunut, baik
dalam perjalarnn nraupun ketika mukim."

7. Dari Ash-Shalat bin Bahram, dari Hauth, dari Abu AslfSlra'tsa, dari hnu
Umar, bahwa dia berkata kepada Abu Aslrqia'ba, "Aku diberitahukan bahura imam
kalian di Imk berdiri pada rakaat terakhir dari shalat Shubuh, namun dia ddak
merrbaca Al Qur'an dan fidak pula melakukan nrku."

Lih. juga Al Atsar kargn Muhammad bin Al Hasan (hlm. 4344, bab: Qunut di
dalam Shalat). Di bagian ini terdapat beberapa riwagnt dari Abu Hanifah tersebut.

Di sini juga terdapat riwayat dari Abu Hanihh dari Hammad, dari hrahim, bahwa
Ibnu Mas'ud tidak pernah melakrkan qtrnut, dernikian pula tak seorang pun dari para
sahabat ada yang melakukan qunut, hingga ia meninggal dunia. I\tlaksudnp,
melaksanakan qunut pada shalat Shubuh.
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"Ya Allah, sungguh kami memohon banfuan dan ampunan-
Mu, dan kami pun memanjatkan puji sanjung kepada-Mu atas

segala kebaikan. Kami bersyukur kepada-Mu dan tidak kufur
terhadap-Mu. Kami melepaskan diri dan meninggalkan orang-
orang yang durhaka kepada-Mu.

Ya Allah, hanya kepada-Mu kami beribadah, dan hanya
kepada-Mu kami shalat dan bersujud. Hanya kepada-Mu pula kami
berlari dan bergegas (melakukan ketaatan). Kami mengharap
rahmat-Mu dan takut akan siksa-Mu. Sungguh, siksa-Mu pasti

mengenai orang-orang yang kafir ifu."8

a l.jh. qnrh Ma'ani Al Atsr(l/250, pernbahasan: Shalat), dari Abu Bakrah, dari
Wahb bin Jarir, dari Syr'bah, dari Al Hakam, dari Miqsam, dari AMullah bin Abbas,
dari Umar, dengan redaksi yang srna dengan riwayat di atas.

Lih. juga Al Mushannafkarya Abdurrazzaq (lly110-115, no 4972, pernbahasan:
Shalat, bab: Qunut), dari seorang pria yang meriwayatkan dari Syu'bah, dari Al
Hakam, dari Miqsam, dari Ibnu Abbas, bahwa Umar melakukan qwrut pada shalat
Shubuh dengan dua surah (dua doa).

Saya kira, teks riwaSrat tersebut adalah teks yang tqtera pada riwayat Ath-
Thahawi.

23



AlUmru

Diriwayatkan juga dari Ma'mar, dari Ali bin Zaid bin Jud'an, darl Abu Rafi', dia

berkata, "Aku pemah shalat Shubuh di bdakang Umar bin Al Khaththab, kernudian

beliau melakukan qunut setelah ruku ...." Riwagrat ini seperti riwayat sebelumnya.

Hanya saja, di dalam riwagrat tersebut terdapat tambahan, 5raitu:'6* sSii;$ i.ar{t,*nlt €,$ e 41i,a:f<ir yb'n'+t

;t'i.;-<;i ;4)b * ttiitU- $iit ,at$St StliiA y::e nt*r:t ,ir;.tibi'!F)

9ut)A6'$5,pqflti',*:P. "*,'n+,, wq)i I *A",:,i*:t

* n*;$i ,:^:34qoq)' gr* e|u,;ti ,*.* *.d,i ,W.c'ii"gtt1
'!'jtti,# i:#,;,+b""idJ.b e$, fiur$it'i n+iti3,4 su

.:41 ti+t t'6;st tt1. |ei:rb:t
"Ya Allah, tmpakanlah adzab kepada omng-orang kafir, benamkanlah keukutan

ke dalam hati mereka, cer-ai-bemikanlah barisan mereka, serta timpakanlah huluman

dan siksaan-Mu kepada mereka. Ya Allah, timpalonlah adzab kepada orang-orang

kafir Ahlul Kitab yang mernalingkan (manusia) dari ialan-Mu, yang mendustakan para

rasul-Mu, png memerangi para kekasih-Mu. Ya Allah, ampunilah oranEorang

mukmin uuit yurrg lakilaki maupun yang perernpuan, juga omng-omng muslim baik

png lakFlaki maupun per€rnpuan, perbaikilah keadaan mereka, tautkanlah ha6

.nn*tu, benamkankah ke dalam hati mereka keimanan dan hikmah, teguftkanlah

mereka di atas agama Nabi-Mu, anugerahkanlah kepada mereka kernampuan untfi
memenuhi janji yang telah Engkau bedkan kepada mereka, dan banhrlah mereka

dalam menghadapi musuh-musuh-Mu dan juga musuh-musuh mereka, wahai Tuhan

kebenaran, serta jadikanlah karni baghn dari mereka." (no- 4968)-

Diriwayatkan dari hnu Juraij, dia berkata: Atha mengabarkan kepadaku, bahwa

dia mendengar Ubaid bin Umair meriwayatkan atsar dari Umar bin Al Khaththab

tentang qunut, bahwa dia mengabkan .... Pemwi kernudian menyebutkan atsar seperti

atsar di atas.

Atha mengatakan, aku ;uga mendengar Ubaid bin Umair berkata, "Qunut itu

sebelum ruku terakhir pada shalat Shubuh."

Dia juga menuttrrkan bahwa dirinya mendapat berita, bahwa kedua surah

tersebut adalah dua sumh Snng terdapat dalam Al Qur'an versi Mushhaf lbnu Mas'ud,

dan hnu Mas'ud biasa melalnrkan shalat witir setiap malam dengan mernbaca dua

zumh tersebut.
Dia juga menuturkan bahwa Ibnu Mas'ud mengeraskan bacaan qunut pada shalat

shubuh. Uh. no 4969.
Sanad iru merupakan sarnd 5nng para pemwinya merupakan omng-omng &{7ah,

termasuk para perawi aLBukhari dan Mtrslim. Di sini, hnu Juraij menegaskan

perinnyatan hadits dengan l<ata haddaM-
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Ibnu Abi Laila juga menyebutkan hadits ini dari lbnu Abbas,
dari Umar. Dia juga meriwayatkan hadits dari Ali, bahwa AIi juga

melakukan qtrnut.

Asy-Syafi'i berkata: Siapa saja yang menemukan imam
sedang ruku, kemudian dia melakukan takbirahrl ihram, namun
belum sempat dia ruku temyata si imam sudah keburu
mengangkat kepalanya dari ruku, maka dia ikut sujud bersama
imam dan tidak menghitung sujud tersebut (sebagai satu rakaat
yang telah dilakukannya), karena dia tidak mendapatkan ruku pada

rakaat tersebut.

Seandainya dia tetap melakukan ruku setelah imam
mengangkat kepalanya dari rukunya, maka rakaat tersebut tidak
dihifung sebagai rakaat yang telah dilakukannya. Karena dia tidak
melakukan ruku tersebut bersama imam.

Dia juga tidak membaca bacaan unhrk ruku tersebut.
Akibatnya, dia menjadi orang yang shalat sendirian sehingga hams

Diriwayatkan dari Ats-Tsauri, dari Ja'far bin Burqan, dari Maimun bin Mihran,
dari Ubay bin Ka'b, bahwa dia berkata: .... Kemudian perawi merryebutkan riwayat
seperti yang tertem di sini. Uh. no.4970.

Namun Maimun bin Mihran tidak pemah mendengar hadits,/tdak pernah
menerima riwalnt dari Ubay bin Ka'b.

Diriurayatkan juga dari Al Hasan bin Imamh, dari Habib bin Abi Tsabig dari
AMurrahman bin Al Asu/ad Al Kahit, bahwa Ali biasa melakukan qunut dengan dua
sumh pada shalat Shubuh. Hanlra saja, dia mendahulukan (bagran) terakhir (dari doa di
atas) dan mengatakan .... kemudian perawi menyebutkan atsar seperti di atas.

Hanya saja, dia mendahulukan pernbacaan bagian kedua dari doa di atas
daripada bagian awalnya, sebagaimana yang dikatakan oleh AMurrahman bin Al
Asrvad Al Kahili.

Setelah itu, dia berkata' Al Hakam berkata' Thawus mengabarkan
bahwa dia mendengar Ibnu Abbas b€r*ata, "Umar melalnrkan qunut sebelum nrku
dengan mernbaca dua surah ini, hanla saja dia mendahulukan bagian doa yang
terakhir, dan mengakhirkan bagian doa yrang pertama." Perkataan ini senada. Lih. no.
4978.
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membaca bacaan, dan tidak shalat bersama imam pada bagian

yang dia temukan bersama imam.

Dia membaca doa qunut pada shalat Shubuh setelah ruku

rakaat kedua.

3171. Rasulullah $ biasa melakukan qunut dan sepenge-

tahuan kami, beliau tidak pemah meninggalkan qunut pada shalat

Shubuh, sekalipun. Ketika menerima berita tentang pembunuhan

penduduk Sumur Ma'unah, beliau memang melaksanakan qunut

pada setiap shalat fardhu selama lima belas hari lima belas malam,

unfuk mendoakan keburukan bagi kaum musyrikin. Namun setelah

itu, beliau tidak pemah melaksanakan qunut lagi pada setiap shalat

fardhu.

Adapun pada shalat Shubuh, saya tidak pemah mengetahui

bahwa beliau tidak melaksanakan qunut- Sebaliknya, yang saya

ketahui, beliau selalu melakukan qunut pada shalat Shubuh, baik

sebelum maupun setelah pembunuhan penduduk Sumur

Ma'unah.9

, Lih. C dan t CI1,/162), pada Musnad Anas bht Malik daf, Abdurmzzaq, dari

Ja'far Ar-Razi, dari Ar-Rabi' bin Anas, dari Anas bin Malik, dia berkata, "Rasufullah *t
biasa mdaksanakan qtrnut pada shalat Shubuh, hingga beliau meninggal dunia."

lj!. Al Mushamafkarya Abdunazzaq (lll,/110, bab: Qunut, dari Abu Ja'far. no.

4e6U.
Uh. SSarh Ma'ani At Ahardalam pernbahasan shalat, dari ialur periunyatan Abu

Nu'aim, dari Abu Ja'far, dari fu-Rabi' bin Anas, dh b€rkata, "Aku pemah duduk di

dekat Anas bin Malik, kernudian dikabkan kepadanya' 'Mernangnya Rasulullah #
melakukan qunut selama safu bulan'. Anas menjawab, 'Bdiau -..'-"

Uh. Ad-Daraquthni 0y3O, pernbahasan: Shaht)' dari idur periwayatan

Ubaidulah bin Mtrsa dan Abu Nu'aim, dari Abu Ja'far.

hnu Hajar be*ata, "Hadits tersebut slahk oleh Al Hakim pada

pembahasan qunut." l:h. AtTalkhish Al Habir(l/2M\.
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hnu Hajar juga berkata dalarn At-TalWnsh At Habir (l/2451, "Rirvayat
Abdunazzaq lebrh shahih daripada riwapt Ubaidullah bin Musa. Alasan mengenai hal
itu sudah dijelaskan oleh Ishaq bin Rahu,aih dalam Musnadnya. Redaksinya adalah:
Dari Ar-Rabi' bin Anas, dia berkata: Seseomng berkata kepada Anas bin Malik,
Apakah Rasulullah $ melaln-rkan qunut selama sebulan untuk mendoakan keburukan
bagi salah satu penduduk wilayah Arab badui?' Mendengar pertanyaan itu, Anas
menghardik sang penanln. Namun Arns kernudian berkata, 'Rasulullah $ biasa
melakukan qunut pada shalat Shubuh sampai beliau meninggalkan alam dunia'."

Saya katakan, Abu Ja'far Ar-Razi adalah sosok gnng dianggap tsiqah oleh
sebagian ahli hadits, narnun sebagian lainnya m€nganggapnya sebagai orang yang
sangat jujur tapi kadang suka keliru.

Hadits tersebut diperkuat dengan riwayat Abu Ma'mar dari AMul Warits, dari
Amr bin Ubaid, dad Al Hasan Al Bashri, dari Anas, dia berkata, "Aku selalu
melaksanakan shalat bersama Rasuhrllah #, d* beliau senantiasa melakukan qunut
setelah nfiu pada shalat Shubuh, hingga aku berpisah dengan beliau. Aku juga
melaksanakan shalat bersama Umar ...."

Hadits tersebut diriuralratkan oleh Ad-Daraquthni CI,240, pernbahasan: Shalat).
Demikian pula, hadits tersebut juga diriwayatkan melalui jalur periwayatan

Qumisy bin Anas, dari Amr, dad Ubaid, dengan redaksi yang sama.
Juga diriwayatkan dari jalur Quraisy bin Anas, dari Ismail Al Makki dan Amr bin

Ubaid, keduanya meriwayratkan dari Al Hasan, dari Anas, dia berkata, "Rasulutlah #i
melakukan qunut, dan dernikian pula dengan Abu Bakar, Umar dan Utsman." Saya
rasa, dia juga mengatakan: "Dan Sang keernpat, hingga mereka meninggal dunia."

Juga diriwayatkan dari jalur Quraisy bin Anas, dari keduanya, namun tidak
menyebutkan: "'Utsman," dan tidak juga: "yang keempat." Dia berkata' Abu AyWb
As-Sakhtiyani mengatakan, "Amr bin Ubaid kadang berdusta terkait hadits."

Ibnu Hajar berkata dalart At-Talkhish Al Habir (l/2451, "Amr bin Ubaid adalah
pemimpin kelompok Qadariyah, dan haditsnya tidak dapat dijadikan sebagai hujjah."

Lih. juga Sprh Ma'ani Al AtsarlaryaAth-Thahawi n/%4, pembahasan: Shalat),
dari jalur Abu Ma'mar, dengan redaksi lnng sama.

hnu Hajar berkata, "Hadits tersebut diriwayratkan oleh AI Hasan bin Sufun, dari
Ja'far bin Mihran, dari Abdul Warits, dari Amr, dari Al Hasan, dari Anas, dia berkata,
"Aku biasa shalat bersama Rasulullah #, du" beliau biasa melakukan qunut pada
shalat Shubuh, hingga beliau meninggal dunia. Dernikian pula dengan Abu Bakar yang
menggantikan beliau. Demihan juga dengan Umar yrang menggantikan Abu Bakar."

Ibnu Hajar berkata dalam At Talkhish Al Habir, "lbnu Khuzaimah meriwayatkan
dalam Shahihnya melalui jalur Sa'id, dari Qatadah, dari Anas, bahwa Nabi $ tidak
pemah melakukan qunut kecuali jika beliau mendoakan kebaikan untuk suatu kaum
atau mendoakan keburukan bagi suatu kaum."

Setelah itu, Ibnu Flaiar b€rlot4 "Hadits-hadits png diriwayatkan dari Anas saling
bertentangan dan berlaunnan, dan Udak ada hadits 1nng bisa menjadi hujjah seperti
hadits ini." Iih. At-TalHrish Al Habirw24,l.
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Setelah Rasulullah S, Abu Bakar, Umar, dan Ali bin Abi

Thalib juga melakukan qunut, dan mereka semua melakukannya

setelah ruku. Demikian pula dengan Utsman pada sebagian masa

pemerintahannya. S€telah ifu, qunut didahulukan sebelum ruku.

Utsman berkata, .'Agar orang png terlambat datang bisa

mendapatkan (hihrngan) rakaat. "lo

10 Uh. Al Musharunf karya AMurrazzaq Wl@, P€mbahasan: Shalat, bab:

Qr.nrut), dari Abu Ja'far, dati qdtadah, dia b€rkat4 "Rasulullah & melakukan qunut

pada shalat Shubuh, juga Abu Bakar dan Urnar setelah ruku. Namun pada masa

penrerintahan Utsman, ia melakukan qr-urut sebelr.rn ruku. Agar orang-omng (9rang

terlambat) bisa mendapatkan sah.r rakaat."
Uh. juga Mukhbshar aQnn Al Lail karta Al Marurazi (ttlm- 138) dari

Muhammad bin Yahgra, dari Ibrahim bin Hamzah, dari Abdul Adzbin Muhamrnad, dari

Humaid, dari Anas, dengan redaksi !,ang sarna.

Sanad ini menrpakan sanad 5,nng slnhih. Dh- Al htn 0l/167)
HR. Al Bukhari. (l/3\*316, no. 101, pernbatraan: Witir, 7 bab Qunut Sebelum

Atauptur Setelah Ruku), dari Musaddad, dari Hammad vn 7aid, dari Ayryr.rb, dari

Muharnmad, dia berkata, "Anas ditanf' Apal'ah Nabi $ melakukan qunut pada

shalat Shubuh?' Anas menjawab, 'Ya, benar, Miau melakukannya'- Kemudian, Arns
ditanla lagi, Apakah beliau mdalatkan qungt sebd1rnr nrlsr?' Anas menjawab, 'Tidak

lama setelah ruku'."
HR. Muslim (l/468, no. 298/677, P€rnhhrsan: Masjid dan ternpat-ternpat

shalat, bab: Anjuran Melahrkan Qunu$, dari plur Ismail bin AyWb, dari Agmb,

derrgan redaksi lrang sama.

AI Baihaqi berkab &hn Al Ma"ilah "lrn l€bih baik daripada yang dirtuua5ratkan

dari Ashim Al Ahwal dari Anas, tentang qtrnut sebehrrn nrku, dan bahwa qunut setelah

nrku hanya dilakukan selama s€tulan."
Adapun riwayat dari Abdul Adz bin Shuhaib, itu terkait sebagian dari makna ini.

Karena Muhammad bin Sirin adalah orang lrang paling hafal dan paling mernahami

periwaptan hadits tentang qunut.

Demikianlah, dan Al Bul$ari strdah mengompromikan kdua hadib tersebut

dengan membuat judul Bab: Qr.tnut Sebelr.rn Atau pun Setelah Ruku, sebagaimarn

yang sudah dijelaskan pada takhril belum larna di atas. Wallahu A'lam.
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26. Bab: Shalat Khauf

3l72-mim- AsySyafi'i berkata: Abu Hanifah mengatakan
terkait pelaksanaan shalat khauf:

Imam berdiri dan sekelompok pasukan ikut berdiri
bersamanya, lalu mereka bertakbir bersama imam sebanyak satu

kali rakaat dan dua kali sujud, lalu mereka sujud bersama imam,
kemudian mereka bubar tanpa berkata-kata, hingga mereka berdiri
di arah musuh.

Kemudian, datanglah kelompok yang sebelumnya berada di
arah musuh, lalu mereka pun menghadap takbir, kemudian imam
shalat memimpin mereka melaksanakan shalat dengan satu kali
ruku dan dua kali sujud. Kemudian, imam mengucapkan salam,

lalu mereka pun bubar tanpa mengucapkan salam. Mereka juga

tidak berbicara. Kemudian, mereka berdiri di arah datangnya
musuh.

lalu datanglah kelompok lain, kemudian mereka shalat

sendiri, kemudian mereka mengucapkan salam. Hal ifu
berdasarkan firman Allah fr:

t-,
d;1 i );b ua ;r -y?i n:a ias

"Dan hendaHah dabng lain yang belum shalat,

lalu mereka shalat denganmu.... "(Qs. An-Nsaa' 141, L}2lll

rr [ih. Al Atsar karya Abu Yusuf (h]m. 75-76, bab: Shalat Khauf), dari Abu
Hanifah, dari Hammad, dari lbmhirn, bahwa dia berkata tentang shalat ktnuf,

"Sekelompok pasukan berdiri bersarna imam, dan sekelompok lainnya bqada di
arah musuh. Kemudian, imam bertakbir bersama kelompok Snng turut bersamanga,
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Seperti itulah riwayat yang kami terima dari AMullah bin

Abbas dan lbrahim An-Nakha'i-

dan shalat mernimpin mereka safu mkaat. Setelah mereka sel€sai dari rakaat telsebut,

mereka pergi hingsa mereka bqada di arah musuh, tanpa berbicam apa pun,

sernentara imam tetap b€rada di ternpatnya. Lalu datanglah kelompok lain yang

sebelumnya berada di arah musuh, kernudian imam shalat bersarna mereka s€banyak

safu rakaat lainnya.
setelah imam selesai dari shalat t€rs€but, rnaka ia Pun &rPaling, dan mereka

(nng turut shalat bersarnanla) pun pergi tanpa berbicara apa pun' hingga mad<a

U*au di amh musuh. Lalu datanglah kdompok lain, dan mereka menyelesaikan

shalatnya secara sendirian, safu mkaat satg rakaat, kernudian merrgucapkan salam'

Itulah grang sesuai dengan firrnan Allah &:

t:ty -6;-alrr1;-dl} ad, ir'$y -;"ttitltl'& fit|'r;.,-l tty

a3 i'4(, ia t .t';l 5ji;li" *ui'p{rt,v Ul$ t'w
'Dan apabila angl<au (*tutwtnaa) M di tAnhaagah (shabt'mu)

lalu engkau hqaa*haat<sanat*an shakt betsnn-err* merel<a, maka hadaplah

,qoloig* dai mqeka bqdiri (shakt) b*abmu fun man5arilang saniab mae.l<a,

k.-rdia" apabik mqel<a (,ang shatat Oaaanu) suiud (telah manyanpnal<an safu

m-kaat), irp t*rau*Un -o"t pinhh fui b.hkaryrnu (untuk manghadapi musuh)

dan hqdaHah dabng gotongan png lain iang Mum shakt kfu mqd<a sltalat

danganmu...." (as. An-Nisaa' [4]: 102)

Dirir,vayatkan dari Abu Hind, bahura Yadd btt Muawiyah atau khalifah lainnya

menulis surat ke.pada penduduk Madinah, unhrk bertanya kePada mqd<a P€tihal

shalat Khauf. I-atu aitutislah P€rkataan Ibnu Abbas sebagai surat balasarurya' Dan

perkataan hnu Abbas tersebut s€eerti perkataan Ibrahim An-Nakha'i'

uh. At Atsarkarya Muharnrrnd bin Al Hasan (hlm. 3940), dari Abu Flanifah,

dari Hammad, dari hrahim, dengan redaksi seperti riwayrat sebelumntn'

Diriwayatkan dari Abu Flanifah, ia berkata: Al Hafits bin AMurrahman

menceritakan k"pada karni, dari Abdullah bin Abbas, dengan riwayat seperti riwayat di

atas itu.
Muhammad berkata, "sernua ini mempakan pendapat gnng kami ambil. Adapun

kelompok pertama, mereka merryelesaikan rakaatnya tanpa membaca bacaan. S€bab'

mereka telah menernukan awal shalat blsama irnam. Seningga, bacaan imam menjadi

bacaan bagi mereka. Sedangkan kdompok kedua, mereka mmyelesaikan mkaatrya

dengan tttn1nbu* bacaan. Karena mereka ketrilangan mkaat bersana imam' Serrum ini

merupakan pendapat Abu Hanifah."
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3L73. Sedangkan lbnu Abi I aila mengatakan bahwa imam

berdiri bersama kedua kelompok pasukan secara keseluruhan,

apabila musuh berada di arah kiblat. Imam kemudian bertakbir

dan mereka pun ikut bertakbir. Imam lantas ruku, dan mereka pun
juga ruku, seluruhnya. Imam kemudian sujud bersama barisan

pertama, sementara barisan lainnya menghadapi musuh.

Apabila imam mengangkat kepalanya (dari sujud), maka

barisan pertama pun mengangkat kepalanya (dari sujud) dan

berdiri. Sementara barisan belakang justru bersujud. Apabila

mereka telah selesai bersujud, maka mereka pun berdiri.

Kemudian, barisan belakang maju, dan barisan pertama

mundur. Lalu imam shalat memimpin mereka untuk rakaat

berikutnya dengan cara seperti ifu.

Ibnu Abi I aila meriwayatkan hadits tentang hal itu dari
Atha' bin Abi Rabah, dari Jabir bin AMillah, dari Rasulullah S.

hnu Abi Laila juga mengatakan, apabila musuh berada di

arah yang berlawanan dengan arah kiblat, maka imam berdiri

bersama barisan pasukan yang furut bersamanya dalam keadaan

menghadap kiblat, sementara barisan lainnya menghadapi musuh.

Imam kemudian bertakbir, dan mereka juga bertakbir,

seluruhnya. Imam kemudian ruku, dan mereka juga ruku,

seluruhnya.

Kemudian, barisan yang bersama imam melakukan dua

sujud, kemudian bubar dan menghadapi musuh. Sementara

barisan lain (yang tadi menghadapi musuh) datang dan melakukan

sujud. Imam juga memimpin mereka, seluruhnya, unfuk

melaksanakan rakaat kedua.

31



AlUmn

Mereka kemudian mku, seluruhnya. lalu imam sujud

bersama pasukan yang furut bersamanya, kemudian pasukan

tersebut bubar dan menghadapi musuh. Sementara pasukan

lainnya (yang tadi menghadapi musuh) datang dan melakukan

sujud, kemudian mereka selesai (dari shalatnya). Kemudian, imam

mengucapkan salam bersama mereka semua.l2

3774. AsySyafi'i berkata: Apabila imam melaksanakan

shalat khauf dalam keadaan musafir, maka dia menempatkan

sekelompok dari pengikutnya di antara dirinya dan musuh- Lalu,

dia shalat bersama sekelompok pasukan sebanlnk safu rakaat.

Kemudian, dia tegak berdiri seraya membaca srrah,

sementara mereka yang tadi melaksanakan shalat bersamanla

jusku kemudian melaksanakan shalat sendirian unfuk rakaat png
masih tersisa atas mereka. lalu mereka melalnrkan taqrahud dan

mengucapkan salam, kemudian bubar dan berdiri di arah musfi-

Setelah itu datanglah kelompok yang tadi berada di arah

musuh, lalu mereka pun bertakbir unfuk diri mereka sendiri- lalu
imam shalat memimpin mereka pada rakaat yang masih tersisa

atas mereka.

Apabila imam duduk tasyahud, maka mereka iustru berdiri

dan melaksanakan mkaat yang masih tersisa atas mereka. I-alu

mereka pun duduk dan melakukan tasyahud. Setelah imam menilai

1z HR. Muslim (l/57+575, pernbahasan: Shaht Omngorang Musaffr dan

Mengqashar Shalat, bab: Shalat Khaufl, dari ialur ireriurayatan AMullah bm f{urnair,
dari Abdul Malik bin Abi Srlaiman, dari Atha bin Jabir, dengan redalsi !,ang sarna-

uh.307/84io.
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bahwa mereka sudah menyelesaikan tasyahudnya, maka dia pun
mengucapkan salam dengan mereka. 13

Cara seperti inilah yang dilaksanakan Nabi $ dalam shalat

khauf pada perang Dzafurriqa. Namun demikian, diriwayatkan juga

dari beliau tatacara lainnya yang berbeda dengan tatacara ini.
Semua ini dijelaskan pada pembahasan shalat.

3L75. As5rSyafi'i berkata: Apabila musuh berada di arah
kiblat dan tidak ada penghalung atau pun sutah di antara musuh
ifu dengan imam, narnun jarak yang memisahkan tak mungkin bisa
dijangkau anak panah, dan jumlah musuh pun tidaklah banyak
sehingga masih bisa ditanggulangi, sementara pasukan si imam
sendiri jumlahnya sangatlah banyak dan posisinya jauh dari musuh,
dimana musuh tidak mungkin menyeftung si imam ketika sujud
sebelum pasukannya melompat ke atas herr,ran hrnggangan unfuk
melindunginya, maka si imam dapat shalat dengan mengimami
pasukannya, semuanya.

Apabila si imam ruku, maka mereka pun ikut ruku,
semuanya. Apabila si imam bangkit, maka mereka pun ikut
bangkit, semuanya. Apabila si imam sujud, maka mereka pun ikut
sujud, semuanya. Kecuali safu barisan yang tetap berdiri dan
berjaga-jaga di arah kepala si imam.

Apabila si imam mengangkat kepalanya setelah melakukan
dua sujud, kemudian berdiri atau pun duduk dengan tegak pada

13 Hadits tentang hd itu sudah disebutkan pada no. 477 pada pernbahasan
tentang shalat khauf, bagaimana cara melaksanakan shalat khauf, dan hadits tersebut
menrpakan hadits yang telah disepakah keshahilrannya, basal dari hadib Malik
5tang ia riwa5ntkan dalan Al Muunthdla'.
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rakaat kedua, barulah barisan yang tadi berdiri itu furun untuk

bersujud, kemudian bangkit seiring dengan bangkit'rya imam, atau

duduk seiring dengan duduknya imam.

seperti itulah tatacara shalat yang dipraktikan oleh

Rasulullah $ dalam perang Hudaibiyyah di Usfan. Saat itu, Khalid

bin Al Walid berada di antam beliau dan kiblat (berjaga-iaga di

hadapan beliau yang sedang shalat). Ketika itu, Khalid bersama

dengan dua rafus prajurit berkuda memang terpisahkan dari

rombongan Rasulullah * di dataran yang tandus ifu, dimana tidak

ada pegunungan dan fidak ada pula pepohonan di sana.

Sementara rombongan Rasulullah d& sendiri berjumlah seribu

empat ratus orang.

Sepengetahuan kami, saat ifu Khalid tidak ingin memerangi

musuh, akan tetapi dia hanya memata-matai mereka sala'14

Aslrs!/afi'i berkata: Apabila imam mengeraskan suara

bacaannya di dalam shalat yang tidak boleh mengeraskan suara

bacaan, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa dia telah

melakukan kesalahan, natnun shalatnya tetap sempuma.

sedangkan Ibnu Abi laila mengatakan bahwa si imam harus

mengulangi shalatrya dengan mengimami mereka'

Apabila imam mengeraskan bacaannya pada shalat Zhuhur

atau Ashar, atau menyamarkan bacaannya pada shalat Maghrib

atau Isya, maka dia tidak harus mengulangi shalatrya kembali,

1a Hadits dan atsar terrbng hal itu sudah disebutkan pa.da no. tl80 dalam

pernbahasan shalat khauf, bahasan ketika musuh berada di arah kiblat.

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud, dan hadits tersebut merupakan

hadtts shahih.

u



AlUrm
namun dia telah melakukan kesalahan jika dia sengaja melakukan
perbuatan tersebut.

Apabila seseorang melakukan shalat malam sebanyak

empat rakaat tanpa memisahnya dengan salam, maka Abu
Hanifah mengatakan bahwa hal itu tidak masalah. Sedangkan Ibnu

Abi Laila mengatakan, "Saya memakruhkan hal itu, hingga dia

memberi salam setiap dua rakaat." Pendapat inilah yang dia ambil.

3176. Asy-Syafi'i berkata: Shalat (nafilah) malam dan shalat
(nafilah) siang adalah termasuk jenis shalat nafilah, tanpa ada

perbedaan sedikit pun. Orang yang melakukan shalat nafilah

memberi salam setiap selesai mengerjakan dua rakaat. Seperti
itulah berita yang bersumber dari Nabi $ terkait dengan shalat

nafilah rnalam.15

3L76. Dari beliau juga diriwayatkan berita yang seperti itu
pula terkait dengan shalat nafilah siang. Dan berita tentang shalat

nafilah siang ini telah dianggap kuat (shahih) oleh para ahli

hadits.15

15 HR. Al Bukhari (l/353, no. 1137, pernbahasan: Tahqiud, bab: Bagaimana
Shalat Nabi), dari Abu Al Yaman, dari qru'aib, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari AMullah
bin Umar, dia berkata, "Seomng prh berkata, 'Ya Rasulullah, bagaimana cam
melaksanakan shalat (nafilah) malam?' Beliau menjawab,'Dua mkaal dua nl<aat'. J'l<a

engkau khawatir Shubuh tiba, maka lahrkanlah shalat witir satu rakaat'."
HR. Muslim l/516, no. 145/749, pernbahasan: Shalat Kaum Musafir dan

Mengqashar Shalat, bab: Shalat Malam itu Dua Rakaat Dua Rakaat), dari Yahya bin
Yuhlra, dari Malik, dari Nafi' dan AMulah bin Dinar, dari Ibnu Umar, seperti hadits

le HR. Abu Daud $/1931, pernbahasan' Shalat, bab: Shalat Siang), dari Amr bin
Maraq, dari Syu'bah, dari Ya'la bin Atha, dari Ali bin Abdillah Al Bariqi, dari hnu
Urnar, dari Nabi $f, " Shalat malam hn siang itu dua nkat dua mkaat"
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Andai pun berita terkait shalat nafilah siang ini fidak

dianggap kuat (shahihl, maka makna yang dimaksud ketika Allah

memerintahkan Rasulullah # ug* mengucapkan salam setiap dua

rakaat pada saat mengerjakan shalat malam adalah, Allah &
hendak memberitahukan perbedaan antara shalat fardhu dan

shalat sunah.

Shalat nafilah pada malam hari itu fidak berMa dengan

shalat nafilah pada siang hari, sebagaimana shalat fardhu pada

malam hari tidak berbeda dengan shalat fardhu pada siang hari.

Karena semuanlra sambung-menyambung-

AsySyaf i berkata: Seperti itu ptrla seyogianSn pelaksana-

an shalat nafilah malam dan shalat nafilah siang (dikeriakan

dengan mengucapkan salam setiap rakaa$-

HR, At-Tirrnidzi (l/8*59O, pernbahasan' slElat, bab: Shalat Malam dan siang

Itu Dua Rakaat Dua Rakaa0, dari Muharrnrnd bin Biryar, dari Abdwrahman bin

Mahdi, dari syu'bah, dengan redaksi !,ang sama. Dan dia (At-Tirml&i) Hata,
"TerjaCi silang pendapat di kalangan murid-murid qru'bah tentang hadits Ibnu lJmar,

dimana r"bugiur,rrl. meriwayad<annyn s€@ra rnarfu', dan s€bagian lainnya

meriwayatkannya secara mauquf . "

Hadit, tersebut juga diriwayatkan dari Abdullah Al Umari, dari Nafi', dari lbnu

Umar, dari Nabi $, s€perti hadib di atas ini.

Yarry shahihadalah yang diriwayatkan dari Ibnu umar, bahwa Nabi * b€rsaMa,

"Shalat malam itu dua rakaat dua rakaat." Pam perawi yarry tsiqahy,$a meriwaptkan

dari AMullah bin Umar, dari Nabi $, namr.rr merdra tidak menyebntftan shaht siang'

Diriwayatkan dari ubaidullah, dari Nafi" dari Ibnu unrar, bahwa dia

melaksanakan shalat malam sebanpk dua mkaat drra rakaat, dan slralat siang

sebanpk empat rakaat
Demikianlah. An-Noa'i berkab, "Merrunrt sap, hadits tuti kdiru." lrtamantn,

shalat malam dan shalat siang dua rakaat dua ral€at-
uh. Assunan uv227 setelah no. 1555) dan Shahih lbnu Hibbn (Al lhsan

w241, pembahasan: shalat, bab: shalat Nafihh), dad ial111' pcriwayatan Gftrundar,

dari Syu'bah saa;1m mar{u'(no. 24941. Uh. }rga rw. 2453, 2482, hn 2tltl3 dengan

sanad yang sama.
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Takbir pada shalat jenazah ifu sebanyak empat kali. Saya

tidak mengetahui seorang pun yang menghafal hadits dari Nabi
melalui jalur yang shahih, melainkan dia akan menyatakan bahwa
beliau bertakbir pada shalat jenazah sebanyak empat kali.

Abu Hanifah ;uga bertakbir pada shalat jenazah sebanyak

empat kali. Sedangkan hnu Abi l-aila bertakbir pada shalat
jenazah sebanyak lima kali.

Seseorang mengeraskan bacaan bismillahirahmanirahim
di dalam shalat, sebelum membaca Ummul Qur'an dan sebelum

membaca surah setelah membaca Al Faatihah. Jika dia membaca

beberapa surah dalam safu rakaat, maka dia mengeraskan bacaan

bismillahirahmaninahim tersebut sebelum membaca surah yang

akan dibaca. Sedangkan Abu Hanifah memaknrhkan membaca
basmalah dengan keras. Berteda halnya dengan Ibnu Abi laila
yang mengatakan, jika bacaan basmalah tersebut dibaca dengan

keras, maka ifu baik. Namun apabila dibaca dengan sarnar, maka

ihr juga baik.

3178- Asy-Syafi'i berkata: Dituturkan dari Ibnu Abi Laila

tentang seseoftmg yang berwr-rdhu karena hadats dan dia

mengusap sepasang khuffnya, setelah ifu dia mencopot khuffnya.

hnu Abi Laila berkata, "Dia boleh shalat dalam kondisi seperti

itu." Hal itu diceritakan dari Al Hakam, dari Ibrahim.
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Sedangkan Abu Hanifah menufurkan dari Hammad, dari

Ibrahim, bahwa orang itu tidak boleh shalat hingga membasuh

kedua kakinya. Pendapat inilah yang dia (Abu Hanifah) ambil. 17

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang melaksanakan shalat,

dan sebelumnya dia mengusap sepasang khuffnya, kemudian dia

mencopot khuffnya, maka saya lebih suka bila dia tidak

melaksanakan shalat sampai memulai kembali wudhunya dari

awal. Karena jika kesucian itu batal pada salah satu anggota

wudhu, maka ada kemungkinan seluruh anggota wudhu

mengalaminya.

Oleh karena itu, apabila dia fidak lebih dari sekadar

diwajibkan membasuh kedua kakinya, maka membasuh kaki saja

sudah cukup unfuk keabsahan thaharahnya.

3L79. Diriwayatkan dari lbnu Umar, bahwa dia berwudhu

lalu keluar menuju pasar, kemudian dia diundang unfuk menshalat-

kan jenazah. Maka dia pun hanya mengusap kedua khuffnya,

kemudian melakukan shalat jenazah. 18

u Uh. At Atsar karya Abu Yusuf (hlm. 16, bab' Mengusap Kedua l(hufo, dari

Abu Hanifah, dari Hammad, dari lbrahim, bahwa ia berkata tentang seseorang lrang
berwudhu dan mengusap kedua khuff, kernudian dia mencabut salah satu khuffrrya,

bahwa omng itu harus mernbasuh kedm kakinya, baru kemudian shalat."

Uh. luga Al Aaarkarya Muhammad (hlm. 3, bab' Mengusap Kedua Khuffl, dari

Abu Hanifah, dari Hammad, dari lbrahirn, dia berkata, "Apabila engkau mengusap

khuff dan engkau mempunyai wudhu, kemudian mgkau mencopot khuffmu, mal<a

basuhlah kedua kakimu." Muhammad berkata, "Dan pendapat itu merupakan

pendapat Abu Hanifuh, dan pendapat itu pula yang kami ambil."
18 [jh. Mushannaf l<arya AMurmzzaq (l/L96-L97, pembahasan: Bersuci, bab:

Mengusap Dua Khuff, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Ibnu Syihab menceritakan

kepadaku dari Salim bin AMillah, dari Ibnu Umar, dia berkata, "Apabila seseorang

memasukkan kedua kakinya ke dalam kedua khuff dalam keadaan suci, kemudian dia

buang hajat, kemudian dia berwudhu untuk melaksanakan shalat, maka dia dapat
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3180. Dituturkan pula dari Al Hakam dari Ibrahim, bahwa

dia berkata, 'Tidak masalah menghihrng ayat di dalam shalat ter-

sebut."19

AsySyafi'i berkata: Jika seseorang tidak menghihng ayat di

dalam shalat, maka itu lebih saya sukai. Jika dia menghitungnya

dengan hifungan, namun dia tidak mengucapkan bilangannya

dengan ucapan, maka tidak ada sesuatu pun atas dirinya. Tapi jika

dia mengucapkan bilangannya dengan ucapan, misalnya dengan

mengatakan: Safu, dua, sementara dia tetap mengingat shalatnya,

maka batallah shalatnya, dan dia harus mengulanginya dari awal.

Jika seseorang melakukan sebagian akflvitas wudhunya

kemudian dia tidak menyelesaikannya sampai anggota tubuh yang

sudah dibasuhnya menjadi kering, maka:

Abu Hanifah mengatakan bahwa dia hanya perlu menyem-

pumakan aktivitas wudhu yang masih tersisa, dan tidak perlu

mengulangi kembali aktivitas wudhu yang sudah dilakukannya.

Sedangkan hnu Abi Laila mengatakan bahwa jika hal itu terjadi

karena mencari air atau karena keperluan wudhu, maka dia cukup

menyempurnakan aktivitas wudhu yang masih tersisa. Namun jika

dia melakukan aktivitas lain selain wudhu, maka dia harus kembali

membasuh anggota wudhu 5nng sudah kering tersebut.

Asy-Syafi'i berkata: Saya melihat kaum muslimin melaku-

kan wudhu secara kontinu dan terafur sesuai dengan tatacara

wudhu yang dilakukan oleh Nabi S. Maka, siapa saja yang

m€ngusap kedua khuffnya." Dia mengatakan, "Hal ittrlah yang Umar-"

Uh. no. 766.
19 Uh. Al Abar karya Abu Yusuf ftrlm. 35, bab: Mengaunli Shalat, dari Abu

Hanifah, dari Hammad, dari lbmhirn, bahwa dia mernakruhkan menghitung ayat di

dalam shalat.
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melakukan wudhu dengan tata cara seperti itu, dan tidak memutus

wudhunya karena udzur seperti habisnya air dan mencarinya lagi,

maka dia cukup meneruskan wudhunya. Tapi jika dia memutus

wudhunya tanpa udanr hingga berlangsung dalam wakfu yang

lama, berarti dia telah diketahui bahwa dia telah melakukan

aktivitas lain selain wudhu. Oleh karena itulah saya lebih suka bila

dia mengulangi wudhunya dari awal. Tapi jika dia hanya

menyempumakan aktivitas wudhu yang masih tersisa, maka itu

pun sudah cukup (sah)baginya.

3181. Ibnu Abi laila meriwayatkan dari Al Hakam, dari

Sa'id bin Jubair, dari hnu Abbas, bahwa dia berkata, "Seseorang

tidak mengusap debu dari wajahnya di dalam shalat, sebelum dia

bertasyahud dan mengucapkan salam."

Pendapat inilah yang dia flbnu Abi L-aila) ambil.2o

3182. Abu Hanifah meriwayatkan dari Hammad, dari

hrahim, bahwa dia mengusap debu dari wajahnya di dalam shalat,

sebelum dia mengucapkan salam. Abu Hanifah tidak menilai hal

itu bermasalah. Dan pendapat inilah yang dia ambil.21

Asy-Syafi'i berkata: Seandainya orang yang shalat tidak

mengusap wajahnya dari debu (yang menempel) sebelum

mengucapkan salam, maka ifu lebih saya sukai.

20 Suyu tidak menernukan atas tersebut.
21 Ljh. Al Atsarlarya Muhammad bin Al Hasan (trlm. 23, bab: Mengusap debu

dari Waph sebelum sdesai shalat, dari Abu Hanifah, dari Hammad, dia berkata, "Saya

melihat Ibrahirn shalat di ternpat !,ans banyak pasir dan debunya, kernudian dia
mengusap wajahnya sebelum mmgucapkan salam."
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Ar-Rabi' berkata: Namun jika dia melakukan perbuatan

tersebut, maka tidak ada sesuafu pun yang diwajibkan atas dirinya.

27 - Bab: Zal<at

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang mempunyai hutang

sebesar seribu dirham, dan dia juga mempunyai piutang di tangan

orang lain sebesar seribu dirham, dan di tangannya ada uang

seribu dirham, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa dia tidak

wajib mengeluarkan zakat atas harta yang ada di tangannya,

hingga orang lain itu mengeluarkan piutangnya, kemudian dia

menzakati hartanya. Sedangkan Ibnu Abi l-aila mengatakan bahwa

dia harus menzakati harta yang ada di tangannya.

Jika seseorang mempunyai hutang sebesar seribu dirham,

dan dia juga mempunyai hutang seribu dirham, maka tidak ada

zakat atasnya.

Jika permasalahannya satna, dan dia mempunyai piutang di

tangan orang lain sebesar seribu dirham, dan dia mempercepat

pembayaran zakahrya, maka ihr lebih saya sukai. Tapi dia berhak

untuk menangguhkannya sampai dia menerima piutangnya.

Jika dia telah memegang piutangnya, bamlah dia menzakati

harta yang ada di tangannya. Tapi jika harta yang ada di

tangannya ifu musnah, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat.

Ar-Rabi' berkata: Pendapat terakhir yang dikemukakan

Asy-Syafi'i ialah, jika di tangan orang ihr terdapat harta seribu
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dirham, dan orang ifu juga mempunyai hutang seribu dirham,

maka dia wajib mengeluarkan zakat. Alasannya adalah karena jika

harta yang ada di tangannya itu musnah, maka ifu merupakan ulah

dari perbuatannya. Dan jika ingin, dia juga dapat menghibahkan

uang yang ada di tangannya itu.

Atau, jika ingin, dia juga berhak unfuk menydekahkannya.

Maka, tatkala pada semua hukum-hukum itu ada harta dari harta

Allah, sementara Allah sudah berfirman:

tz i-:. ol tnlt 11 . . o t..o1 . 7'

\ 6.;t e$E zo's-c e'-rt o, r>
"Ambillah akat dari sebagian hata mereka, dengan zakat

ifu kamu membersihl<an dan menytcikan mereka- "(Qs. At-Taubah

[9]: 103)

Berarti dia wajib mengeluarkan zal<at pada harta tersebut.

3183. hnu Abi Laila berkata, "Zal<at hutang itu ditanggung

dan dikeluarkan oleh orang yang berutang."2z

Sedangkan Abu Hanifah mengatakan, melainkan

ditanggung dan dikeluarkan oleh pemberi piutang. Seperti itulah

riwayat yang kami terima dari Ali bin Abi Thalib. Dan pendapat

itulah yang dia (Abu Hanifah) ambil.

Asy-Syafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai piutang

kepada orang lain, dan piutang itu sudah safu tahun berada di

22 Ljh. Al Abar karya Abu Yusuf (88) dari Abu Flanifah, dari Hammad, dari
Ibrahim, tentang seorang pria yang memiliki piutang, kemudian hrahim berkata,
"Dalah yang harus mengeluarkan zakatryra."
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tangan orang lain ifu atau bahkan lebih, maka jika dia mampu

unfuk mengambil piutang tersebut dari orang lain ifu, namun dia

tetap membiarkannya berada di tangan orang lain, maka dia harus

mengeluarkan zakafurya. Karena piutang tersebut tak ubahnya

harta yang dititipkan kepada orang lain, sehingga dia harus

mengeluarkan zakaturya, jika dia mampu unfuk mengambilnya.

Tapi jika dia tidak tahu nasib piutang tersebut, karena boleh

jadi piutang tersebut tidak akan kembali ke tangannya atau piutang

tersebut akan hilang (tidak dibayar), maka apabila piutang tersebut

sudah ada, dia harus menagihnya dengan semaksimal mungkin.

Jika piutang tersebut sudah berada di tangannya, maka dia harus

mengeluarkan zakatnya unfuk tahun-tahun yang telah lalu. Namun

jika piutang tersebut lenyap sebelum kembali ke tangannya, maka

dia tidak wajib mengeluarkan zakatrya. Demikian pula jika orang

yang berutang kepadanya menghilang.

Jika tanah garapan adalah tanah khani (tanah yang

dikeluarkan pajaknya), maka Abu Hanifah mengatakan, 'Tidak

ada kewajiban zakat 10% dari apa yang dihasilkan dari tanah

tersebut. Sebab, pajak dan zakat 10% Udak ada menyatu pada

lokasi yang sama. Pendapat inilah yang dia ambil. Sedangkan Ibnu

Abi l-aila mengatakan bahwa pada itu pun ada ka,vajiban zakat

sebesar 10%, disamping ketuajiban pajak.

Jika seseorang menggarap tanah kharaj, maka dia wajib

mengeluarkan zakat L0 o/o dari tanaman yang dihasilkannya dari

lahan tersebut, sebagaimana dia wajib mengeluarkan jumlah

sebesar ifu dari lahan yang disanranya dari seseorang, dan zakat

tersebut unhrk orang ifu atau sedekah yang ditangguhkan.

Jika tanah tersebut adalah termasuk tanah kharaj, maka,
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3L84. Abu Hanifah mengatakan wajib mengeluarkan zakat

10% atau 5o/o dari hasilnya, seperti gandum, jelai, anggur kering,

kurma, jagung maupun fumbuhan lainnya, baik banyak maupun

sedikit. Tidak ada perbedaan dalam hal ifu, baik banyak maupun

sedikit, meskipun itu hanya seikat sa!ruran. Seperti itulah yang

diriwayatkan kepada kami oleh Abu Hanifah dari Hammad, dari

Ibrahim.23

Sedangkan Ibnu Abi laila mengatakan bahwa pada yang

demikian itu tidak ada sedikit pun keunjiban zakat sebesar 10%,

kecuali pada gandum, jelai, kurma kering, anggur kering.

Namun, keurajiban zal<at sebesar L0o/o ini pun baru

diwajibkan jika gandum sejenisnya itu sudah mencapai lima umaq
atau lebih. Safu umaq menumt kami adalah enam puluh sha', dan

satu sha' ditetapkan berdasarkan standar Hijaz, dan ifu seper-

empat berdasarkan standar Bani Hasyim yang sudah der,vasa. Satu

sha' ini adalah delapan rittrl. Sedangkan dua mud adalah dua rithl.

Pendapat inilah yang dia (Ibnu Abitaila) ambil.

23 Uh. Al Atsar ka4ra Abu Yusuf, (60) pembahasan' Zakat, dari Abu Hanifah,
dari Hammad, dari Ibrahim, bahwa dia berkata, "Pada setiap hasil bumi, baik banyak
maupun sedikit, ada ker,vajiban zakat. Dan pada fumbuhan yang disimmi dengan air
hujan terdapat kauajiban zakat sebesar 10%. Sedangkan pada tanaman yang disimmi
dengan geriba atau ernber terdapat ker,vajiban zakat 5%1."

Lih. juga Al Abarkarya Muhammad (hlm. 62, bab: Zakat Tumbuhan dan Zakat
S€puluh Persen, dari Hammad, dengan redaksi lrang sama.

Setelah menyebutkan atsar tersebut, Muhamad berkata, "Pendapat inilah yang

diambil oleh Abu Hanilah. Adapun pendapat kami, saSnrran itu tdak wajib dizakati.
Dan yrang termasuk saluan adalah sayuan itu sendiri, kurma matang, dan buah-

buahan yrang tidak bertahan lama, seperti sernangka dan timun. Adapun gandum, jelai,

kurma kering, anggur kaing, dan sejenisn5ra, selnua ifu juga tidak wajib dizakati,
sampai junrlahnya mencapa.i lima wasaq."

Muhamad melanjutkan, "Safu wasaq adalah enam puluh sha', safu sha' adalah

satu qafiz hiiazi da" seperernpat menurut Bani Hasyim, dan satu qafiz adalah delapan
dthl."
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Sementara Abu Yusuf mengatakan, "Pada sayur-mayur ifu

tidak ada kewajiban zakat sebesar 10%. Saya tidak menilai adanya

kewajiban zakat sepuluh persen kecuali pada gandum, jelai dan

biji-bijian, namun jika jumlahnya sudah mencapai lima wasaq."

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang menanam tanaman di

tanah yang zakatnya sebesar sepuluh persen, maka tidak ada

kewajiban zakat atasnya dari tanaman tersebut, sampai hasil dari

tanaman tersebut mencapai lima wasaq dari setiap jenis yang wajib

dikeluarkan zakatnya, dan lima wasaq itu sebanyak tiga ratus sha'

sesuai dengan sha'yang digunakan Nabi $.24

Asy-Syafi'i berkata: Tidak ada kawajiban zakat pada sayur-

mayur. Zakat hanya diwajibkan pada makanan pokok yang kering

dan dapat disimpan untuk waktu lama, seperti gandum, jagung,

jelai, anggur kering dan biji-bijian yang sejenis ini dan ditanam

manusia.

3185. AsySyafi'i berkata: Apabila seseorang mempunyai

empat puluh safu ekor sapi betina, maka Abu Hanifah

mengatakan bahwa apabila sudah haul, dia wajib mengeluarkan

zakat unfuk sapi tersebut sebanyak safu ekor sapi musinnah (sapi

yang sudah genap bemmur dua tahun dan memasuki usia tiga

tahun) ditambah 2.5 persen dari (nilai) sapi musinnah. Adapun

jumlah sapi yang lebih dari bilangan di atas, maka disesuaikan

dengan ketenfuan tersebut sampai menyenfuh angka enam puluh

24 Menurut Ma&hab Hanafi, satu sha' standar Nabi adalah 3296 gmm-

Sedangkan menurut ma&hab Syaf i, Hanbalidan Maliki adalah 2175 Gmm gandum.
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ekor. Saya kira, Abu Hanifah menyampaikan pendapat tersebut

dari Hammad, dari Ibrahim.2s

Sedangkan Ibnu Abi laila mengatakan bahwa tidak ada

ker,vajiban apa pun atas jumlah yang lebih dari empat puluh ekor

hingga mencapai enarn puluh ekor. Pendapat inilah yang dia flbnu
Abi laila) ambil.

3186. Kami (hnu Abi Laila) menerima riwayat dari
Rasulullah S, bahwa beliau bersabda, " Tidak ada sesuafu pun
pada waqsh." Menurut kami, waqsh adalah ketenfuan yang ada di
antara dua nishab zakat. Pendapat itulah yang dia ambil.26

25 Lih. Al Atsar karSn Abu Yusuf (trlm. 86, pembahasan: 7akat, dari Abu
Hanifah, dari Hammad, dari Ibrahim, bahwa dia berkata, "Tidak ada kev.rajiban zakat
pada sapi yang jumlahnSn kurang dari tiga puluh ekor. Apabila sapi-sapi tersebut
sudah mencapai tiga puluh ekor, maka padanya wajib dikeluarkan zal<at berupa seekor
sapi tabi (sapi yang berumur satu tahun), baik yang jantan ataupun yang betina, atau
sapi jada 6nak sapi yang bemmur satu tahun), baik yang jantan atau pun yang betina.

Adapun kelebihan dari jumlah tiga puluh itu, maka tidak ada keurajiban apa pun
padanya, sampai jumlahnya menjadi empat puluh ekor. Jika sudah mencapar empat
puluh ekor, maka wajib mengeluarkan zakat berupa satu ekor *pi musinnah (*pi
yang sudah berumur dua tahun dan memasuki usia Uga tahun). Dan kelebihan dari itu,
maka sesuai dengan ketenfuan tersebut."

Uh. juga Al Abar karya Muhammad ftrlm. 65, bab: Zakat Sapi, dari lbmhim,
dengan riwayat seperti riwayrat di afas.

Setelah itu, Muhammad berkata, "sernua ini merupakan pendapat yang diambil
oleh Abu Hanifah. Adapun pendapa! kelebihan dari empat puluh ekor itu tidak wajib
dizakafi sampai jumlahnya menjadi enam puluh ekor. Apabila jumhtrryra sudah
mencapai enam puluh ekor, maka padanya wajib mengeluarkan dua sapi tabi', baik
jantan atau betina. Tabi' adalah anak sapi gnng berumur safu tahun. Sdangkan
Musinnah adalah Snng berumur dua tahun atau lebih."

z6 Lih. Mushannaf l<arya AMurmzzaq W/23, perrbahasan, Zakat, bab: Sapi,
dari Ats-Tsauri, dari Ibnu Abi laila, dari Al Hakam, dari Mu'a&, bahwa ia bertan5n
kepada Nabi @ tentang ovaqsh & antara tiga puluh sampai ernpat puluh, dan di antara
ernpat puluh sampai lima puluh. Nabi kernudian menjawab, "lldak ada sesuafu pun
padanya." Rir,vayat tersebut merupakan riwayrat yrang mursal.
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AsySyafi'i berkata: Tidak ada kewajiban zakat pada sapi

sampai jumlahnya mencapai tiga puluh ekor. Jika jumlahnya sudah

mencapai tiga puluh ekor, maka padanya wajib mengeluarkan

zakat berupa seekor sapl tabi'- Kemudian, tidak ada kervajiban apa

pun pada kelebihan dari jumlah tiga puluh ifu, sampai jumlahnya

menjadi empat puluh ekor.

Jika jumlahnya sudah mencapai empat puluh ekor, maka

padanya wajib mengeluarkan zakat berupa safu ekor sapi

musinnah. Kemudian, tidak ada kewajiban apa pun pada kelebihan

dari jurnlah empat puluh ifu, sampai jumlahnya menjadi enam

puluh ekor.

Apabila jurnlahnya sudah mencapai enam puluh ekor, maka

padanya wajib mengeluarkan zakat berupa dua ekor sapi tabi'.

Kemudian, tidak ada kewajiban apa pun pada kelebihan dari

jumlah enam puluh itu, sampai jumlahnya menjadi tujuh puluh

ekor.

Apabila jumlahnya telah mencapai tujuh puluh ekor, maka

padanya wajib mengeluarkan seekor sapi tabi' dan seekor sapi

musinnah. Kemudian, tidak ada kewajibarl apa pun pada kelebihan

Uh. -L, 0ll99, perrbahasan:?aliartl, dari jalur Baqiyah, dari Al Mas'udi, dari Al

Hakam, dari Thawus, dari hnu Abbas flihat no.22l.
lJ/n. Kasyfil Astaar [/422423, pernbahasan: Zakat, bab: Zakat Sapi, dengan

sanad Ad-Daruquthni. Dia berkata, "Pam hafizh meriwayatkannya dari Al Hakam dari

Thawus secara mursal. Namun pam hafizh lainnya tidak meriwayatkan riwayat penguat

urntuk riwayat ini."
Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Al Hasan bin Imarah, dari Al hakam, dari

Thawus, dari hnu Abbas- Akan tetapi, Al Hasan itu haditsnya tidak dapat dijadikan

hujjah, jika dia hanya meriwayatkann5ra seorang diri.
AI Waqsh adalah batas di antara dua nishab dalam zakat. Lih- Al Qatnus.
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dari jumlah tujuh puluh itu, sampai jumlahnya menjadi delapan

puluh ekor.

Apabila jumlahnya sudah mencapai delapan puluh ekor,

maka padanya wajib mengeluarkan zakat berupa dua ekor sapi

musinnah. Kemudian sesuai dengan ketentuan ihrlah zakat yang

diperuntukkan bagi sapi dan semua hewan temak lainnya.

ndak ada kannjiban apa pun pada kelebihan yang berada

di antara dua nishab. Setiap kelebihan yang berada di atas nishab

bawah namun belum mencapai nishab atas, maka kelebihan

tersebut dianulir (fidak wajib d2akati), dan zakahrya hanyalah zal<at

yang diperuntukkan bagi nishab bawah.

Jika seseorang mempunyai emas sebanyak sepuluh mitqal
dan uang sebanyak serahrs dirham, kemudian tiba haulnya, maka

Abu Hanifah mengatakan tentang zakalltya, jenis yang paling

sedikit digabungkan kepada jenis yang banyak, kemudian

dikeluarkan zakaturya

Jika uang dinar yang ada kurang dari sepuluh dirham

dengan kekurangan sebanyak safu dinar, maka uang dirham

tersebut dinominalkan pada uang dinar kemudian keduanya

disatukan, sehingga jurnlahnya lebih dari dua puluh mitqal emas,

kemudian dikeluarkan zakafu'rya.

Dari setiap dua puluh mitsqal dikeluarkan zakat sebanyak

setengah mitqal. Sedangkan kelebihannya tidak ada ka,vajiban

zakat sedikit pun padanya, sampai mencapai empat mitqal. Dan
pada empat mitqal ini terdapat kewajiban zakat sepuluh persen

dari stafus mitsqaL
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Tapi jika uang dinar yang ada lebih dari sepuluh dengan

kelebihan sebanyak sahr dinar, maka uang dinar itu dinominalkan

pada uang dirham, kemudian uang dinar tersebut digabungkan

dengan uang dirham, sehingga jumlahnya lebih dari dua rafus

dirham.

Pada setiap dua ratus dirham ada kewajiban zakat sebesar

lima dirham. Namun tidak ada kewajiban zakat sedikit pun pada

kelebihan dari dua ratus dirham, hingga jumlahnya mencapai

empat puluh dirham (totalnya dua ratus empat puluh dirham).

Jika kelebihan uang dirham itu sudah mencapai empat

puluh dirham, maka pada setiap empat puluh dirham wajib

dikeluarkan zakatnya sebanyak satu dirham, tapi ini setelah

melewati dua ratus dirham (240 dirham wajib zakat enarn dirham).

Sedangkan Ibnu Abi laila mengatakan bahr,rn tidak ada

ka,vajiban zakat sedikit pun pada yang demikian itu, hingga emas

tersebut mencapai dua puluh mitqal dan perak tersebut mencapai

dua ratus dirham. Satu sama lain tidak boleh digabungkan. hnu
Abi l-aila mengatakan bahwa emas dan perak ini merupakan harta

yang berteda, sama dengan seseorang yang punya tiga puluh ekor

kambing, dua puluh ekor sapi, dan empat ekor unta. Safu sama

lain tidak boleh digabungkan.

3L87. Ibnu Abi Laila berkata, "Kelebihan dari dua ratus

dirham dan kelebihan dari dua puluh mitqal disesuaikan dengan

ketenfuan tersebut, baik sedikit atau pun banyak."

Inilah pendapat yang diambilnya terkait kelebihan dari

nishab yang sudah ditetapkan.
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Sedangkan Abu Hanifah mengatakan, tidak ada kewajiban

zakat sedikit pun pada kelebihan dari dua ratus dirham, hingga

kelebihan tersebut mencapai empat puluh dirham. Seperti ifulah

riwayat yang kami terima dari Umar bin Al Khaththab.2T

3188. Abu Yusuf berkata, "Emas dan perak tidak boleh

dinominalkan, karena ka,ruajiban zakat ifu terletak pada beratrya.

Demikianlah yang dinyatakan sunah. Oleh karena itu, jika

seseorang mempungni emas sebanyak lima belas mitqal, maka

tidak ada kewajiban zakat atasnya, meskipun nilai emas tersebut

seribu dirham. Karena hadits hanya menetapkan kewajiban zakat

pada dua puluh ni&aL Tapi jika dia mempunyai empat puluh

dirham disamping lima belas mi@al emas tersebut, dia tetap tidak

wajib menzakatinla, sampai uang dirham tersebut mencapai lima

puluh dirham.

27 Uh. Al Atsar kar5n Abu Yusuf (hlrn. 8&89, pernbahasan' Zakat, dari Abu
Hanifah, dari Hammad, dari lbrahim, bahwa dia b€*ata, "'lldak ada ka,vajiban zakat

pada emas yang kurang dari dua puluh mitsqal. Apabila ernas tersebut sudah mencapai
dua puluh mitsqal, maka padanya ada kalajiban zakat sebesar setengah mitsqal.

Adapun kelebihannya dari dua puluh mitsqal, disesuaikan dengan ketentuan tersebut."

Atsar yang sama diriwagratkan dari Ibrahim, bahwa dia berkata, "Tidak ada

ka,vajiban zakat pada dirtnrn gnng jurnlalnlra kurang dari dua ratus. Apabila jurnlahnya

sudah mencapai dua rahrs dirham, maka padanya terdapat ka,uajiban zakat sebesar

lima dirham. Adapun kelebihannya dari dua ratus dirham, disesuaikan dengan

ketenfuan tersebut."
Lih. Al Mushannafl<arya (I\l/88, pernbahasan: Zakat, bab: Zakat

Barang, dari Hisyam bin Hasan, dari Anas, dari Ibnu Sirin, dia berkata, "Anas bin

Malik mengutusku ke Ailah, lalu alu berkata, 'Engkau mengutusku melaksanakan
pekerjaanmu yang paftng buruk'.

Anas kemudian mengelurkan surat Umar bin Al Khaththab untukku, png berisi:

Ambillah dari kaum murslimin satu dirham pada setiap ernpat puluh dirham." Uh. no.

7072.
Abar yang serupa dengan itu juga diriwayatkan dari Ab-Tsauri dan Ma'mar, dari

Ayyub, dari Anas bin Sirin flihat atsar no.7073 di dahm Mushannaftasebutl.
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Apabila emas yang dimiliki itu disempumakan dengan jenis

yang lain, maka saya mewajibkan zakat padanya. Demikian pula

jika sebagiannya terdiri dari jenis tertenfu, dan sebagian lainnya

terdiri dari jenis yang lain, lalu satu sama lain digabungkan. Dia

dapat mengeluarkan zakatnya dalam benfuk dirham atau pun

dinar.

Namun jika dia menghendaki, maka dia dapat mengeluar-

kan zakat emas dalam benh.rk emas, dan mengeluarkan zakat

perak dalam bentuk perak. Mana pun yang dia lakukan dari yang

demikian ifu, maka itu sudah cukup baginya.

Seandainya dia mempunyai dua rafus dirham dan sepuluh

mitqal emas, maka dia menzakati yang dua rahrs dirham ifu

dengan mengeluarkan lima dirham, dan menzakati yang sepuluh

mitqat ifu dengan mengeluarkan seperemp at mitsqal."28

28 HR. hnu Majah (l/571, pernbahasan, Zakat, bab: Taliait Perak dan Emas),

dari jalur Ibmhim bin Ismail, dari Auullah bin waqid, dari hnu Umar dan Aisyah,

bahwa Nabi $ mengambil setengah dinar dari setiap dua puluh dinar atau lebih, dan

satu dinar dari setiap empat puluh dinar.
Al Bushairi mengatakan, "Sanad ini merupakan sanad 5nng dha'if, karena

dha'ifnya Ibrahim bin Ismail."
HR. Abu Daud (ll/322-323, pernbahasan: Zakat, bab: Zakat Her,rnn Temak)'

dari jalur hnu Wahb, dari Jarir bin Hazim -dan ia juga menyebutkan nama perawi

lainnyn, dari Abu Ishaq, dari Ashim bin Dhamrah dan Al Harits Al A'war, dari Ali, dari

Nabi, beliau bersabda, "Apbila angl<au manpuryni dua mtus dirham dan tiba hauhp,
mal<a uajib mangeluarkan atahya sebqar lima dirham. Namtn angl<au tidak uaiib

mengduarkan zakat sdikit pun," maksudnya pada emas, "Hingga engkau mempunyai

sebanyrak dua puluh dinar. Apabila engkau sudah mempunyai dua puluh dinar dan

sudah tiba haulnya, maka engkau wajib mengeluarkan zakatnp sebesar setengah

dinar." Adapun png lebih dari itu, maka sesuai dengan ketentuan itu.

Perawi berkata, "Aku Udak tahu apakah Ali yang merrgatakan: "Maka sesuai

ketentuan itu," atau dia menisbatkannya secara marfu' kepada Nabi. (Lih. no. L567-
awamah).

hnu Hajar berkata dalarn Buhlghul Maram, "Hadits tersebut merupakan hadits

hasan, namun terjadi silang pendapat mengerni statts marfu'-nya." Uh. hlm- 2O4, no.

527.
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AsySyafi'i berkata: Jika seseorang mempunyai emas

sepuluh mitqaldan seratus dirham, kemudian tiba haulnya, maka

fldak ada kervajiban zakat padanya. Emas tidak boleh digabungkan

dengan perak, karena berbeda jenisnya, dan menyebabkan adanya

kelebihan pada sebagiannya atas sebagian yang lain ketika

Saya katakan, riwayat yang mauquf dalam hal ini hukumnya marfu'- I,Vallahu

alam.
Namun dernikian, hnu Hajar mengingatkan di dalam At-Talkhish Al Habh

bahwa Jarir ini tidak pemah mendengar dari Abu Ishaq. Karena di antara keduanya

ada Al Hasan bin Imarah. L:h. At-Tall<hish Al Haba(fr/7741.
Hadits tersebut juga diriwaptkan dari ialur periwayatan Abu Awanah, dari Abu

Ishaq, dari Ashirn bin Dhamrah, dari Ali, Rasulullah S bersaMa, "Aku sudah

menganulir dari kalian (zakat) kuda dan budak. Maka tunaikanlah zakat pemk. Dari
setiap empat puluh dirham, ada kannjiban zakat sebesar satu dirham. Namtrn tidak

ada kalajiban zakat sedikit pun pada kepernilikan seratus sernbilan puluh dirham.

Apabila uang dirham itu sudah mencapai dua rahrs dirham, baru ada ka,vajiban zakat

sebsar ernpat dirham." Ar-Riqqah maksudnya perak.

Abu Daud berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Al A'masy dari Abu Ishaq -
sebagaimana dikatakan oleh Abu Awanah, dan hadits ini pun diriwayatkan oleh Abu
Muawiyah dan Ibrahim bin Thahman, dari Abu Ishaq, dari Al Harits, dari Ali, dari

Nabi $, dengan reiaksi seperti hadits di atas."

I.jh- Al Amwal karya Ibnu Janzawaih Ul/987, pembahasan, Zakat perhiasan),

dari Al Azrami, dari Amr bin Sgr'aib, dari a5nhnya, dari kakeknya--yang

menisbatkannya kepada Nabi: "Tidak ada ka,rrajiban zakat sedikit pun pada emas yang

kurang dari dua puluh mitsqal. Sedangkan pada dua puluh mi@al ernas, ada

kervajiban zakat sebesar setengah mitsqal."
HR. Muslim W673475, pernbahasan: Zakat -awal pembahasan), dari lalur

Sufuan bin Uyainah, dari Amr bin Yahya bin Imarah, dari ayahnya, dari Abu Sa'id Al
Khudri, dari Nabi $, betiau bersaMa, " Tidak ada keurajiban zal<at pada biii-biiian Snng
kurang dari lima ovaq, tidak ada kciwajiban akat pda unta Sang kumng dari lima
el<or, dan fidak ada kewjiban akat pda qnas tang kunng dari lma uqiwh." (no.

L/979').
Diriwayatkan dari jalur hnu Wahb, dari Iyadh bin Abdillah, dari Abu Az-ZuMit,

dari Jabir bin Abdillah, dari Rasulullah tS: "Tidak ada keowjibn al<at pda gng
kunng dari lima uqilah." Uh. VI,/980.

Hadits-hadits tersebut saling menguatkan safu sarna lain, sehingga s€muanlra
layak untuk dijadikan hujjah, insya Allah.

&mua hadits itu mentrnjukkan bahua Rasulullah $ menetapkan adanya

kamjiban zakat pada erras dan pemk berdasarkan beratrya, sebagaimana yang

dikatakan oleh Abu Yusuf.
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ditukarkan secara funai. Sebagaimana kurma kering tidak

dicampurkan dengan anggur kering.

Tidak boleh mencampurkan kurma kering dengan anggur

kering ini sangat identik dengan tidak boleh mencampurkan perak

dengan emas. Dan harta emas dengan perak pun hampir

berdekatan safu sama lain. Juga sebagaimana tidak boleh men-

campurkan unta dengan sapi, atau sapi dengan kambing.

Seandainya seseorang mempunyai uang sebanyak dua rahrs

dirham dan emas sebanyak sepuluh mitqal, maka menurut Abu

Hanifah, apabila haulnya sudah tiba, maka safu salna lain

disafukan, kemudian dikeluarkan zakafurya secara keselunrhan.

Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan, "lni ada jenis harta

yang berbeda, dan zal<at itu hanya wajib atas dirham tersebut,

namun tidak wajib atas emas."

Abu Yusuf mengatakan, "Pada semua ifu ada kewajiban

mengeluarkan zakat. Tidakkah engkau melihat bahwa seorang

pedagang yang memiliki bertagai macam komoditas yang berteda

jenisnya, kemudian dia menaksir nominal seluruhnya dan

menggabungkannya safu sama lain, kemudian mengeluarkan

zakaforya. Maka demikian pula dengan emas dan perak."

3189. Kami menerima riwayat dari Umar bin Al

Khaththab, bahwa dia memerintahkan kepada seorang pedagang

unfuk menilai nominal seluruh barang dagangannya, kemudian

mengeluarkan zakaforya. 29

29 Uh. Mushannaf larya Abdurrazzaq [\1/96, pembahasan: 7al<at, lcribl.'lhkat
Bamng Dagangan), dari Ats-Tsauri, dafi Yahya bin sa'id, dari Abdullah bin Abi

salamah, dari Abu Amr bin Hamas, dari Hammas, dia berkata, "umar berternu
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Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang mempunyai dua rafus

dirham dan sembilan belas mitsqal, maka dia hanya menzakati

yang dua rafus saja, tapi tidak mengeluarkan zakat unfuk yang

sembilan belas mitqal. Sebagaimana jika dia mempunyai lima

wasq kurma kering dan lima wasaq anggur kering kurang satu

sha'.

Dalam hal ini, dia hanya waiib mengeluarkan kurma kering

saja, tapi tidak wajib menzakati anggur kering.

28. Bab: Puasa

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang memakai celak mata

pada bulan Ramadhan maupun di luar bulan Ramadhan, padahal

dia sedang puasa, maka menurut Abu Hanifah hal itu fidak

masalah. Pendapat inilah yang dia (Abu Hanifah) ambil.

Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa hal itu dimakruhkan.

Makruh pula meminyaki kumisnya dengan minyak yang dapat dia

kecap rasanya, saat dia sedang berpuasa.

Tidak masalah orang yang berpuasa memakai celak dan

hendak meminyaki kumis, rambut, wajah, kedua telapak kaki dan

denganku, lalu ia berkata, 'Tunaikanlah zakat hartamu!' Aku b€rkata, Aku tidak
mernpunyai harta yang harus dizakati kecuali pada khuff dan kulit (yrang akan diiuall.
Umar berkata, 'Jika dernikian, nilailah barang itu, lalu keluarkanlah zakatrSra'."

Uh. Mushanaf lbnu Abi Sgibah (lll/183, pernbahasan, Zakat, bab: Apa yang

mereka katakan tentang barang ynng dimiliki seseorang, kernudian tiba haulnya), dari

Ibnu Numair dan Yazid bin Harun serta AMah, dari Yahp bin Sa'id dengan redaksi

yang sama.
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sekujur tubuhnya dengan minyak, apa pun minyak yang diingin-

kannya, apakah minyak yang mahal atau pun yang tidak mahal.

Jika seseorang berpuasa satu hari pada bulan Ramadhan,

kemudian dia ragu bahwa hari ifu termasuk bulan Ramadhan,

kemudian dia tahu setelah itu bahwa hari tersebut memang

termasuk bulan Ramadhan, maka Abu Hanifah mengatakan

bahwa puasanya pada hari ifu sudah cukup baginya. Pendapat

inilah yrang dia (Abu Hanifatil ambil. Sedangkan menurut hnu Abi

Laila bahwa puasanya pada hari itu fidak cukup baginya, dan dia

harus menggantinya dengan berpuasa pada hari yang lain.

Jika seseorang memasuki hari png diragukan, apakah hari

ifu termasuk bulan Ramadhan ataukah bukan, sementara

malamnya sudah bemiat untuk berpuasa pada hari ifu, atas dasar

bahwa hari itu adalah bulan Ramadhan, maka ini merupakan niat

yang sempuma. Dia harus melaksanakan puasa ifu pada hari

tersebut, jika hari itu termasuk bulan Ramadhan. Tapi iika tidak

termasuk bulan Ramadhan, maka dia berbuka.

Ar-Rabi'berkata: Namun di tempat lain Asy-Syafi'i berkata:

Puasa yang dilakukan oleh orang itu pada hari tersebut tidak

cukup baginya, karena dia melakukannya pada hari yang

diragukan.

Jika seorang wanita berbuka puasa pada siang hari bulan

Ramadhan secara sengaja karena merasa rdgu, kemudian di

penghujung hari dia mengalami menshtasi, maka Abu Hanifah

mengatakan bahwa wanita tersebut tidak perlu membayar kafarat,

dan dia cukup mengqadha puasa tersebut. Pendapat inilah yang

dia ambil. Sedangkan hnu Abi Laila mengatakan bahwa wanita

tersebut untuk membayar kafarat dan mengqadha puasa tersebut.
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Jika seseorang menggauli istrinya pada siang hari bulan

Ramadhan, kemudian orang itu sakit di penghujung hari hilang

akalnya, atau istri yang digauli tersebut haidh di penghujung hari

ifu, maka ada pendapat yang mengatakan bahwa orang itu harus

memerdekakan budak- Tapi ada juga pendapat yang mengatakan

bahwa tidak ada kewajiban apa pun yang dibebankan kepada

dirinya.

Tapi jika dia kemudian musafir pada hari itu, maka dia

tetap harus memerdekakan hamba sahaya. Pasalnya, safar adalah

aktivitas yang dia perbuat, sehingga fidak bisa menggugurkan

kewajiban yang zudah dibebankan kepada dirinya.

3190. Aqrslrafi'i berkata: Jika seseorang wajib berpuasa

selama dua bulan sebagai kafarat berbuka pada bulan Ramadhan,

maka Abu Hanifah mengatakan, "ltu adalah dua bulan berhrrut-

turut. Ia tidak boleh melaksanakannya melainkan dengan berturut-

furut."3o

30 Uh. no.925 padapernbahasan: Puasa.

L:lr.. Al Atsarkarp Abu Yusuf (trlm. 175, pernbahasan: Puasa) dari Abu Hanifah,

dari Atha bin Rabah, dari Sa'id bin Al Musag,rab, bahwa seorang priia menghadap

Nabi $, lalu mengatakan bahwa ia pernah berbuka pada siang hari bulan Ramadhan.

Maka Nabi # b€rsaMa kepadanla, "Apakah engl<au marnpu untuk mqnqdekakan
budak?' Omng itu merriaurab, "Tdak. "

Beliau bertanya W, "Apakah engkau nnnpu untuk berpuaa selarna dua bulan
beilurut-turut?' Ordng itu menftnuab, "Tidak. "

Beliau berfangra l$, "Apkah angkau nnmPu mqnbqi makan anam puluh

orang miskh." Orarg itu meniawab, "Tidak."
Maka beliau pun mernbanhr orang ifu dengan mernberikan karung Snng berisi

lima belas sha' kurma kering. Beliau bersabda kepada orang itu, "Sdel<ahkanlah

kuma kering ini."
Orang itu berkata, "Di antara dua batas kota Madinah, tidak ada keluarga yang

lebih membutuhkan daripada aku dan keluarga aku." Beliau bersaMa, "Jil<a dqnihan,
dan bqikh kdtangamu mal<anan dengan kuma kuing itu."

55



AlUmm

Abu Hanifah menurutkan keterangan seperti itu dari

Nabi .$, dan itulah pendapat yang diambilnya. Sedangkan hnu

Abi L-aila mengatakan bahwa dua bulan tersebut tidak harus

berhrrut-furut.

Jika orang yang melakukan hubungan badan pada siang

hari bulan Ramadhan tidak bisa memerdekakan hamba sahaya,

kemudian dia melakukan puasa, maka dia hanya boleh melakukan-

nya selama dua bulan berturut-turut.

Kafarat unfuk hal itu sama dengan kafarat zhihar. ndak
cukup,/sah puasa dan sedekahnya, jika dia mampu untuk

memerdekakan hamba sahaya.

Jika seseorang berwurdhu unfuk melaksanakan shalat

fardhu, kemudian air masuk ke dalam kerongkongannya, padahal

dia sedang berpuasa dan dia pun ingat akan puasa yang

dilakukannya itu, maka:

3191. Abu Hanifah mengatakan, jika dia ingat akan

puasanya ketika dia berwudhu, kemudian air masuk ke dalam

kerongkongmgo, maka dia harus mengqadha puasa tersebut. Tapi

jika lupa bahwa dirinya sedang berpuasa, maka dia tidak harus

mengqadha puasa itu. Abu Hanifah menuhrkan demikian dari

Hammad, dari Ibrahim.3l

3r Uh. Al Atsarkdrya Abu Yusuf ftrlm. 180, pembahasan: Puasa, no. 823), dari

Abu Hanifah, dari lbrahim, bahwa dia Mata, "Jika orang yang berpuasa berkumur,

dan air ifu masuk ke dalam kerongkongannla, sementara dia ingat akan puasanya,

maka dia menyernpumakan puasanya. Tapi dia harus melakukan puasa unfuk

mengganti puasa pada hari itu. Namun iika air itu masuk ke dalam kerongkongannya,

sementam dia lupa bahwa dirinya sedang berpuasa, maka dia menyempumakan

puasanya, dan dia tidak perlu mengganti puasa tersebut."
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Sedangkan Ibnu Abi laila mengatakan bahwa orang itu

Udak wajib mengqadha puasanya, iika dia berwudhu unhrk

melaksanakan shalat fardhu, meskipun dia ingat akan puasa yang

dilakukannya.

3192. Hal tersebut juga diriwaptkan dari Atha', dari hnu

Abbas, dia berkata, "Jika seseorang berwudhu unfuk

melaksanakan shalat fardhu, dan saat ifu dia berpuasa, kemudian

air masuk ke dalam kerongkongannya, maka tidak ada sesuatu

pun yang diwajibkan atas dirinya. Tapi jika dia berwudhu unhrk

melaksanakan shalat sunnah, maka dia harus mengqadha puasa

tersebut."32

Lih. juga Al Abar ler!,a Muhammad hlm. 58, tnb: Apa yang Mqnbatalkan
Puasa), dari Abu Flanifah, dari Flammad, dari lbrahim, bahwa dia berkata tenbng
seorang pria yang berlrumur dan menghirup air ke hidung saat berpuasa, kernudian air
itu terlanjur masuk ke dalam kerongkongannln. Ia b€rkata tentang orang itu, "Dia

menyempumakan puasanya, niunun harus menggqadhanyra."

Muhammad b€rkah, "Perrdapat ih.rlah yrang kami ambil, iika dia ingat akan

puasanya. Namun iika ia tdak ingat bahwa dirinya sedang berpuasa, maka dia tidak
harus mengqadhanya- Pendapat tqs€but merupakan pendapat Abu Hanifah."

32 Uh, Mushannafl<arya AMurmzzaq (N/175, pernbahasan: Puasa, bab: Omng

5nng Berkumur dan Menghirup Air Ke Hidung, Kernudian Air Masuk ke dalam

Tubuhnya, yang diriwayatkan dari seseomng), dari Ibnu Abi laila, dari Atha, dari hnu
Abbas, tentarg seorang prira 5nng berkumur{armur dalam keadaan berpuasa,

kemudian air masuk ke dalam tubuhnya.
hnu Abbas b€rkata, "Jika wudhu tersebut untuk shalat fardhu, maka itu bukanlah

apa-apa. Tapi jika wudhu tersebut sunnah, maka dia harus mengqadhanSra." Uh. no.

7381 dalam tersebut.
Diriwayatkan iuga dari Abu Hanifah, dari Hammad, dari hmhim, riwayat yang

seperti riwayat tersebut. Lih. no 7382.
Diriwayatkan juga dari Ats-tsauri, dari Abu Has!,im atau yang lainnya, dari

Ibrahim tentang seorarg pria yang berkumur dalam keadaan berptrasa .... kemudian
dia menyebutkan atsar seperti atsar di atas.

Sufyan ffiata, "Saya lebih srka mengqadha puasa tersebut, walau bagaimana
pun keadaannya." Uh. no. 7380.
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Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang berwudhu untuk

melaksanakan shalat, dan saat ifu dia sedang berpuasa, kemudian

dia berkumur dan air masuk ke dalam perutnya, tapi dia lupa

bahwa dirinya sedang berpuasa, maka tidak ada sesuatu pun yang

diwajibkan atas dirinya

Jika seseorang minum narnun dia lupa bahwa dirinya

sedang berpuasa, maka hal ifu tidak membatalkan puasanya. Tapi

jika dia ingat bahwa dirinya sedang berpuasa, kemudian air itu
masuk ke dalam perutnya, maka saya lebih suka bila dia

mengqadha puasa tersebut, demi kehati-hatian.

Mengenai yang unjib baginya, maka tidak wajib baginya

untuk mengqadha puasa tersebut, hingga dia benar-benar

melakukan suafu pelanggaran atau melakukan perbuatan yang

tidak diperkenankan baginya, sampai membuat air itu masuk ke

dalam perutnya.

Tapi jika dia hanya bermaksud unhrk melakukan berkumur,

kemudian air ihr masuk ke dalam kerongkongannya tanpa ada

unsur kesengajaan untuk memasukannya, karena dia hanya

menghirup dan mengeluarkan nafas, maka dia tidak wajib unfuk

mengqadha puasa tersebut. Ini mempakan kesalahan yang

tergolong ke dalam kategori lupa atau yang lebih ringan dari ifu-
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29. Bab: Haji

Asy-Syafi'i berkata: Abu Hanifah mengatakan bahwa

heruan badanah tidak boleh diberi tanda. Dia juga mengatakan

bahwa pemberian tanda ifu merupakan pemutilasian.

Sedangkan lbnu Abi L-aila mengatakan bahwa boleh

memberikan tanda pada sisi kiri punuk, dan pendapat inilah yang

dia ambil.

3193. AsSrSyaf i berkata: Hewan badanah diberikan tanda

pada punukryu, demikian pula dengan sapi png diberi tanda pada

punuknya atau bagian punuknya. Sedangkan kambing tidak boleh

diberi tanda. Pemberian tanda itu dilakukan di sisi kanan. Seperti
itulah Rasulullah $ memberi tanda.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas rft,, dari Nabi S, bahwa

beliau memberikan tanda33 pada disi kanan. Berdasarkan hal itulah

kami meninggalkan pendapat yang mengatakan bahwa pemberian

tanda tersebut dilakukan di sisi kiri.34

33 Tanda 5rang dimaksud adalah melubangi atau mekrkai bagian sisi punuk tnta
badanah, agar darahnya mengalir, supala diketahui bahwa heuran tcrsebut mempakan
herpan hadyu.

s4 HR. Muslim (ll/9t2 pernbahasan: Haji, bab: Mengahrngi dan Menandai
Heuran Hadyu Kefika Berihram), dari jalur periwayatan Syt'bah dari Qatadah, dari
Abu Hassan, dari Ibnu Abbas, dia berkata,

"Rasulullah $ melaksanakan shalat Zhuhur di Darl Hulaifah, kemudian beliau
meminta didatangkan untanya., lalu beliau menandainya pada sisi kanan punuknSn,

sampai darah pun mengalir. Beliau lantas mengaltrnginya dengan sepasang sandal.

Setelah itu, beliau menaiki heuran tunggangannyra. Setelah beliau duduk tegak (di atas

herpan tunggangannya) di Baida, maka beliau pun bertalbiyrah untuk berniat melakukan
haii." Uh. no. 205/1243.
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3t94. Diriwayatkan bahwa Ibnu Umar memberikan tanda

pada hewan badanahnya di sisi kiri punuknya.3s

3L95. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari

Ibnu Juraij, dari Nafi', bahwa Abdullah bin Umar tidak peduli di sisi

mana dia menandai hewan hadgt-rnya, baik di sisi kanan mapun di

sisi kiri.36

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang bemiat unfuk

melakukan umrah, kemudian dia merusaknya, kemudian dia tiba di

Makkah dan mengqadhanya, maka Abu Hanifah mengatakan

bahwa cukup baginya unfuk mengqadhanya dengan berihram dari

Tan'im. Pendapat inilah yang dia ambil. Sedangkan hnu Abi l-aila

mengatakan bahwa tidak cukup baginya unfuk mengqadhanya

kecuali dengan berihram dari miqat negerinya.

35 HR. Ath-Thabarani (l/379, penrbahasan: Haji, bab: Aktivitas Pada Herpan
Hadyu Ketika Akan Digiring), dari Nafi', dad AMullah bin Umar, bahwa apabila dia

membawa hewan hadyr dari Madinah, maka dia mengalungi dan menandainya di Dzurl

Hulaifah. Ia mengalunginy.a terlebih dahulu sebelum menandainya. Hal itu terjadi dalam
satu tempat, dan dia menghadap kiblat. Dia mengalurgi her,van itu dengan dua sandal

dan menandainya di sisi kiri ...."
36 HR. Al Bukhari (l/5L8, perrbahasan: Haji, bab: Orang 5rang Mernndai dan

Mengalungi Her,vannya di Dzul Hulaifah, Kernudian Berihram.
Al Bukhari berkata: Nafi' berkata, "hnu Umar apabila membawa her,van hadyu

dari Madinah, maka ia mengalungi dan menandainyn di Dzulhulaifah. Ia menusuk sisi

kanan punuk heruan tersebut dengan belati, dan ia menghadapkan hannn tersebut ke

arah kiblat dalam keadaan mendekam."
Lih. juga As-Sunan Al Kubm N/?32, pembahasan' Haji, bab: Pilihan untuk

Mengalungi dan Menandai Her,van Hady.t), dari jalur Ibnu Wahb, dari Malik bin Anas

dan AMullah bin Umar, dari Nafi', bahwa AMullah bin Umar menandai sisi kiri her,van

badanahnya, kecuali jika heruan tersebut sulit dan suka kabur. Apabila ia flCak bisa

masuk di antara keduanya, maka ia menandai di sisi kanan her,van badanahnva.

Demikianlah kedua perkam ihr diriwayatkan darinya srcrra shahily'tubt,
sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al Imam Asy-Syafi'i.

6t



AlUmm

3196. AslrSyafi'i37 berkata: Jika seseorang bemiat unhrk

melakukan umrah dari miqafurya, kemudian dia merusaknya, maka

tidak cukup baginya unfuk mengqadhanya kecuali dengan

berihram dari miqat umrah yang dirusalmya.

Kami tdak tahu qadha suafu amalan kecr.rali dengan

melaksanakan !,ang serupa amalan tersebut. Adapun melal.rukan

sesuafu yang kurang dari amalan tersebut, maka ini mengqadha

sebagiannya dan bukan seluruhnya. Dan yang mencukupi adalah

qadha keselunfian, bukan qadha sebagian.

Adapun pihak-pihak yang mengatakan bahwa dia berhak

unfuk mengqadha umrah tersebut dengan memulai umrah dari luar

tanah haram, maka ifu termasuk berseberangan dengan qiyas yang

telah kami jelaskan di atas, di samping bertentangan dengan atsar

yang sudah disebutkan.

Menumt saya, yang berpendapat demikian melandasi

pendapatnya dengan riwayat yang menyebutkan bahwa Aisyah

pemah bemiat untuk melakukan umrch, padahal dia tidak mau

melakukannya, kemudian Nabi memerintahkannya unfuk

mengqadha umrah tersebut dari Tan'im. Padahal ini fidaklah

seperti yang diwayatkan ifu. Karena yang benar adalah Nabi

memeritahkan Aisyah unfuk melakukan haji bersamaan dengan

umrah, sehingga Airyah menjadi orang yang melakukan haji

secara qiran.

Umrah mempakan sesuafu yang disukai oleh Aisyah,

sehingga Nabi $ pun memerintahkannp untuk berumrah. Ifulah

37 A.y-Syaf i mernbrikan penjelasan rinci tenbng permasalahan tersebut pada
pernbahasan: Haji, bab: Apakah Ummh ihr uaiib S?erU Haji, dan ia mengernukakan
dalil{alil dalam bab ini. Lih. no. 989-993.
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fakta yang sebenamya. Jadi perintah beliau berumrah kepada

Aisyah itu bukan untuk mengqadha umrah.

3L97. Jika seseorang mendapatkan hewan buruan atau

tangkapan laut selain ikan, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa

tidak ada kebaikan apa pun pada hewan buruan atau tangkapan

laut selain ikan. Pendapat inilah png dia ambil.

Sedangkan Ibnu Abi l-aila mengatakan, fidak masalah

mengonsumsi het,van buruan atau tangkapan laut, apa pun

benh-rknya.38

Asy-Syafi'i berkata: Tidak masalah orang berihram berburu

atau menangkap sesuafu 5nng ada di air unfuk menyambung

kelangsungan hidupnya, baik berupa ikan maupun yang lainnya.

Sebab Allah @ berfirman,

-fJ G,t, ,iGu, Hi 3; F '"J,t
I

Jlb-C,? 
-{*sGFT 3;"€"*??, ,Wj

"Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan

(yang berasal) dari laut sebagai makanan yang luat bagimu, dan

bagi orang-omng yang dalam dan diharamkan atasmu

B l:h. Al Aaarkarya Muhammad (hLn. 179, bab: Apa yang Dimakan di Daratan
dan [autan), Abu Hanifah dari Hammad, dari lbmhim, dia berkata, "Tidak ada

kebaikan apa pun pa.da sesuatu yang ada di air selain ikan."
Muhammad mengabkan, "Pendapat inilah png kami ambil." Pendapat tersebut

merupakan pendapat Abu Hanifah.
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(menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram."
(Qs. AI Maa'idah 16196)

Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa "makanan (yang

berasal) dari laut" adalah segala sesuafu yang ada di laut.

Penafsiran ini merupakan penafsiran paling representatif yang

pemah dikemukakan, Wallahu a'lam.

3198. Abu Yusuf berkata, "Saya pemah bertanya kepada

Abu Hanifah tentang remmputan tanah haram, lalu Abu Hanifah

menjawab, 'Aku memakruhkan unh.rk menggembalakan her,van di

remmputan tanah haram, atau padang rumpukrya dijadikan

tempat unfuk mencari makan hewan'. Aku juga menanyakan hal

itu kepada hnu Abi I ail6, kemudian dia berkata, 'Tidak masalah

bila remmputannya diambil atau diladikan sebagai tempat

gembalaan'. Aku juga pemah menanyakan hal itu kepada Al Hajjaj

bin Arlhah, lalu dia mengabarkan kepadaku bahwa dia pemah

menanyakan masalah itu kepada Atha' bin Abi Rabah, lalu Atha'
menjawab, 'Tidak masalah bila dijadikan tempat gembalaan,'

namun dia tidak suka bila rerumputannya diambil."39

Pendapat inilah yrang dia (Abu Yusufl ambil.

Asy-Syafi'i berkata: ndak masalah jika tumbuhan,

pepohonan dan padang gembalaan tanah haram dijadikan sebagai

tempat untuk mengembalikan hewan gembalaan, akan tetapi tidak

ada kebaikan bila rerumputannya diambil. Sebab, lrang

3e l-jh. Mushannaf Abdwmaq N/L41.-L 1 no. 92O2-9203). dan Akhbar
Makkah karya Al Fakihani W369 no.2222-22241
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diharamkan Rasulullah $ adalah mencabut pepohonannya,

kecuali pohon idzkhir (sejenis lemon).

Al lkhtila yang disebutkan dalam hadits artinya mengambil,

baik dengan rnencabut maupun menebang. Beliau juga melarang

memotong pepohonannya, namun tidak mengharamkannya

menjadi tempat gembalaan.

Abu Yusuf menceritakan kepada kami, dia mengatakan,

"Aku pemah mengajukan pertanyaan kepada Abu Hanifah,

kemudian Abu Hanifah menjawab, 'Tidak masalah mengeluarkan

debu dan bebafuan tanah haram ke tanah halal'." Pendapat inilah

yang dia ambil.

3L99. Dia (Abu Yusufl berkata, "Aku juga mendengar hnu

Abi l-aila menceritakan dari Atha' bin Abi Rabah, dari Ibnu Abbas

dan hnu Umar, bahwa keduanya memakruhkan mengeluarkan

debu dan bebahran tanah haram ke tanah halal."40

Syaikh menceritakan kepada kami dari Razin maula

Abdullah bin Abbas, bahwa Ali bin AMillah bin Abbas menulis

surat kepadanya agar dia mengirimkan lempengan bafu dari

Marwah untuk Ali, guna dijadikannya sebagai alas tempat sujud.

4o 65. Mushannaf lbnu Abi $aibh (tVl380-Danrl Fila, pernbahasan: Haji, bab:

Itrwal Debu Tanah Haram 5rang Dikeluarkan dari Tanah Haram), dari Waki', dari Ibnu

Abi I ail6, dari Atha, dari hnu Abbas dan hnu Umar, bahwa keduanya memakruhkan

mengetuar&an debu tanah haram ke tanah halal, atau memasukan debu tanah halal ke

tanah hamm.
uh. Akhbar Makkah karya Al Fakihani [ll/39l) dari Muhammad bin Abi Umar,

dari sufuan, dari Razin maula AIul Abbas, dia berkata, "AIi bin AMillah bin Abbas

mernrlis surat unhrkku yrang berisi: 'Kirimkanlah padaku lernpengan bafu dari Marwah

trnttrk diiadikan sebagai alas sujudlu'." (no.2271.
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Asy-Syafi'i berkata: Tidak ada kebaikan dengan mengeluar-

kan bebafuan dan debu tanah haram ke tanah halal, karena tanah

haram ifu memiliki nilai sakral yatg membuatnya berbeda dengan

wilayah lainnya. Menurut saya, wallahu a'lam, tidak ada seorang

pun yang dibolehkan untuk menghilangkan bebatuan tersebut dari

tempat yang membuat tempat itu berbeda dari berbagai tempat

lainnya, sehingga tempat tersebut menjadi slna dengan tempat

lainnya.

3200. AsySyafi'i berkata: AMurrahman bin Al Hasan bin

Al Qasim Al Azraq juga mengabarkan kepada kami, dari a5rahnya,

dari AMul A'la bin AMillah bin Amir, dia berkata, "Aku datang

bersama ibuku," atau dia berkata, "Bersama nenekku, ke Makkah.

hu atau nenekku itu kemudian didatangi oleh Shafiyah binti

Syaibah. Maka ibu atau nenekku pun menjamu dan menghormati

nya.

Shafiyah berkata, 'Aku tidak tahu dengan apa memberikan

balasan setimpal unfuk kebaikan ini'.

Shafiyyah lantas mengirimkan bongkahan batu yang diambil

dari sudut Ka'bah (maksudnya, Hajar Aswad). lalu ibu atau

nenekkupun keluar dari Makkah, lalu kami singgah di tempat

persinggahan pertama. Setelah itu, ditufurkanlah tentang penyakit

dan wabah yang menyerang mereka semua (penduduk ternpat

persinggahan)."

Abdul A'la menemskan, "hu atau nenekku lantas berkata,

'Menumtku, sehamsnya kita datang tanpa mengeluarkan

bongkahan bahr dari tanah haram ini'. Ibu atau nenekku kemudian

berkata kepadaku -dan saat ifu aku meninrkan keadaan merel<a,
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'Bawalah batu ini kepada Shafiyyah, dan kembalikanlah

kepadanya. Katakanlah kepadanya bahwa Allah & telah

meletakkannya sesuafu di tanah haram-Nya, dan tidak sepafutnya

sesuafu ifu dikeluarkan dari sana'."

Abdul A'la menemskan, "Mereka berkata kepadaku, 'ltu

tak lain melainkan sebagai apresiasi kami karena engkau telah

masuk ke tanah Haram'. Mendengar perkataan itu, maka seolah-

olah kami dilepaskan dari belenggu."41

Asy-Syafi'i berkata: Lebih dari satu Ahlul Ilmi mengatakan

bahwa tidak sepatuforya mengeluarkan sesuatu dari tanah haram

ke tempat lainnya.

Jika seseorang menangkap satu dari sekian banyak merpati

di tanah haram, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa orang ifu

hams menanggung nilainya (mengganti dengan mengeluarkan

nilainya), dan pendapat inilah yang dia pegang. Sedangkan hnu
Abi L-aila mengatakan bahwa dia harus menyembelih domba.

3201. Saya juga mendengar Ibnu Abi laila mengatakan

dari Atha' bin Abi Rabah tentang merpati tanah haram, "(Dia

harus menyembelih) domba. "42

3202. Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang menangkap salah

satu dari sekian banyak merpati yang ada di Makkah, maka dia

harus menyembelih seekor domba, demi mengikuti funfunan

41 Saya belum pernah menemukan atsar tersebut.
42 Riwayat tersebut telah dituhrkan dari Atha pada no. L263-12&,

pernbahasan: Haji, bab: Fidyah Menangkap Burung Merpati.

67



AlUmm

Umar, Utsman, Ibnu Abbas, hnu Umar, Nafi'bin Al Harits, Ashim

bin Umar, Atha' bin Abi Rabah, Sa'id bin Al Musay,ab dan Snng

lainnya -semoga Allah meridhai mereka r"*ra-.43

Sedangkan pihak-pihak yang mengklaim bahwa !,ang

diwajibkan dalam hal itu adalah mengganti dengan nilai merpati

tersebut, mereka mengatakan bahwa pendapat tersebut tidak

bertentangan dengan seorang pun dari para sahabat- Padahal ada

empat orang yang bertentangan (dengan mereka) dalam masalah

menangkap merpati Makkah tersebut.

Abu Hanifah pemah ditanya tentang seseorang yang

berihram kemudian menangkap hamn buruan, lalu ditetapkan

bahwa dia wajib membayar denda berupa anak kambing atau anak

kambing betina yang berumur empat bulan, atau lnng seienis

dengan itu.

Abu Hanifah kemudian mengatakan bahvrn heruan hadry
tidak cukup untuk jadikan denda heunn buman kecuali heunn

hadyt yang cukup unfuk dfadikan denda haji tamathr', gaitu anak

domba jika fubuhn5a besar, atau kambing, sapi atau unta banitnh,

atau lebih dari itu.

Tidakkah engkau melihat firman Allah di dalam kitab-Nya

terkait denda hewan buruan:

\KT il;Trt.. a.

'13 Atsar tersebut sudah dijelaskan pada no. 1265 dan keter-angan tentangprya

pun sudah dikernukakan ahsnyn pada pernbahasan: Haii, bab: Fi{rah atau Tehrsan
Menangkap Burung Merpati.
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*sebagai hadyt yang dibawa sampai ke Ka'bah." (Qs. AI

Maa'idah [5]: 95)

Saya juga pemah bertanya tentang hal itu kepada lbnu Abi

[-aila, kemudian dia mengatakan, "Hewan hadyt tersebut

dikirimkan, meskipun berupa anak kambing atau janin."

Abu Yusuf berkata, "Saya berpegang pada atsar tentang

anak kambing dan anak kambing betina yang bentmur empat

bulan. Sedangkan Abu Hanifah berkata tentang semua itu,

'Membayar denda dengan nilainya'. Pendapat inilah yang dia

ambil."

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseoftmg menangkap hewan

buruan kecil, maka dia menebusnya dengan domba kecil. Karena

Allah @ beffirman,

'seimbang dengan buruan yang dibunuhnya." (Qs. Al

Maa'idah [5]: 95)

Seimbang yang dimaksud adalah seimbang dengan her,rnn

buruan yang ditebus tersebut. Namun jika hewan yang dibunuh

dan kemudian ditebus ihr besar, maka hetruan tebusannya juga

besar.

Sepengetahuan saya, orang yang mengatakan bahwa tidak

boleh menebus hewan buruan kecil dengan hetr,ran tebusan besar,

berarti orang tersebut telah menyalahi Al Qur'an, atsar, qiyas dan

logika.

-ai JltGJLb
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Jika dia mengklaim bahura semua herran buruan ifu haram,

sehingga dia mengklairn bahwa belalang pun harus ditebus dengan

kurma kering atau yang lebih kecil daripada kurma kering, karena

kecil ukuran belalang tersebut dan kecil pula nilaingra, sementara

sapi liar ditebus dengan sapi pula karena besamya ukurannya, lalu

mengapa dia trdak mengklaim bahr,rn her,van yang kecil boleh

ditebus dengan heuran yang kecil pula, padahal beliau telah

menebus heunn yang kecil dengan hewan yang kecil pula, dan

hewan yang besar dengan her,van yang besar pula?

Padahal, Allah & jrga telah berfirman,

;)ie,I$(, Jrit*
"Maka denda seimbang dengan buruan yang dibunuh4a."

(Qs. Al Maa'idah [5]: 95)

Sungguh, tinggl atau rendahnya hetuuan tebusan tersebut

bergantung pada tingsi atau rendahnya keseimbangan ifu.

Jadi, bagaimana mtrngkin heuran tangkapan tersebut boleh

ditebus dengan kurma kering, tapi tidak boleh ditebus dengan anak

kambing? Memang apa beda antara hev,ran udhhiyah, heuran

hadyt untuk menebus haji bmatfui dan heunn yang dijadikan

denda atas heuran buruan?

Apakah dia menilai ifu sesuai dengan qiyas denda he{ ran

buruan ketika oftrng png berihram ifu menangkap sapi betina,

misalnya dengan mengatakan, "Cukup baginya seekor kambing,

sebagaimana orkrep bagi orang yang melakukan haji tamattu' atau

berkurban?"
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Atau, dia mengqiyaskan hal itu ketika orang yang berihram

ifu menangkap belalang, dengan mengatakan, "Tidak cukup bagi

orang yang berihram kecuali seekor domba, sebagaimana tidak

cukup bagi orang yang berkurban dan melakukan haji tamattu'

kecuali dengan menyembelih kambing?"

Jika dia mengatakan, "Tidak," maka dikatakan (kepada-

nya), karena denda hewan buruan ifu sebagaimana firman

Allah &'

;ri b J,3t, J,
'seimbang dengan buruan yang dibunuhnya." (Qs. Al

Maa'idah [5]: 95)

Padahal keseimbangan kecil atau besamya itu bergantung

pada hewan buruan yang ditangkap.

Namun jika dia mengatakan, "Benar demikian," maka

dikatakan kepadanya, lalu apa yang menyesatkanmu dari anak

kambing betina yang berumur empat bulan, jika anak kambing ini

sebanding dengan hewan buruan yang ditangkap. Jika engkau

hanya mengikuti Umar saja pada pufusan yang tidak ada sedikit

pun hujjah bagimu padanya kecuali dengan bersikap taklid

kepadanya, maka mengapa engkau menyalahinya, padahal dia

berlandaskan pada Al Qur'an, qiyas dan logika, dan demikian pula

dengan para sahabat Nabi lainnya?

3203. Umar rS menetapkan bahwa denda kelinci adalah

anak kambing, dan denda yarbu adalah anak kambing betina yang
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berumur empat bulan. Umar 4&, juga menetapkan bahua denda

biawak adalah anak kambing urnur safu tahtrn png sudah dapat

menghimpun (memakan) air dan pepohonan-4

3204. Ibnu Mas'ud 4* menetapkan bahua denda Yartu
adalah anak kambing betina 1rang b€rumur empat bulan atau
jafirah.as

3205. Utsman rS menetapkan bahua denda Ummu

Huyain adalah dua kambing ynng sedang bunting.6

3206. Dituturkan dari Hushaif AI Jazzlrj, dari Abu [Jbaidah,

dari Abdullah bin Mas'ud, bahqra dia berkata tentang telur burung

unta yang diambil oleh orang png sedang berihram, "Dia hanrs

mengganti dengan mengeluarkan harganya- "47

3207. Daud bin Abi Hind juga meriuray"atkan 3,rang senada

dengan itu dari Amir.6

4 Lih. no. 1238 dan pada pernbatrasan: Flafr, tab: Hcwan Hqrn.
4s Atsar t€rsebut telah disehn*an pada no. 1252, pernbatrasan: Haji, bab:

Yatbu'.
6 Atsar tercebut telah dijelaskan b€rikut pada rrc. 126O pernbatrasan:

Haji, bab: Ummu Hulrain, dan taktuiinyaiqa sdah drdaslon di sana-
a7 Atsar tersebut tdah disebutkan pada no. l?sL1^?il, pernbatrasan: Flaji, tnb:

Telur Burung Unta yang Darnbil oleh Orang Fng b€rihram-
Uh. juga Al Abar kar!,a Abu YrLruf hkn- 105, no. 5O2l bn l(hushaif, dari

AMurrahman, dengan redaksi lnng sama.tl8 lih. Mushatnaf tbnu Abi gpibah (N/4fl2, Darul Hl<r, pernbalrasan: Haii,
tentang omng berihram gang mengambil t€lrr hmmg onta), dari Ibnu Fudhail, dari

72



Alllmtn

3208. Aku mendengar lbnu Abi Laila mengatakan dari

Atha' bin Abi Rabah tentang telur, "wajib menggantinya sebesar

safu dirham." Sedangkan Abu Hanifah mengatakan, "Mengganti

nya dengan nilainYa."49

AsySyaf i berkata: Jika seseorang yang sedang berihram

mengambil teh:r burung unta, atau telur merpati, atau telur hevuan

buman saat ihram, maka dendanya adalah menggantinya dengan

mengeluarkan nilainya, karena dianalogikan pada belalang, dan

kepada sesuatu yang tidak ada padanya dari burung unta.

Bagaimana kemgian dan pengurangan ini bisa terjadi?

30- Bab: DiYat

AsSr$nfi,i berkata: Jika seseorang membunuh orang lain

secara sengaja, sementara pihak yang terbunuh mempunyai ahli

waris yang masih kecil dan sudah danrasa, maka Abu Hanifah

mengatakan, "Jika rnenghendaki, ahli waris yang sudah besar

dapat membunuh sang pembunuh." Sedangkan hnu Abi l-aila

mengatakan, "Mereka tidak berhak membunuh sang pembunuh'

Daud,dariAs!rq,a,bi,diab€*ata'"Te'taittelurbunrrrgtrnta,wajibmengganti
dengan nihinya."" S"d""Sfu dirlwagp*an dari Khalid Al Ahmar dari Daud, dari AslrSya'bi'

Menggantinyra derrgan lurgaqn--iih. n1*t-"*f nUufu[V/421, p€rnbahasan: Marnsik, bab: Telur Burung

unta), dari Ats_Tsau4 JJ r.l"*rr*, auri tu.ti-, dari Daud, dari Asysya'bi,

k"du}ya b€rkata, 'Padanya waiib merrgganti dengan nilainfra-" Lih- atsar dalam

t€rs€but no.8295.
49 Sa!/a belum perrnh meneenukan atsar tersebut'
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hingga ahli waris yang kecil-kecil ifu menjadi dewasa." pendapat

inilah yang dia pegang.

3209- Abu Yusuf menceritakan kepada kami dari seorang
pria, dari Abu Ja'far, bahwa Al Hasan bin AIi membunuh Ibnu
Muljim karena hnu Muljim membunuh Ali. sedangkan Abu yusuf
mengatakan, "Dan saat ifu, Ali mempunyai anak yang masih kecil-
kecil."5o

Asy-syafi'i berkata: Jika seseorang membunuh orang rain
secara sengaja, dan orang yang dibunuh ifu mempunyai ahli waris
yang masih kecil dan yang sudah deurasa, atau ahli waris sudah
delvasa ifu tidak ada di tempat, maka tak seorang pun dari mereka
berhak unfuk membunuh (sang pembunuh ifu), sampai ahli waris
yang masih kecil itu menjadi baligh, atau ahli waris yang tidak ada
ifu menjadi hadir, serta sepakatlah orang-orang yang memiliki
bagian atas harta warisan dari pihak yang terbunuh -seperti istri
atau ibu, atau nenek- unfuk membunuh sang pembunuh
tersebut.

m suyu tidak menernukan atsar tersebut. Lih. no. 1992, patbahasan: Kaum
Pernberontak, bab: simh tentang para pemberontak, karena di dalamnya terdapat
wasiat Ali, yakni apabila mereka membunuh pembunuhngra, maka mqel<a udak boieh
memutilasinya.

uh. Mushannaf karyn Abdurrazzaq wLil-tss, bab: Hadits tentang Kaum

-H?*l dari Ibnu Juraij, dari Abdul Kar'rm, dari eutsam Maula Al Fadhl bin Abbas,
lahwa AIi memangggil Husain dan Muhammad, kemudian berkata, "Demi
kesungguhanLu yung menganggap kalian berdua siagai seorang pria, jika aku
meninggal karena peristiwa itu, maka datangkanlah sang pernbunuhlt, tutu bunutrlah
dia oleh kalian berdua. Namun jangan cincang orang ihr.;

Qutsam melanjutkan, "Maka Husain dan Muhammad pun memenggal orang itu
(sang pembunuh Al0 dan mernbakamya.',

Qutsam melanjutkan lagi, "Narnun Al Hasan melarang keduanya (melakukan
pernbakaran itu)."
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Apabila mereka sepakat unfuk melaliukan ifu, maka

mereka berhak unhrk membunuhnya. Namun apabila mereka

behrm sepakat, maka mereka belum berhak membunuhnya.

Jika demikian keadaannya, maka siapapun dari ahli waris

yang sr,rdah baligh dan hadir di tempat itu berhak unhrk mengambil

bagiann5n dari diyat Sang bersumber dari harta sang pernbunuh,

sesuai dengan kadar warisan yang b€rhak diterirrnnya dari pihak

png terbunuh.

Apabila dia telah melakukan itu, maka uali ahli uraris png
tidak ada di tempat dan wali dari ahli waris png masih kecil pun

b€rhak unhrk mengambil bagian mereka dari dlnt tersebut.

Karena pembunuhan telah terhalang dan sudah berubah menjadi

harb (dipt).

Maka dari ifu, tak sepatutnln urali dari ahli waris png
masih kecil trntuk tidak mengambilnln, padahal harta ifu sudah

mungkin unfuk mengambilnya.

Jika ada seseorang yang mengatakan, bagaimana mungkin

anda berpendapat seperti itu dan tidak mengambil perrdapat

pendapat lainnyra, padahal sebagian ahlul ilmi bahun apabila ada

ahli uraris png hendak membunuh sang pembunuh, maka dia

dapat melalarkan ifu, meskipun sebagian ahli waris lainrya

memaafkan si pembtrnuh.

Dengan demikian, mereka menetapkannya pada posisi

huhaman had. Sementara ahlul ilrni lainnya bahwa ahli rrnris yang

$dah baligh tersebut dapat membunuh sang pembunuh, tanpa

hanrs menunggu der,vasa ahli waris yang masih kecil.
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Lebih jauh, sebagian ahlul ilmi lainnya mengatakan bahwa

anak dapat membunuh sang pembunuh ayahnya, tanpa harus

menunggu izin dari sang ibu.

Jika ada yang mengatakan demikian, maka dikatakan

kepadanya, kami berpendapat demikian karena itulah sunnah yang

tidak bisa ditentang, atau karena ifulah makna yang sesuai dengan

pengertian sunnah. Sementara qiyas ifu berdasarkan pada ijma'.

Jika ada yang mengatakan, mana sunnah yang terkait

dengan hal itu? Dikatakan kepadanyat

{*) *ht & :t J";, Jti -rY \'
frbf rrf;1r";;1 ,d:b e;i\G J{} i UU

.t:n$ f-,?-i 
"oLs 

,,_etbat

32L0. Rasulullah $ bersaMa, "Bamng siapa dibunuh oleh

seorang pembunuh, mal<a keluarga pihak yang terbunuh berada di
antara dua pilihan. Jika ingin, mereka dapt mengambil qishah.

Namun jika ingin yang lain, mereka dapat mengambil di5nt"sl

Ketika Rasulullah $ memutuskan bahwa ahli waris pihak

terbunuh dapat mengambil qishash atau mengambil diyat,

sementara kaum muslimin sepakat bahwa diyat adalah sesuatu

yang diwariskan, maka tidak halal bagi ahli waris untuk tidak

memberikan warisan (diyat) tersebut kepada ahli waris lain yang

51 Sebagian dari hadits ters€but sudah dijelaskan pada no. 2650, pembahasan:

I-lka 1lang Disengaja, bab: Hukum terkait pernbunuhan sengaja.
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mewaris bersama dirinya, sampai dia sendiri mandiri menahan

dirinya dari warisan (diyat) tersebut. Inilah pengertian yang

terkandung di dalam Al Qur'an, pada firman Allah &,

q:H\ VtSLb i
I .,

I

I ;r'il'r* #

"Maka banngsiap tnng mendapat suafu pemaafan dai
saudaranya, hendaHah (yan7 memaaflan) mengikufi dengan cara

yang baik, dan hendaklah (lang diW maa| membaSnr (diyat)

kepada yang mernberi maaf dengan @n gng baik (pula)- "(Qs- Al

Baqarah 121: l78l

Hal inilah yang sudah dijelaskan pada pembahasan tentang

diyat.

Saya menemukan bertagai pendapat lainnya yang

bertentangan dengan itu fidak mempunyai hujjah apa pun, karena

alasan yang telah saya sampaikan tadi, yaifu bahwa pendapat-

pendapat mereka itu bertentangan dengan sunnah-

Selain itu, saya juga menemukan pendapat mereka itu

saling bertentangan safu sama lain. sebab mereka mengklaim

bahwa mereka melarang mengambil diyat dari pihak pembunuh,

karena yang wajib bagi ahli waris pihak tersebut adalah menuntut

qishash dan bukan mengambil diyat.

Namun mereka mengatakan bahwa jika salah seorang ahli

waris dari pihak teftunuh memberikan maaf, maka qishash ifu

4.,>?

tg

Jt5s1t',.- t J

E

fr,L,
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berubah menjadi diyat. Tenfu saja, mereka tidak menetapkan

perkataan mereka ifu dan justr-r merunfuhkannya.

Adapun pihak-pihak yang mengatakan bahwa hal ihr

seperti hukuman had yang dilaksanakan oleh siapapun dari

kalangan ahli waris yang menghendakinya, tapi jika ada ahli waris

lain yang memberikan maaf (maka boleh-boleh saja), maka itu

berarti mereka telah mempertentangkan pembolehan pemberian

maaf tersebut dengan hukuman had. Karena mereka mengklaim

bahwa ahli waris dapat memaafkan pembunuhan, namun mereka

mengklaim juga bahwa tidak ada maaf dari hukuman had-

Mereka juga mengklaim bahwa boleh berdamai dalam

kasus pembunuhan dengan memilih diyat, namun mereka juga

mengklaim bahwa ahli waris tidak boleh berdamai dalam urusan

hukuman had dengan memilih mengambil harta.

Jika sekelompok orang melakukan baku hantam, kemudian

mereka menyingkir meninggalkan seseorang yang terbunuh di

antara mereka, namun dia diketahui siapakah yang telah

membunuh orang ifu, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa

korban yang terbunuh ditanggung oleh aqilah atau penanggung-

jawab kabilah, dimana si korban tersebut ditemukan di sana.

Namun ini pun para wali orang yang terbunuh itu tidak menisbat-

kan pembunuhan tersebut kepada orang lain.

Sedangkan hnu Abi Laila mengatakan bahwa korban yang

terbunuh ditanggung oleh aqilah atau penanggungjawab semua

orang yang berbaku hantam di tempat ihr, kecuali jika wali dari

pihak yang terbunuh itu menisbatkan pembunuhan tersebut

kepada selain mereka. Pendapat inilah yang dia (Ibnu Abi Laila)

ambil.
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AsySyafi'i berkata: Jika sekelompok orang terlibat baku

hantam, kemudian mereka menyingkir dari seseorang yang

terbunuh di antara mereka, kemudian para wali si korban

menisbatkan pembunuhan ifu kepada sosok tertentu, atau kepada

kelompok tertentu, atau mereka mengatakan, "Dia telah dibunuh

oleh salah satu dari dua kelompok itu, nalnun tidak diketahui

kelompok manakah yang telah membunuhnya," maka dikatakan

kepada mereka (wali omng yang tertunuh):

"Jika kalian mampu mendatangkan sesuafu yang

mewajibkan penyumpahan atas salah satu dari dua kelompok

tersebut, atau atas sebagian dari mereka, atau atas sosok tertentu,

atau atas sejumlah orang yang lebih banyak dari itu, maka

dikatakan kepada kalian: 'sumpahlah seseorcng!' Namun jika

kalian tidak dapat mendatangkan itu, maka tidak ada diyat dan

tidak ada pula qishash bagi kalian. Dan siapa saja yang kalian

kehendaki unfuk kami sumpah atas pembunuhan tersebut, maka

kami akan menyumpahnya. Akan tetapi, siapa saja yang kami

sumpah (kemudian tidak terbukti bahwa dia pembunuhnya), maka

kami pasti membebaskannYa."

Seperti ifu pula jika ada seseorang yang terluka kemudian

meninggal dunia, baik walinya itu menisbatkan pembunuhan

tersebut kepada seseoftrng ataupun tdak. Sebab, jika saya tidak

menerima dalsuaannya pada sesuafu yang lebih rendah daripada

un$an nyawa, maka saya juga tidak akan menerima dakr,vaannSn

pada sesuafu dalam urusan nYawa.

Saya juga tidak mengetahui dasar maupun cabang dari

pendapat yang menyebutkan bahwa sumpah diwajibkan

berdasarkan dakwaan oftmg yang telah meninggal dunia. Padahal
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sumpah yang diputuskan oleh Rasulullah terkait Abdullah bin Sahl

ifu tidak lain melainkan berseberangan dengan apa yang dikatakan

dakwaan, dan tidak ada bukti-bukti yang lemah dari bukti-bukti

yang kuat.

Jika seseorang terluka (di tempat suatu kabilah), dan

padanya terdapat luka, namun dia masih bisa menahannya, tapi

dia tems-menenrs sakit sampai meninggal dunia, maka Abu

Hanifah mengatakan bahwa diyahrya ditanggung oleh kabilah

tempat dimana orang itu terluka di tengah mereka. Pendapat inilah

yang dia ambil. Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa

tidak ada kauajiban apa pun atas mereka

Abu Hanifah mengatakan bahwa qishash adalah hak setiap

ahli waris. Pendapat inilah yang dia pegang. Sedangkan hnu Abi

l-aila mengatakan bahwa qishash adalah hak setiap ahli waris,

kecuali suami dan istri.

Asy-Syafi'i berkata: Suami flaki{aki), istri (perempuan) yang

merdeka, nenek, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan semua

ahli waris lainnya, baik laki-laki maupun perempuan, mereka

semua berhak mendapatkan hak untuk menerima qishash, juga

berhak untuk mendapatkan diyat.

Apabila ada seorang yang terbunuh di suafu kabilah, maka

Abu Hanifah mengatakan bahwa qasamah (sumpah yang diulang-

ulang dalam dah,vaan pembunuhan) diwajibkan atas para pemilik

tanah yang telah diberi batas-batasnya, dan mereka juga wajib

untuk menanggung diyahya. Namun tidak ada kewajiban apa pun

atas para penduduk dan para pembeli (tanah tersebut). Pendapat

inilah yang dia ambil.
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Setelah itu, Abu Yusuf berkata, "Dir,uajibkan kepada para

pembeli, para penduduk dan para pemilik tanah yang telah diberi

batas-batasnya."

Sedangkan hnu Abi Laila mengatakan, "Dilat ditanggung

oleh para penduduk dan para pembeli (tanafr tersebut), serta para

pemilik tanah 5rang sudah diberi batas-batas itu.

Demikian pula jika orang yang tertunuh itu ditemukan di

suatu perkampungan, maka dia menjadi tanggungan kabilah

tersebut, yakni kabilah yang menjadi penduduk kampung tersebut-

Ia juga menjadi tanggungan penduduk kampung tersebut.

Demikianlah menumt pendapat lbnu Abi laila.

Sedangkan Abu Hanifah mengatakan, dia menjadi

tanggungan aqilah para pemilik rumah saja, meskipun mereka ifu

para pembeli (tanah tersebut). Adapun para perrduduk, mereka

tidak menanggungnya." Pendapat inilah yang dia ambil.

Abu Yusuf kemudian kernbali kepada pendapat Ibnu Abi

laila.

Sedangkan pendapat Abu Hanifah ynng sudah masyhur

adalah: Selama masih ada seseomng dari pemilik tanah yang

sudah diberi batas-batas tersebut, maka tidak ada kalajiban apa

pun atas pihak pembeli (tanah tersebut).

AsyrSyafi'i berkata: Jika seseorang ditemukan terbunuh di

tempat orang lain, atau (di tempat) para pemilik tanah yang sudah

diberi batas-batasnya, atau (di tempat) penduduk tertenfu, atau di

padang pasir, atau di barak militer, maka mereka semua

hukumnya sanna, yaifu Udak ada diyat maupun denda (atas
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mereka), kecuali berdasarkan bukti-bukti yang dialukan, atau

berdasarkan sesuafu yang malajibkan adanya sumpah qasamah.

Dengan dernikian, berarti pam wali dari pihak png ter-

bunuh ifu harus memberikan sumpah qasamah. Apabila para wali

mendakr,,a seseorang, bahkan seribu oftrng, maka kami akan

menyumpah mereka, dan membebaskan mereka. Karena Nabi S
bersabda kepada kaum Anshar, "(Jika kalian tidak mau bersumpah

lima puluh kali), maka dengan demikian kaum Yahudi akan

membebaskan kalian (dari dugaan pembunuhan) dengan lima

puluh sumpah."

Ketika mqel<a (para sahabat lrang menunfut pembunuh

AMullah bin Satrl diadili) enggan menerima sumpah kaum Yahudi

tersebut, Nabi S tetap tidak mewajibkan apa pun atas kaum

Yahudi, padahal orang yang terbunuh itu ditemukan di tempat

orcmg-orang Yahudi ifu.

Namun demikian, Nabi $ menghibur mereka (para sahabat

yang menuntut pembunuh Abdullah bin Sahl diadili) dengan

memberikan diyat kepada merel<a, yang beliau keluarkan dari

pribadi beliau secara suka rela.

Jika seoftmg suami memotong tangan istrinya, atau

seorang istri memotong tangan suaminya, maka Abu Hanifah

mengatakan bahwa dalam permasalahan ini tidak ada qishash,

karena tidak ada qishash antara suami dengan istrinya pada

permasalahan yang bukan terkait nyawa.

3217. Dernikian pula, tidak ada qishash antara orang

merdeka dengan hamba sahaya pada permasalahan yang tidak
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terkait urusan nyawa. Tidak ada qishash pula di antam anak-anak,

baik pada permasalahan yang menyangkut nyawa maupun yang

lainnya. Seperti itulah yang diceritakan kepada kami oleh Abu

Hanifah dari Hammad, dari hrahim. Dan pendapat inilah yang

dia ambil.52

Sedangkan hnu Abi laila mengatakan bahwa dalam hal

(nyawa) itu ada qishash di antara mereka, dan demikian pula pada

setiap luka yang mungkin dilakukan qishash terhadapnya.

Asy-Syafi'i berkata: Qishash diberlakukan antara suami-istri,

baik terkait luka maupun nyawa. Demikian pula, qishash juga

diberlakukan antara sesama hamba sahaya, antara yang sahr

dengan lainnya. Karena, apabila mereka mengatakan bahwa

qishash diberlakukan di antara orang-orang ifu terkait nyawa, lnng
nota bene merupakan hal paling besar, maka tenfun5ra qishash

juga diberlakukan dalam perkara luka yang merupakan hal yang

lebih kecil. Sebab Allah @ menyebutkan nyawa dan luka di dalam

kitab-Nya dalam satu alur pembicaraan.

Adapun anak-anak, tidak ada qishash di antara mereka.

Jika seseorang membunuh orang lain dengan mengguna-

kan tongkat atau bafu, dimana dia menghantam orang lain itu
beberapa kali hingga orang lain ifu meninggal karena hantaman

s2 Uh. Muslnnnaf karya AMr.rrrazzaq W45O451, pembahasan: Dyat, bab:

Isti Dibunuh Karern Membunuh Smminta), dari Ats-Tsaud, dari Mughimh, dari
Ibrahim, dia berkata, "Tidak ada qishash di antam suami-isti, kecuali terkait nyawa.

Tidak ada qishash di antara orang merdeka dan hamba sahaya, kecuali terkait nr7awa."

Uh. Mushannal lbnu Abi Sgiban N/4O6, Dar An-Nataj, pembahasan: DiSrat,

Kriminal Anak Kecil, Yang Sengaja dan Yang Tidak Sengaia), dari Hafsh, dari Asy'ats,

dari Aqr$;a'bi, Al Hakam dan Hammad, dari lbrahim, dia berkata, "Kesengajaan

anak kecil dan ketidaksengajaanryra sama saja." Maksudnya, ia Udak boleh diqishash

karena hal itu, dan hanp mernbayar diyat.
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tersebut, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa tidak ada qishash

di antara mereka berdua. Sedangkan hnu Abi laila mengatakan

bahwa di antara mereka berdua ada qishash, dan pendapat inilah

yang dia ambil.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang menebas orang lain

dengan benda tajam atau sesuahr yang dapat memotong anggota

tubuh dan mengeluarkan darah, kemudian benda atau sesuafu

tersebut memotong fubuh orang lain ifu seperti halnya pedang,

sehingga orang lain yang ditebas itu pun meninggal dunia karena

tebasan tersebut, maka dalam masalah ini terdapat qishash.

Apabila dia menghantam orang lain itu dengan tongkat

atau batu, atau sesuafu yang tidak dapat memotong anggota tubuh

dan tidak dapat mengeluarkan darah seperti halnya senjata, maka

dalam masalah ini ada dua prinsip:

Pertama, jika dia menghantam omng lain dengan bafu atau

kayr besar, dimana jika seseorang dihantam dengan bafu atau

kayu besar ini maka orang itu tidak akan bertahan hidup, misalnya

orang itu dihantam pada bagian kepalanya, atau dipukul pada

bagian perutnya, atau dihajar pada bagian lainnya yang sangat

mematikan, atau pukulan yang dilakukan ifu lebih pelan daripada

pukulan sebelumnya, hingga fidak biasanya seseorang yang

dipukul dengan pukulan tersebut tidak mampu bertahan hidup,

maka sang pelaku dibunuh (diqishash) karena melakukan

perbuatan tersebut.

Karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan sengaja

membunuh, bahkan lebih mematikan daripada tebasan pedang

yang tajam. Karena tebasan pedang yang tajam lebih cepat

mendatangkan kematian.
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Kedua, jika dia memukul orang lain ifu dengan tongkat,

cambuk atau baju dengan pukulan yang biasanya seseoftrng masih

bisa bertahan hidup setelah menerimanya, maka ini merupakan

ketidaksengajaan yang mirip dengan kesengajaan. Dalam hal ini

hanya ada diyat, narnun tidak ada qishash.

Jika seseorang mengEEt tangan orang lain, kemudian

orang lain itu menarik tangannya (dari mulut penggigitrya),

sehingga penarikan ifu merontokan salah satu gigi orang yang

menggigitnya, maka Abu Hanifah, orang yang menarik tangannya

itu tidak harus menanggung gigi yang rontok itu. Sebab sudah

semestinya dia menarik tangannya dari mulut orang yang

menggigitrya. Pendapat inilah yang dia ambil.
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3212. Kami menerima riwayat dari Rasulullah #i, bahwa

seseoremg menggigit tangan orang lain, kemudian orang lain ifu

menarik tangannya dari mulut orang yang menggigitnya, hingga

hal itu mencabut gigi seri sang penggigit, maka Rasulullah pun

membatalkan pertanggungan atas gigi seri tersebut, dan beliau
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bersabda, " Mungkinkah salah seorang dari kalian menggigit

saudaranya dengan ggttan seperti glgitan hewan pejantan.'s3

Sedangkan lbnu Abi l-aila mengatakan bahwa orang yang

menarik tangannya itu harus menanggung diyat gigi yang copot

itu. Namun keduanya sepakat dalam hal adanya pertanggungan

untuk kasus selain ihr dari kejahatan yang dilakukan terhadap fisik.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang menggigit tangan, kaki

atau salah safu anggota fubuh orang lain, kemudian orang yang

digigit itu menarik anggota tubuhnya yang digigit dari mulut sang

penggigit, sehingga tindakan ifu merontokan sebagian atau seluruh

grgi seri sang penggigit, maka tidak ada karajiban apa pun atas

orang yang menarik bagian tubuhnya ihr.

Sebab, sudah pasti orang yang digigit ifu akan menarik

bagian tubuhnya yang digigit dari mulut sang penggigit, dan dia

bukanlah orang yang melakukan pelanggaran ketika menarik

bagian tubuhnya ihr, sehingga harus memberikan pertanggungan.

Rasulullah # juga telah memberikan pufusan pada kasus

seperti ini (tidak ada pertanggungan apa pun bagi yang menarik

bagian tubuhnya yang digigit, hingga merontokkan gigi sang

penggigit).

53 Hadits tersebut sudah disebutkan pada no. 2656, pernbahasan: Lrlka karena
pertuatan sengaja, bab: Sesuafu yang Menggugurkan Qishash Karena Perbuatan Snng
Sengala Dilakukan.
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3213. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari
hnu Juraij, dari Atha', dari Shafwan bin Ya'la bin Uma147ah, dari
ayahnya, bahwa seorang pria menggigigit tangan pria lainnya,
kemudian orang yang digigit itu menarik tangann5n dari mulut
orang yang menggigitnya, hingga satu atau dua gigi seri orang
yang menggigitrya rontok, maka Rasulullah $ menyatakan tidak

ada pertanggungan dalam kasus tersebut. Beliau bersaMa,
"Mungkinkah dia membiarkan tangannya di dalam muluhnu untuk
engkau gigit, seakan-akan tangannya ifu benda di dalam mulut
hevnn pejantan."g

Jika heunn funggangan (milik seseorang) menendang
(orang lain) dengan kakinya saat sedang berialan, maka Abu
Hanifah mengatakan bahwa pemiliknya tidak wajib menemggung

nya, karena:

g I ih. penjelasan sebelumnya.
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3274. Kami menerima riwayat dari Rasulullah #, bahwa

beliau bersabda, " (Sepakan) kaki belakang (heunn funggangan) ifu

tidak dikenakan denda."S5

55 HR. Abu Daud N/178-Awamah, perrbahasan: Diyat, bab' Heuran

Tunggangan yang Menendang dengan Kakin!,a), dari utsman bin Abi syaibah, dari

Muhammad bin Yazid, dari Suflpn bin Husain, dari Az-Zuhri, dari sa'id bin Al

Musag,rab, dari Abu Humimh, dari Rasulullah $, Miau bersabda, "Sepakan kaki

betakang hewan tunggangan itu tidak ada dandanSn. Dan iatuh ke lobang yang digali

tntuk mangeluarkan hasil bmbangiuga tidak ada

HR. Ad-Daraquthni (117152, pernbahasan: Digrat dan Hukuman Had), dari jalur

periwayatan sufuan bin Husain, dan Az-zuhn, dari sa'id bin Al Musayyab, dengan

redaksi yang sarna.

Ad-Daruquthni berkata, "Riwayat sufi7an bin Husain yang menyebutkan:

Sepakan kaki belakang heuran tunggangan ihr tidak ada dendanya tidak diperkuat, dan

perkataan tersebut merupakan kesalah pahaman. Sebab para vlama tsiqah yarry

haditsnya sudah kami kernukakan menyalahi riwayat tersebut, dan mereka pun tidak

mengatakan dernikian.
Demikian pula, hadits tersebut juga diriunyatkan oleh Abu Shalih As-Saman,

Abdurrahman Al A'raj, Muhammad bin sirin, Muhammad bin Zigrad, dan yang lainnyra

dari Abu Humirah, namun mereka tidak menyebutkan di dalamnya: "Sepakan kaki

belakang her,van hrnggangan itu tidak ada dendanya." Ihrlah riunyat yang terpelihara

dari Abu Hurairah.
Yang layak untuk disebutkan di sini adalah bahwa hadits berikut ini merupakan

hadits yang telah disepakati keshahilannya, yaitu hadits:

"Lul<a karena hewan peliharaan itu gratis (tidak ada iatuh ke dahm

sunur lnng digali juga gmtis (tidak ada dandanp), terperosok ke dalam lubang yang

digali untuk mengeluarkan bamng tambang iuga gmtis (tidak ada danda4a), namun

pada penemuan hata terpandan terdapatal<atlima persq-"
HR. Al Bukhari (465, pernbahasan: Zakat, tnb: Harta Rikaz itu wajib Zakat Lima

Persen), dari Abdullah bin Yusuf, dari Malik, dari hnu syihab, dari sa'id bin Al

MusaySnb dan dari Salamah bin Abdirn:ahman, dari Abu Hurairah, bahwa

Rasulullah $ bersa$a, "....' Kernudian perawi menyebutkan hadib tersebut di atas.

Uh. no. L499. Parygalan hadits tersebut terdapat pada no. 2355,6912 dan 5913.
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Sedangkan hnu Abi laila mengatakan bahwa dalam

masalah ini, orang yang menunggang hewan tersebut harus

memberikan pertanggungan terhadap apa yang dilakukan hewan

funggangannya itu.

Asy-Syafi'i berkata: Orang yang menunggang, mengendarai

dan menaiki heuran funggangan tersebut hams menanggung apa

yang diperbuat hewan tersebut dengan kaki depan, mulut, kaki

belakang atau ekomya. Tidak juga diperkenankan selain ini.

Namun dia tidak harus memberikan pertanggungan apa pun

kecuali dia membawa hewan funggangan tersebut unfuk menginjak

sesuafu sehingga dia pun harus menanggurlgnya- Karena injakan

hewan tersebut menrpakan perbuatan oftmg yang mengendarai-

nya.

Dengan demikian, het,ruan tersebut tak ubahnya hanya

seperti alat yang digunakannya untuk melakukan kejahatan.

Adapun jika kita mengatakan bahwa orang yang

mengendarainya hams menanggung apa yang dilakukan heunn

tersebut dengan kaki depannya, tapi tidak dengan kaki belakang-

nya, sejatinya ini merupakan sikap gegabah.

HR. Muslim (lll,/133G1335, pernbahasan, Hukuman Had, bab: Luka karena

Her,van Peliharaan, atau lahrh ke dalam lobang yang digali trntuk merrgelmrkan barang

tambang, atau jatuh ke dalam sumur lnng digali udak ada dendanya), dari Malik, dan

Laits, dari Az-hhri, dengan rdaksi lnang sama. (no. 45/1710).
KataTilbarmaksudngra adalah gratis, gnkni tidak ada denda rnaupun diyatnya.
Riwayat ini, "sepakan kaki belakang heuan tunggangan itu tidak ada dendanya

...," merupakan riwayat Abu Yusuf. Asy-Syafi'i menglnitik riwayrat ini, sebagaimana

yang akan disebutkan tak lama lagi, dimana AsySyafi'i mengatakan, "Adapun yang

diriwayatkan dari Rasulullah $, bahwa sepakan kaki belakang hev.ran tunggangan itu

fdak ada dendanya, itu -wallahu a'lam- merupakan sebuah ke&eliruan- Karena para

hafizh tdak menghafalnyra seperti itu."
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Jika ada yang mengatakan, ifu karena sang penunggang

heunn tersebut tidak melihat kaki belakang hewan ifu, karena

ketika berkendara dia juga tidak dapat melihat kaki depan he'uuan

tunggangannya. Oleh karena itulah seyogianya dikatakan tentang

pengendara tersebut, "la harus menanggung apa png disebabkan

oleh kaki belakang her,r.ran tunggangann5n, narnun tidak harus

menanggung apa yang dilakukan kaki depan hevvan tunggangan-

nya." Sebenamya tidak seperti yang harus dikatakan.

Adapun yang diriwayatkan dari Rasulullah $, bahwa

sepakan kaki belakang halan tunggangan itu tdak ada denda atau

diyatnya, sebenamya -unllahu alanr ifu merupakan kesalahan.

Karena para hafizh tidak menghafal seperti itu.

Abu Hanifah mengatakan tentang seseoremg yang

membunuh budak laki-laki, "Diyatrla ditanggung oleh aqilah sang

pembunuh." Pendapat inilah Snng dia ambil.

Sedangkan hnu Abi Laila mengatakan, "Aqilahaya hdak

menanggungnya."

Abu Yusuf kemudian kembali dari pendapahya dan

berkata, "ltu adalah harta yang tidak ditanggung oleh aqilah, dan

sang pembunuh harus menanggung diyatrya, seberapapun

jumlahnya."

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang membunuh budak laki-

laki secara tidak sengaja, maka aqilah-nya yang menanggung

diyabrya. Karena dialah yang menanggung kejahatan orang

merdeka terhadap jiwa yang diharamkan, dan ada qishash

padanva' 
.t
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Dalam hal itu juga ada kafarat, sebagaimana halnya

pembunuhan terhadap orang merdeka, dalam keadaan bagaimana

pun. Karena budak laki-laki tersebut lebih idenfik dengan jiwa

manusia ketimbang harta. Dan dia tidak mengumpulkan harta

dalam arti tertentu, kecuali diyatnya adalah nilainya.

Adapun selain itu, dia berteda dengan harta pada

mayoritas hukumnya. Wallahu alarn.

31. Bab: Pencurian

AsySyafi'i berkata: Jika seseorang mengaku melakukan

pencurian sebanyak safu kali, dan pencurian yang dilakukan ifu
setara dengan sepuluh dirham atau lebih, maka Abu Hanifah

mengatakan, "Aku akan memotong tangannya." Namun Abu

Hanifah juga mengatakan, "Jika aku tidak memotong tangannya,

maka aku jadikan apa yang dicurinya itu sebagai utangnya. Aku
juga tidak akan memotong tangannya karena bemtang."

Sementara hnu Abi l-aila mengatakan, 'Aku tidak akan

memotong tangannya, hingga dia memberikan pengakuan

sebanyak dua kali." Pendapat inilah 5nng dia ambil. Namun setelah

itu dia kembali kepada pendapat Abu Hanifah.

Jika seseorang mengakui melakukan pencurian sebangnk

safu kali, dan pengakuan tersebut dapat dipastikan keotentikan-

nya, dan pencurian tersebut mempakan pencurian yang bisa

&U"ut tangan dipotong karena melakukannya, maka orang itu

dipotong tangannya.
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Dalam hal ini, tidak ada perbedaan apakah pengakuannya

itu disampaikan hanya satu kali atau lebih dari itu.

Jika ada seseorang yang mengatakan, "Sebagaimana saya

tidak akan memotong tangannyra kecuali dengan kesaksian dua

orang saksi, maka apabila ada dua orcng saksi yang memberi

kesaksian tentang pencuriannya, maka hakim harus memotong

tangannya, dan tidak perlu memperhatikan penarikan pengakuan-

DVd, jika sebelumnya dia telah mengeluarkan pengakuan."

Padahal, seandainya dia memberikan kesaksian di hadapan hakim

sebanyak serafus kali, kemudian dia menarik pengakuannya itu,

maka hakim tidak boleh memotong tangannln.

Jika ada seseomng yemg mengatakan, 'Seperti ifu pula jika

paftr saksi menarik kesaksiannya, lnkni kami tdak akan

memotong tangannya." Maka dikatakan kepada orang itu: Apabila

para saksi menarik kembali kesaksiannya, kemudian mereka

kembali memberikan kesaksian terkait apa yang sudah mereka

tarik, maka kesaksian mereka tidak dapat diterima.

Jika seseorerng memberikan pengakuan (bahwa dirinya

telah mencuri), kemudian dia menarik pengakuann5ra itu,

kemudian dia memberikan pengakuan lagi, maka pengakuan

tersebut diterima darinya. Dengan demikian, pengakuan tersebut

berbeda dengan kesaksian pada aunl dan akhimya.

Jika pihak yang dicuri tidak ada di tempat, maka Abu

Hanifah mengatakan, "Aku fidak akan memotong tangan sang

pencuri." Pendapat inilah yang dia ambil.

Sedangkan Ibnu Abi laila mengatakan, "Aku akan

memotong tangannya, jika dia merrgrampaikan pengakuan
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dua kali, meskipun pihak yang dicuri sedang tidak ada di

I AsfSyafi'i berkata: Jika pihak yang dicuri tidak ada di

tgmpat, maka sang pencuri dipenjara, hingga pihak yang dicuri

hadir. Sebab, mungkin saja pihak yang dicuri memberikan solusi

yang dapat menghindarkannya dari hukuman potong tangan, dari

menghindarkannya dari hukuman potong tangan dan katajiban
untuk memberikan pertanggungan (mengganti sesuafu yang dicuri).

Jika pencurian yang terjadi setara dengan nominal lima

dirham, maka Abu Hanifah mengatakan, "Tidak ada potong

tqrs* dalam masalah ini. Sebab,

l

I

3215. Kami menerima riwayat dari Rasulullah S, juga dari

dan dari hnu Mas'ud, bahwa mereka mengatakan, "Tangan

boleh dipotong kecuali pada pencurian senilai sepuluh
.56

Pendapat inilah yang dia (Abu Hanifah) ambil.

Sedangkan hnu Abi L,aila mengatakan, "Tangan dapat

pada pencurian senilai lima dirham, namun tidak

jika kurang dari itu."

3216. Asy-Syafi'i berkata: Orang yang tsiqah mengabarkan

kami dari Abdullah bin Umar bin Hafsh dan Sufyan bin

dari Az-Zuhi, dari Amrah, dari Aisyah, bahwa

56 Uh. komentar atsar no. 2738-2743, perrbahasan: Hukuman had, bab: Sifat

rJh. Nashbur Raph (l1l/ 355-360).
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Rasulullah fl$ bersabda, "Hukuman potong tangan ifu berlaku

pada pencurian seperempat dinar atau lebih."S7

Pendapat inilah yang kami ambil.

Asy-Syafi'i berkata: Adapun riwayat yang disebutkan oleh

Abu Hanifah, yang bertentangan dengan riwayat ini, sesungguhnya

riwayat tersebut bukanlah riwayat yang tsaba{ seandainSra riunpt
tersebut hanya dirivrayatkan oleh seorang perawi saja.

Adapun riwayat dari Ali dan hnu Mas'ud, maka perlu

diketahui bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dijadikan hujjah

selain Nabi S.
Lebih dari itu, saya juga tidak mengetahui riwayat dari Ali

dan hnu Mas'ud tersebut diriwayatkan secara babat dari masing-

masing dari keduanya s€cara shahih.

32L7. Di lain sisi, Sufuan bin Uyainah mengabarkan

kepada kami dari Humaidh Ath-Thawil, bahwa dia mendengar

Qatadah bertan5n kepada Anas bin Malik tentang hukuman

potong tangan, lalu Anas menjawab, "Aku pernah menghadiri Abu

Bakar, ketika dia memotong tangan seorang penorri, yang nilainya

setara dengan tiga dirham-" Atau, Anas bin Malik mengatakan,

"sesuatu yang menyenangkan aku, yaifu bahwa sesuafu ifu senilai

tiga dirham."58

57 Atsar tersebut sudah disebutkan dalam pernbahasan yang lalu lno- 2733),
tepatngra pada awal Hukuman had dan Sifat Penegasian.

58 Atsar tersebut sudah disebutkan pada pernbahasan yarg lalu kto. 28021,
tepatnya pada awal Hukuman had dan Sifut Penegasian, Hukurnan Had
unfuk Kasus Pencurian.
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3218. Diriwayatkan pula secara tsabat dari Aisyah, bahwa
berkata, "Hukuman potong tangan ifu pada pencwian

seperempat dinar atau lebih." Hal ini sudah dijelaskan
pembahasan tentang pencurian.sg

Jika ada dua orang saksi yang memberikan kesaksian
pencurian, sementara pihak yang barangnya dicuri tidak

di tempat, maka Abu Hanifah mengatakan, "Aku tidak akan
kesaksian yang disampaikan saat pihak yang barangnya

sedang tidak berada di tempat. Tidakkah engkau melihat
seandainya orang ifu mengatakan, 'Aku tidak kecurian

pun, mungkinkah aku memotong tangan sang pencuri ifu?"
inilah yang dia (Abu Hanifah) ambil.

Sedangkan Ibnu Abi laila mengatakan, "Aku akan
kesaksian tersebut, dan tetap akan memotong tangan

pencuri."

Asy-Syafi'i berkata: Jika ada dua orang saksi yang

kesaksian bahwa seorang pria telah melakukan

sementara pihak yang barangnya dicuri tidak berada di
(atau sedang musaftr), maka aku akan tetap menerima

tersebut, mengajukan pertanyaan kepada para saksi,

menangguhkan pemotongan tangan sampai pihak yang

dicuri datang.

Jika seseorang mengakui pemah melakukan pencurian

dua kali, dan berzina sebanyak empat kali, kemudian

ifu dia menampik telah melakukan perbuatan tersebut,

Abu Hanifah mengatakan, "Kami menolak menjafuhkan

5e Atsar tersebut sudah disebutkan pada pembahasan yang lalu (no. 27331,
pada awal perntalnsan: Hukurnan Had dan Sifat Penegasian.

95



Al Urun

hukuman had kepadanya pada dua pelanggaran tersebut, karena

adanya syubhat. Namun kami akan mengharuskannya me-

nanggung atau mengganti barang yang dicurinya-

3279- Kami menerima riwayat dari Rasulullah #i, ketika

Ma'iz bin Malik mengakui (pemah berzina) di hadapan beliau, dan

beliau pun memerintahkan bahwa dia harus diralam, kemudian dia

melarikan diri saat terkena lemparan bafu, dan saat ifulah

Rasulullah bersaMa, 'Mengapa Udak kalian biarkan saja dia'-"50

Hadits tersebut diceritakan kepada kami oleh Abu Hanifah,

yang meriwalratkannya se@ra marfu'nmpai kepada Nabi $, dan

pendapat itulah grang dia (Abu Hanifah) ambil.

Sementara lbnu Abi laila mengatakan, "Aku tidak akan

menerima mlatnln pada kedua pelanggaran tersebut, dan aku

akan menjatuhkan hukuman had kepadanya."

Jika seseorlng mengakui pemah berzina, meminum

khamer, atau melakukan pencurian, kemudian dia meralat

pengakuannSla, maka saya menerima ralafurya ifu, baik sebelum

maupun setelah sabetan cambuk, lontamn bafu atau tebasan

pedang mengenai fubuhnya, baik dia mengemukakan alasan

maupun fidak, baik dia berubah atau pun tidak berubah, karena

diqiyaskan atau dianalogikan padat

60 Hadis tersebut tdah dijelaskan pada no. 3050, pernbalnsan' Dalsrraan dan

Kesaksian, bab: Hukuman Had.
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3220. Petunjuk dari sabda Nabi $ tentang Ma'iz,
kalian tidak melepaskann5a." 61

Demikianlah ya.,g berlaku pada setiap hukrrman had yang

untuk Allah.

Adapun yang terkait dengan hak antara sesama manusia,

tersebut mengikat dirinya, dan ralatrya tidak berlaku
permasalahan yang telah diakuinya itu. Saya juga akan

unfuk mengganti apa yang dia curi. Karena ifu
hak manusia.

Apabila seorcng pria kafir harbi masuk ke wilayah kita
jaminan keamanan, kemudian dia melakukan pencurian,

dia hams menang[lurlg pencurian tersebut, narnun dia tidak
tangannya. Dikatakan kepadanya, "Kami akan mem-

jaminan kemanan unfukmu, dan kami akan mendeportasi-

ke teman amanmu." Sebab, tempat ini tidak layak ditempati
oleh orang yang tidak kebal hukum.

Ar-Rabi' berkata: Si kafir harbi tersebut tidak dipotong
jika dia tidak tahu hukum Islam. Tapi apabila dia tahu

Islam, maka dia tetap dipotong tangannya

Asy-Syafi'i berkata: Tidak sepafutrya seseorang memberi-
jaminan perlindungan kepada orcmg lain, sehingga hukum

tidak bisa mencakupnya, selagi orang lain ifu berada di

Islam.

5l Hadib tersebut telah dijelaskan pada no. 3050, dahm pernbahasan: Daktaan
bab: Hukuman Had.
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32- Bab: Pemberian Putusan

Asy-Syafi'i berkata: Apabila seorang qadhi atau hakim

menetap kan sebuah pengakuan dan kesaksian para saksi di dalam

catatannya, kemudian perkara yang terkait dengan pengakuan dan

kesaksian ifu diajukan kepadanya, sementara dia belum menyebut-

kannya, maka Abu Hanifah mengatakan, "Tidak sepafut nya dia

memberitahukan hal itu kepada penggugat-" Sementara hnu Abi

laila membolehkan hal itu, dan inilah pendapat yang dia ambil-

Abu Hanifah mengatakan, "Jika dia sudah menuturkan hal

itu, padahal dia belum memufuskan hal tersebut di sisinya, berarti

dia sudah membolehkannya." Pendapat inilah yang dia (Abu

Hanifah) ambil.

Sedangkan lbnu Abi l-aila mengatakan, dia tidak boleh

memberlakukan pufusan itu, sebelum dia menetapkannya di

sisinya, meskipun dia telah menye$utkannya.

AsySyafi'i berkata: Apabila qadhi,/trakim menemukan

catatan di dalam bukunya yang tidak dia mgukan bahwa catatan

itu merupakan catatannya, atau catatan paniteranya, yang berisi

pengakuan seoftmg pria atas pria lainnya, atau penetapan hak atas

pria pertama kepada pria kedua dengan alasan tertenfu, maka

hakim belum boleh memufuskan demikian sampai pengalman

tersebut disebutkan atau kesaksian tersebut dipersaksikan di

hadapannya, sebagaimana dia juga tidak boleh -jika dia mengenal

hrlisannya tapi kesaksian belum disampaikan- unfuk memberikan

kesaksian tentang hal itu.
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Jika seseorang datang dengan membawa surat dari seorang

kepada hakim lainnya, sementara hakim tersebut tidak
h.rlisan hakim siapakah itu dan juga tidak mengenal

maka Abu Hanifah mengatakan, "Tidak sepatutnya

yang diberi surat tersebut menerima apa yang dipufuskan di
surat tersebut, sebelum ada dua orang saksi adil yang

kesaksian tentang stempel hakim yang ada di dalam

tersebut, juga tentang seluruh isinya, ketika isinya dibacakan

baik dia sudah mengenal surat dan stempelnya ifu atau

mengenalnya. Ia tidak boleh menerimanya karena alasan

sudah saya jelaskan. Sebab itu merupakan hak, dan itu
kesaksian di atas kesaksian."

Setelah itu, Abu Yusuf kembali dari pendapat tersebut dan
"la tidak boleh menerima surat tersebut, sebelum ada

saksi yang menyatakan bahwa dia pemah membaca-

kepada mereka, dan dia juga memberikan salinannya

mereka, dan mereka dapat menghadirkan salinannya di

hakim tersebut bersama surat dari hakim itu

Sedangkan hnu Abi laila mengatakan, "Apabila mereka

kesaksian atas stempel hakim, maka hal tersebut

diterima dari mereka." Pendapat inilah yang dia ambil.

Asy-Syafi'i berkata: Apabila ada dua orang saksi yang

kesaksian atas kitab hakim untuk hakim lainnya, baik

yang ditulu itu mengetahui hrlisan dan stempel hakim yang

surat tersebut atau pun tidak, maka ifu semua hukumnya

saja, dan surat tersebut tidak dapat diterima kecuali dengan

dua saksi adil yang memberikan kesaksian bahwa surat

merupakan surat hakim fulan yang menjadi hakim di
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negeri fulan, dan ditujukan kepada fulan Snng menjadi hakim di

negeri fulan.

Selain itu, kedua saksi tersebut iuga hams memberikan

kesaksian terkait isi sumt tersebut, baik dengan menghapalnp

atau pun dengan adanya salinannya 1nng dimiliki oleh mereka

berdua, dimana naskah salinan ini sama isinlp dengan naskah

surat tersebut. Menurut saya, hakim png difuju surat tersebut

tidak boleh menerima isi surat tersebut, jika kedua saksi tersebut

mengatakan, "Kami tidak mengetahui apa isi surat tersebut-"

Sebab stempel mungkin saja digandakan, lalu isi surat tersebut

diubah, (kemudian stempel hasil duplikasi tersebut digunakan

untuk menyetempel surat ubahan tersebut).

Apabila pihak tergugat berkata kepada hakirn, "Sap tidak

membenarkan hal ifu ddn tidak pula memungkirinyra," maka Abu

Hanifah mengatakan, "Aku tidak akan memaksanlra atas hal ifu"

Akan tetapi, dia akan memanggil pihak penggugat berikut sal$i-
saksinya. Pendapat inilah yang dia ambil.

Sementara hnu Abi l-aila tidak akan membiarkan tergugat

bersikap demikian, sampai dia mengakui atau mengingkari-

Abu Yusuf berpendapat bahwa kefika tergugat diam saja,

maka dikatakan kepadanya, "Bersumpahlah." Perintah ini

disampaikan berkali-kali. Apabila tergugat tidak mau bersumpah,

maka hakim pun memberikan putusan png memberatkannlra-

Asy-Syafi'i berkata: Jika dua oftmg pria berselisih,

kemudian salah sahrnya mendakvua pihak lainnya dengan sebuah

dalnuaan, kemudian terdal$/a mengatakan, 'Sa5E tdak akan

membenarkan atau mengingkari," maka dikatakan kepada

pendakwa, "Jika engkau ingin kami menyu.mpah terdakt*n, maka
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akan menawarkan kepadanya unfuk bersumpah. Jika
mau bersumpah, berarti dia bebas dari segala dakvaan,

engkau dapat memberikan bukti-bukti yang menguatkan
Namun jika terdakwa tidak mau bersumpah, maka

kami katakan padamu, 'Bersumpahlah engkau untuk
dala,traanmu, dan ambillah hakmu'. Tapi jika engkau

tidak mau bersumpah, maka kami tidak akan memberikan
pun padamu, hanya karena keengganan terdakwa unfuk

tanpa diperkuat oleh sumpahmu yang mengiringi
ifu."

Jika pihak tergugat mengingkari dakwaan, kemudian dia
saksi-saksi yang menunjukkan atas adanya

dari pihaknya, maka Abu Hanifah mengatakan, ,,Aku

menerima kesaksian para saksi tersebut unfuknya.,,
inilah yang dia pegang.

Sementara Ibnu Abi laila mengatakan, "Aku tidak akan
kesaksian para saksi itu untuknya, setelah dia

pengingkaran terhadap pengelu aran/pembayaran.,,

Penjelasan mengenai masalah ini adalah terkait dengan
yang mengklaim mempunyai hutang terhadap orang

kemudian dia berkata, "Orang ifu tidak mempunyai hak apa
atas diriku." Lalu, pihak yang menagih mengemukakan bukti

menunjukkan atas haknya, sementara yang ditagih
bukti-bukti yang menunjukkan bahwa dia sudah

hutangnya kepada orang ifu.

Abu Hanifah mengatakan, "Pihak yang ditagih itu benar
apa yang dikatakannya, 'Tidak ada hak apa pun pada diriku,.
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Perkataannya ini tidak serta merta mendustakan kesaksian para

saksi yang menlntakan bahwa dia tidak punya hutang'"

AsySyrafi'i berkata: Jika seseorang mengaku mempunyai

piutang pada orang lain, kemudian orang lain ifu mengingkarinlra'

lalu pihak penggugat mengemukakan saksi-saksi gang menguafl<an

gugatannya, narnun pihak tergugat juga mendatangkan seseormg

yangtelahmelunasihutangnyahinggadiabebasdarij*at
funfutan,makaakudapatmenerimasemuaifudaritergugat'dan
pengingkaran tergugat atas hutang tersebut bukanlah

pendustaannyaterhadapbukfi-bukti/saksi-saksilEngdia;ukan
pihak penggugat-

Dalam hal ini, tergugat adalah orang 5nng juiur' karena

secara lahiriah dia memang tidak mempunlai tanggungan apa

pun. Sebab dia telah mendatangkan seseorang lnng sudah

melunasi hutangnya- Boleh iadi awalnya dia hanya ingin

merryingkat biaya saia (sehingga mengingkari punlE hutang, lnng

sebenamya memang sudah dibayar itu)'

Apabilaseorangpriamengajukandakunanterhadappria
lainnya, kemudian tergugat mengatakan, 'Sa5la mernpunlni jalan

keluamya,,, maka Abu Hanifah merrgatakan, "Menunrtlnr, ifu

bukanlah pengalman- Karena dia haryn mengatakan' 'Aku

mempunyai kebebasan dari apa yang didalilakan'. Mungkin saja

dia memang mempunyai kebebasan dari hak dan dari kebatilan'"

Pendapat inilah png dia (Abu Hanifah) ambil'

Sedangkan lbnu Abi l-aila mengatakan' 'lni mertrpakan

sebuahpengakuan.Jikatergugatmemalrgmangemukakanjalan
keluar tersebut, maka' dia bebas' Tapi jika fidak' maka dakunan

tersebut mengikatrYa. "
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Abu Hanifah mengatakan, "Jika dia tidak mendatangkan
keluar tersebut, maka dal$.raan tersebut tidak mengikafurya,

dengan adanya bukti,/saksi. "

Jika seorang pria mengajukan dal$/aan terkait sebuah hak
orang lain, kemudian terdakr,tra mengatakan, "Aku

jalan keluar dari dakwaan tersebut," kemudian pihak
meminta hakim untuk menjadikan ini sebagai

guna menghukum atau memberatkan si terdakwa,
jika terdakrua dapat mengemukakan jalan keluar tersebut,

ini bukanlah sebuah pengakuan. Sebab mungkin saja si

tersebut memang benar mempunyai jalan keluar dengan
mengakui dal$raan tersebut, sementara tidak ada bukti untuk

Penggugat tidak boleh melakukan tekanan kecuali
adanya bukti atau saksi yang menguatkan dal(uaan atau

Dia juga harus menerima jalan keluar dari pihak
meskipun ada kesaksian yang memberatkannya.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang mengakui sesuafu di
hakim, kemudian hakim tidak memberikan pufusan yang

dan tidak mencatat pengakuan tersebut dalam
catatannya, kemudian setelah ifu seseorang mengadukan

pemberi pengakuan tersebut kepada si hakim terkait dengan
yang disebutkan dalam pengakuan, maka Abu Hanifah

"Jika hakim mengingat pengakuan tersebut, maka

dapat memberlakukan pufusan yang memberatkan sang

pengakuan." Pendapat inilah yang dia (Abu Hanifah)

Sedangkan Ibnu Abi l-aila mengatakan, "Hakim tidak dapat
pufusan yang memberatkan kepada sang pemberi
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pengakuan, meskipun dia ingat akan pengakuan tersebut' sampai

dia menetapkan pengakuan tersebut dalam catatannya'"

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang memberikan pengakuan

di hadapan hakim, kemudian hakim menetapkan pengaln'rannya

itu di dalam buku catatannya, atau hakim mengingat-ingat

pengakuannya itu nalnun tidak mencatatnya dalam buku

catatannya, maka ifu sama saja. Jika dia termasuk orang yang bisa

mengambil putusan berdasarkan pengalnran yang disampaikan di

hadapannya,makadiadapatmengambilpuhrsanituberdasarkan
hal tersebut, dan makna catatan tersebut tak lain hanya sekedar

unfuk mengingatkannya- Apabila hakim sudah ingat' maka salna

saja apakah yang diingatrya ihr tertera dalam catatannya atau pun

tidak.

Ar-Rabi,berkata:AsyS5nfi,imembolehkanpenyampalan
pengakuan di hadapan hakim, namLln dia memakruhkan untuk

mengatakan membolehkannya, karena kezhaliman yang dilakukan

sejumlah hakim.

33. Bab: Fitnah, Kebohongan atau Tuduhan Tanpa
Bul<ti

g2zl.AsySyafi,iberkata:Jikaseseorangberkatakepada

seorang pria dari kalangan fuab badui, "Wahai nabathi (petani

non Arab),', atau "Engkau bukan berasal dari bani frilan,,,

maksudnya bani fulan nama suatu kabilah, maka Abu Hanifah

mengatakan, "Tidak ada hukuman had atas orang ifu dalam kasus
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Karena perkataannya itu seperti perkataannya, "Wahai
Kufah, wahai orang Bashrah, wahai orang Syam."

Abu Yusuf menceritakan kepada kami dari seseorang yang

kepadanya, dari Atha bin Abi Rabah, dari hnu
, tentang hal itu.52

Adapun perkataannya, 'Engkau bukan berasal dari bani
' dia benar pada perkataannya itu. Karena pria Arab badui

memang bukanlah anak kandung si fulan, akan tetapi
kefurunan si fulan. Sesungguhnya fuduhan zina di sini hanya

kepada orang-orang musyrik yang ada pada masa

." Pendapat itulah yang dia (Abu Hanifah) ambil.

Sedangkan hnu Abi Laila mengatakan, "Pada kedua

tersebut, seluruhnya, terdapat hukuman had."

Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang pria berkata kepada
pria Arab badui, "Wahai nabathi," maka saya bersikap

terlebih dahulu.

Jika orang yang mengatakan perkataan tersebut berkata,

orang nabathi dalam hal rumahnVd," atau "Orang

Saya tidak menemukan atsar tersebut diriwayatkan dari lbnu Abbas. Akan
atsar tersebut diriwayatkan dari Asy-Sya'bi.

Musharnaf Abdurrazzaq Nlll/427 " pembahasan' Tuduhan berzina dan
bab: Mengatakan Fikrah png Buruk), dari Ats-Tsauri, dari Ismail, dari fuy-
bahwa ia ditanya tentang ses€orang png berkata kepada seorcmg pria Arab
"Wahai orang nabathi," lalu AsySya'bi menjawab, "Kita sernua adalah orang
(non Arab). Tidak ada had gamaara perkataan ini." (no. 737371.

Mushannaf lbnu Abi Spibah M,/580-daml fila, pernbahasan: Hukuman
Seorang Pria yang Menafikan Pria l^ainnya dari Leluhumya), dari Waki', dari

dari Jabir, dari Amir, tentang seorarg pria png menaftkan pria lainnya dari
Jabir berkata, "Pria tersebut Udak boleh dicambuk, kec"ali jika ia

pria lainnya dari ayahnya (pria tersebut tidak merrgakui nasab pria lainnya

aa

itu ayahnya)."
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nabathi dalam hal bahasanya," maka sala akan menyumpah oremg

yang mengatakan perkataan tersebut derrgan nalna Allah, bahun

dia tidak bermaksud unhrk menaffkan pria Arab terseht (dari

nasab Arabnya), dan bahwa dia fidak berrnakrud untuk

menisbatkannla kepada orang nabathi (non Arab)'

Jika dia mau bersumpah demikian, maka salra akan

melarangnya mengatakan perkataan seperti ifu lagi, dan sap alran

memberinya pelajaran yang merrlpkitkan-

Tapi jika dia tidak mau bersumpah, maka sala akan

menyrmpah pria Arab tersebut dengan mengahkan: "srrrgguh,

orang itu bermaksud unhrk menafikan (nasab)mu.' Jika pria Arab

ini bersumpah, maka saya akan merrgaiukan pertanyaan keeada

orang yang mengatakan per{<ataan tersebgf terrhlg siapa sebenar

nya yang dia nafikan.

Jika dia menjawab, 'Tidah aku tdak menaftkannya, dan

aku pun tidak mengatakan apa lEng dia kaukan,' rnaka aftnl alGn

menjadikan perkataan itu sebagai qadal atau tuduhan W?i,,Jtaan

yang diarahkan kepada ibunya si pria Arab badd tersehrt'

Jika ibunya seorang wanita muslimah, rnaka salp akan

menjahrhkan hulmman had kepada pria yang mengStakan

perkataan tersebut, jika sang ibu ini meminta unfuk diatuttkan

hukuman had. Tapi iika sang ibu memaafkan, maka tidak ada

hukuman had. Namun jika ibunla sLtdah meninggal dtl.ti4 maka

anaknyalah yang berhak melaksanakan hukuman had'

Tapi jika pria tersebut mengatakan, 
*Sa1B bet.mal(sud

melontarkan tuduhan zina kepada kakek moydng bria Arab badui)

yang ada pada masa jahiliph," maka saya akan merryrrnpah pria

tersebut bahwa dia tidak memaks;udkan perkataannp itu kepada
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pun dari kaum muslimin. Saya juga akan menjafuhkan
ta'zir kepadanya, tapi tidak akan menjafuhkan hukuman

terhadapnya.

Namun jika dia mengatakan, "Engkau bukan dari bani
" maksudnya kakek pria Arab badui tersebut, kemudian dia

lagi, "Maksudku, engkau bukanlah anak kandungnya,
engkau adalah anak kefurunannya, maka saya tidak dapat

alasan seperti itu dari orang ifu. Saya akan menjadikan
yang mengatakan perkataan tersebut sebagai orang yang

berzina terhadap ibu pria Arab badui itu.

Jika sang ibu meminta dijatuhkan hukuman had kepada
itu, dan sang ibu adalah wanita merdeka, maka dia berhak

hukuman had atas pria tersebut.

Kecuali jika orang yang mengatakan perkataan tersebut
"Aku menafikan kakek moyang yang ada pada masa

" Jika ini yang dikatakannya, maka aku hanya akan

hukuman ta'zir kepadanya, dan tidak akan

hukuman had kepadanya. Sebab tuduhan zina
ditujukan kepada wanita musyrik.

Jika seorang pria mengatakan kepada pria lainnya,

bukanlah anak si fulan," sementara ibu pria yang dikata-

itu adalah seorang budak perempuan, atau seorang wanita

dan ayahnya adalah seorang muslim, maka Abu Hanifah

, "Tidak ada had atas yang menuduh zina tersebut

tuduhan zina di sini terlontar kepada ibu. Tidak ada

had bagi yang menuduh sang ibu berzina." Pendapat
yang dia (Abu Hanifah) ambil.
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sedangkan Ibnu Abi l-aila mengatakan bahvva dalam kasus

tersebut ada hukuman had yang harus dijatuhkan kepada orang

yang menuduh berzina ifu.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang menafikan nasab

seseorang lainnya dari ayahn5ra, sedangkan ibu dari orang iht

adalah wanita dzimmi atau budak perempuan, maka tidak ada

hukuman had atas perbuatan tersebut. Karena fuduhan berzina
t+,

dalam hal ini diarahkan kepada seseorang yang tidak ada

kewajiban untuk melalnrkan huluman had bagi kepentingannya.

Namun demikian, penuduh perlu diberi pelajaran agar fdak

menyakiti orang lain, yaifu dengan cara diberi hukuman ta'ztr,

nalnun bukan hukuman had.

Jika seseorang melontarkan tuduhan berzina kepada oremg

lain, dan dia mengatakan, "Wahai anak dua ptezina," sementara

kedua orangfua dari orang ifu sudah meninggal dunia, maka Abu

Hanifah mengatakan, "Hul{uman had yang wajib dijahrhkan

kepada sang penuduh hanya safu, karena perkataan tersebut

adalah tuduhan yang satu. Pendapat inilah yang dia katakan."

Saya katakan, jika dia memisahkan perkataan tersebut atau

menggabungkannya, maka hukumnya sama saja, yaitu dia hanya

wajib dijatuhi satu hukuman had.

Sedangkan hnu Abi I aila mengatakan bahwa dia hanrs

dilatuhi dua hukuman had, dan kedua had tersebut diiatuhkan di

tempat yang sama. Biasanya hal itu dilaksanakan di masjid-

Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang pria berkata kepada pria

lainnya, "Wahai anak dua p4.E'ina," sementara kedua orangfua dari

pria lainnya itu adalah dua orang merdeka yang memeluk agama
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dan keduanya pun sudah meninggai dunia, maka sang

zina harus dijatuhi dua hukuman had.

Namun kedua hukuman had ini tidak dilaksanakan di
yang srna. Akan tetapi, hukuman had pertama dijatuhkan
tempat, setelah ifu sang penuduh dikurung sampai sembuh.
kulitrya sembuh dari hukuman had pertama, barulah dia
hukuman had ynng kedua.

Seperti ifu pula jika dia memisahkan atau tuduhan zina
dalam safu atau beberapa ucapan, atau menuduh

orang melakukan perzinaan dengan safu ucapan atau
beberapa ucapan yang terpisah-pisah. Bagi masing-masing

mereka yang dituduh berana itu berhak mendapatkan
had yang harus diiatuhl{an kepada sang penuduh.

ndakkah engkau melihat bahvrn jika seorang pria menuduh
melakukan perzinaan, kemudian salah seorang dari

tidak menuntutnya dryatuhi hukuman had, sementara safu
mengakui terjadiryn perzinaan yang difuduhkan, maka

had tetap dijatuhkan kepada sang penuduh unhfi
orang ketiga png dituduh berzina. Hukuman ini

dilaksanakan dengan sempurna.

Seandainya mereka bersekufu dalam safu hukuman had,

hukuman yang harus dijatuhkan kepada sang penuduh itu
sepertiga dari hukuman had. Karana orang pertama yang

berzrna telah memaafkan sang penuduh, orang kedua
terjadinya perzinaan yang dituduhkan sang penuduh,

orang ketiga yang haknya perlu dipenuhi.

Di lain sisi, jika had merupakan hak seoftmg muslim, maka
mungkin haknya bisa digugurkan. ndakkah Anda
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rneiihat bahwa apabila seorang pria membunuh tiga atau sepuluh

orang, bukankah masing-masing dari yang tel'bunuh itr-r berhak

mendapatkan satu diyat jika pembunuhan yang dilakukan oleh

orang itu merupakan pembunuhan keliru (tidak sengaja), dan

berhak mendapatkan sahr qishash jika pennbunuhan yang

dilakukannya adalah pembunuhan sengaja, atau berhak mendapat

safu diyat bagi mereka yang tidak mengambil qishash atas orang

ifu, karena mereka tidak menemukan alasan untuk mendapat

qishash.

Apabila seorang pria berkata kepada pria lainnya, "Wahai

anak dua pr*:ina," atau seorang wanita berkata kepada seorang

pria, "Wahai anak dua pezina," sementara kedua orang pria dari

pria lainnya ihr masih hidup, maka Abu Hanifah mengatakan,

"Jika kedua orangtuanya masih hidup dan tinggal di Kufah, maka

sang penuduh zina terhadap keduanya tidak harus dijatuhi

hukuman had, kecuali jika kedua orangfuanya datang dan

menuntut dijatuhinya hukuman .had atas fuduhan petzinaan-

Seorang penuduh zina tidak boleh dijahrhi dua hukuman had

sekaligus di tempat yang sama, meskipun hukuman ini harus

dijatuhkan kepadanya." Pendapat inilah yang dia (Abu Hanifah)

ambil.

Abu Hanifah juga mengatakan, "Dalam masalah ini, hanya

safu hukuman had, selamanya."

Sedangkan hnu Abi t-aila mengatakan bahwa sang

penuduh dapat dijatutri dua hukuman had sekaligus di tempat yang

sama. Seorang wanita dipukul dan drjatuhi hukuman had dalam

keadaan berdiri. Dua hukuman lrad iuga dapat dilaksanakan gara-

gara sah: tuduhan zina. Hukuman l-rad dilaksanakan di masjid.
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Namun saya kira Abu Hanifah mengatakan, "Tidak ada
atas orang yang melontarkan fuduhan zina dengan safu

atau dengan dua ucapan, atau terhadap sekelompok
atau terhadap individu, melainkan satu hukuman had. Jika

dari mereka menangkap sang penuduh kemudian
hukuman had, berarti hukuman ifu unfuk semua

zina png dilontarkann5n.

3222. Kami menerirna riura5at ters€but dari
*.63

Pendapat inihh yang dia [qbu Flanifatr] ambil.

AqrSyafi'i berkata: Hukuman had udak boleh dilalaarnlon
di masjid. TUak boleh menjatuhkan dua hukuman had yang

wajib kepada scseorang di tempat yang sama. AI<an tetapi,
had pertama dilaksanalen di srrafu tempat, kemudian

ihr dikurung sampai sembuh. Setelah itu, barulah dia dijatuhi
had yang lainnya. Hularman had fidak boleh

di dalam rnasjid.

Siapa saja yang menuduh zina ayah orcmg lain, dan a5rah

itu masih hidup, maka sang penuduh tdak diFtuhi hukuman
sampai agrah orcng itulah yang merninta dilaksanakan

had terhadapn5ra. Tapi apabila aSnhnya sudah

Makmdnyra, hukr.nnan had Edak dilalsarrakan di dahm rna$il.
Abu Daud (V/126, pernbahasan: Hukunnn had, bab: Melaksanalon

Had di Masfd), dari Hqiam bin Ammar, dari Sh@gh bin Khdid, dari Aslr
dari 7-ttfar bin Watsimatr, dari Hahm bin Flizanr, bahwa ia balota,
& mdarang huktnnan qirhash di ddem nrasiid,

sgair di dan melaksarnkan hukurnan had di
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meninggal, maka orang itu berhak unfuk menjafuhkan hukuman

had terhadap sang penuduh. Jika sang ayah mempunyai beberapa

oranE an*, maka anak mana saja yang dapat melaksanakan

hukurnan had terhadap sang penuduh, maka dia dapat

menjatuhkan hukuman had terhadapnya-

Abu Hanifah mengatakan, "Kaum perempuan tidak boleh

dipuhrl dalam mngka pelaksanaan hukuman had dalam keadaan

berdiri. Akan tetapi mereka dipukul dalam keadaan duduk'"

3222-mim. Kami menerima riwa5nt dari Ali bin Abi

Thalib, dia berkata, "Kaum lak-laki dipukul dalam pelaksanaan

hukuman had dalam kondisi berdiri, sementara kaum perempuan

dalam keadaan duduk-"e

Abu Hanifah mengatakan, "seorang pria fidak boleh

dijatuhi dua hukuman had secara sekaligus di tempat yang sama,

meskipun dua hukuman ini wajib di;atuhkan atas dirinya secara

bersama-sama. Akan tetapi, salah safu dari dua hukuman had

tersebut dijatuhkan kepadanya, kemudian dia dikurung sampai

kondisinya membaik, kemudian barulah hukuman had lainnya

dijahrtrkan kepada dirinYa.

Dua hukuman had yang dimaksud yaitu hukuman had

karena minum khamer dan menuduh berzina, atau karena betzina

dan menuduh berzina, atau karena berzina dan minum khamer.

A lih-,Mushannafkarya AMunazzaq Nll/375, pernbahasan: Tuduhan Betana,

Huktiman,Raiam dar- Ihshan, bab' Me.nghukum Perernpuan), dari Al Hasan bin

Imardl; dari Al Hakam, dari Yahya, dari Ali, dia berkata, 'wanita itu dipukul dalam

r-.!--
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karena rnenuduh berzina atau minum khamer berkali-kali,

diwajibkan atas dirinya hanyalah satu kali hukuman had."

AsySyafi'i berkata: Jika dua orangtua yang dituduh berzina

hidup, maka kedudukan keduanya menurut pendapat

Abi laila sarna dengan yang sudah wafat. Sedangkan
pendapat Abu Hanifah, anak tersebut tidak berhak untrfi

hukuman had terhadap sang penuduh, sampai

orangfuanya atau salah safu dari kedua orangfuanya datang

meminta dijafutrlonrya hukuman had kepada sang penuduh.

Dalam kasus, hanlr ada safu hukuman had yang hanrs

kepada sang penuduh.

Kaum lelaki dipukul dalam keadaan brdiri, baik saat

hukuman had mauptrn hukuman ta'zv. Tangan mereka

bebas dan tidak t€rikat, agar dapat digunakan unfuk
hrbuhnya.

Mereka juga tidak boleh dibentangkan. Sedangkan kaum

dipulill dalam keadaan duduk, dan

dan dieratkan pada tubutrnSp, dgil tidak tersingkap.

sendiri yang mengikat pakaian mereka, atau diikatkan oleh

perempuan dari kalangan mereka.

Jika seseor.rng melontarkan fuduhan berzina kepada

yang telah wafat, maka Abu Hanifah mengatakan,

ada yang dapat mengambil hak mendapat hukuman had

si mayit tersebut kecuali anaknya atau ayahnya." Pendapat

yang dia ambil. Sedangkan Ibnu Abi I aila mengatakan,

dan saudari si mayit juga dapat mengambil hak tersebut.

selain dari mereka, tidak ada seorang pun yang dapat
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AsySyafi'i berkata: Yang dapat mengambil hak untuk

mendapat hukuman had milik si mayit tersebut adalah anaknya

dan ashabahnya, siapa pun mereka.

Jika seseorang menuduh istrinyra betzina, dan fuduhan ifu

dipersaksikan oleh para saksi, narnun orang ifu tetap menyangkal

bahwa dia telah menuduh is&inya benina, maka Abu Hanifah

mengatakan, "Apabila perihal orang tersebut diadukan kepada

imam, maka imam harus memenjarakannya, sampai kedua belah

pihak (suami-ishi) saling melaknat atau melakukan li'an." Pendapat

inilah yang dia (Abu Hanifah) ambil. Sedangkan hnu Abi laila
mengatakan, "Jika dia ingkar (bahwa dirinya sudah menuduh

istoinya berzina), maka aku akan menjatuhkan hukuman had

kepadanya, namun aku tidak akan memaksarya unfuk melakukan

li'an terhadap istrinya, ketika dia tetap ingkar."

AsSrSyaf i berkata: Jika ada dua orang saksi yang

memberikan kesaksian bahwa seseorang telah menuduh istrinya

yang muslimah berzina, kemudian istrinya ifu meminta agar dia

dijatuhi hukuman had, akan tetapi dia mengingkari kesaksian

kedua orang saksi tersebut, maka dikatakan kepadanya, "Jika

engkau melakukan lian terhadap iskimu, maka engkau akan

terhindar dari hukuman had. Tapi jika engkau tidak melakukannya,

maka kami akan menjafuhkan hukuman had padamu."
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34. Bab: Nikah

AsySyafi'i berkata: Jika seorang pria menikahi seorang

tanpa menyebutkan junrlah mahamya, kemudian dia

wanita tersebut, maka wanita tersebut berhak

mahar standar yang diberikan kepada kaum

dari kalangannya, tidak kurang dan tidak lebih.

Abu Hanifah mengatakan, "Kaum wanita dari kalangannya

saudari-saudarinya dan sepupu-sepupunya yang pe-

." Pendapat inilah png dia ambil.

Sedangkan hnu Abi I aila mengatakan, u/anita dari

adalah ibun5n dan bibi-bibinp dari pihak ibu.

AqfSyafi'i berkata: Jika seorang pria menikahi seorang

tanpa (menyebutkan jurnlah) mahamya, kemudian dia

wanita itu, maka wanita tersebut berhak mendapatkan

standar yang diberikan kepada kaum perernpuan dari

Yang dimaksud dari "kaum perempuan dari kalangannya"

kaum perempuan dari ashabahnya, gafu saudari-

dan sepupu-sepupunya lrang perempuan, bukan ibu

bibi-bibinya.

Jika tdak ada kaum perempuan dari kaum laki-laki

maka kaum perempuan yang dianggap sebagai kaum

kalangannya adalah kaum perempuan yang seperti

dalam hal kampung halamannya, usianya, kecantikannya,

kesanfunannya, dan keterbukaannya. Karena mahar
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itu berbeda-beda dari safu perernpuan ke perempuan lainnya,

berdasarkan hal-hal tersebut.

Jika seorang pria menikahkan puhinya yang masih kecil

kepada anak saudaranya yang berstafus yatim dalam pengasuhan-

nya, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa pemikahan tersebut

sah, namun anak yang yatim tersebut mempunyai hak pilih apakah

akan melanjutkan perkawinan atau tidak, jika dia sudah baligh.

Sedangkan hnu Abi laila mengatakan bahwa pemikahan

tersebut tidak dipertolehkan, sampai anak yatim tersebut baligh.

Setelah ihr, Abu Yusuf kembali dari pendapahTya dan

berkata, "Apabila wali menikahkan, maka tidak ada hak khiyar,

dan dia itu seperti ayah."

Asy-Syafi'i berkata: Tidak boleh menikahkan orang yang

masih kecil, baik pria maupun wanita, kecuali yang menikahkan

kaum perempuan yang masih kecil ifu adalah ayah atau kakek

mereka, jika sudah mereka tak lagi mempunyai ayah. Sebab kakek

mereka itu kedudukannya sama dengan ayah mereka.

Jika seseorang selain dari ayah dan kakek mereka menikah,

maka pemikahan tersebut bubar, dan suami-istri tidak saling

mewaris karena pemikahan tersebut, meskipun keduanya sudah

dewasa.

Jika sang suami menemui kemudian menggauli si istri,

maka dia berhak mendapatkan mahar, natnun keduanya tetap

hams dipisahkan. Seandainya sang suami menceraikan si istri

sebelum pemikahan dibubarkan, maka cerar atau talak yang

dijatuhkannya itu tidak jahfi.
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Demikian pula dengan zhihar maupun ila-nya. Sebab

tersebut sebenamya tidak pemah menjadi ishinya.

3223. Jika seorang pria menikahi seorang wanita dan

istri dari ayah wanita tersebut, maka Abu Hanifah
"Pemikahan tersebut dipe6olehkan. Kami menerima

tentang hal itu dari AMullah bin Ja'far, bahwa dia

itu."55

Pendapat inilah Spng dia (Abu Hanifah) ambil. Abdullah bin

menikahi isti Ali dan juga puti Ali secara sekaligus.

Sedangkan Ibnu Abi laila mengatakan, "Pemikahan

fldak boleh (fidak sah)."

6s 65. Sumn &'id bin Manshur(V286, pernbahasan: Nikah, bab: MernaduLan
Rrti Seorang Pria dan (mantan) Istinya dalam Satu Ikatan P€rkawinan), dari

dari Mughirah, dari Qutsam maula Bani Has!,im, bahqra Abdulhh bin Ja'far
antara pubi Ali dan (nnntan) istinlra, yaittr An-NakhqBllah, (dalam satu

p€rkawinan). (no. 1010).
Diriwaya&an juga dari Jarir bin Abdil Hamid, dari Qutsam maula Ahrl Abbas, dia

"AMullah bin JaTar menyratukan antan I aila binti Mas'ud ArNahryaliah,
pernah menjadi isti Ali, dengan Ummu Kultsum puhi AIi dari Fatimah puteri

(dalam satu ikatan pe*awinan), sehingga kedua perernptan itu menjadi
" (no.249).

Uh. juga Al Ja'digt(ll/339, no.2841) dad Ali bin Al Ja'd, dari hnu Abi Dd'b,
bin Mihran, bahwa AMullah bin Ja'hr mernadukan antam Zainab

dengan (mantan) istri Ali, yaitu laila binti Mas'ud At-Tam,mi.
hnu Hajar menjelaskan dalam Al Fath WL55l, "Tidak ada pertentangan di

kedw riwayat t€rkait Zainab dan Ummu Kultsum tersebut. Sebab Abdullah bin
memang menikahi secam bergantian (maksudnya tidak dalam satu

ruaktu 5tang sama), sementara laila tetap sebagai istuinya."
HR. Al Bukhari (116/3@, pernbahasan: Pemikahan, bab: Perempuan lnng

trntuk Dinikahi dan Yang Dihalalkan), selc*rra m.mllq, dan perawi berkata,
bin Ja'far mernadukan antara puti Ali dengan (mantan) ishinya) dalam safu
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Ibnu Abi I aila juga mengatakan, 'Setiap dua perempuan

yang jika salah satunya menjadi (menjadi istui) dari seorang pria

maka tidak halal karena wanita tersebut untuk menikahi sahabat

peremputlrmya, maka tidak sepantasnya pria tersebut juga fidak

memadukan keduan3n (dalam safu ikatan perkawinan)."

AsyS5rafi'i berkata: ndak masalah seseorang memadukan

antara (mantan) istri seseorang dengan anak orang ifu dari isfuinln

yang lain.

Jika seseomng mengatakan, mengapa engkau mengklaim

bahwa ayah boleh mengawinkan (anak yang masih) kecil, maka

dikatakan kepadanSn: Karena:

3224. Abu Bakar menikahkan Rasulullah $ kepada

Aisyah, saat Aisyah berusia enarn atau tujuh tahun. Beliau juga

mulai membangun rumah tangga dengan Aisyah, saat Aiq,rah

berusia sembilan tahun. Pada kondisi dimana terjadin5n

pemikahan dan awal rumah tangga ifu, saat itu Aisyah masih kecil

dan termasuk orang yang belum bisa mengambil kepufusan unfuk

dirinya sendiri.

Di lain pihak, banyak pula sahabat Rasulullah # y*g
menikahkan putrinya yang masih keal.66

6 Hadits tersebtrt ardah dijelaskan pada no. 2110 pernbahasan: Nikah, bab:

Hadits tentang pernilohan yang dilangsurgkan aph, perkawlnan Aistah saat dirinya

masih kecil.
Uh. Mushannaf karrra Abdr.nrazzaq N/162-l64., bab: Pqrikahan Anak yang

masih kecil), dari Ma'mar, dari /Cz-Zfi4 dari Ururah, dia b€*ab, "Nabi $ menilohi

Aist ah saat ia b€rusia enam bhun, dan Aist/ah diser-atrkan k€pada befiau, saat ia
b€rusia senrbihn tahun. Saat itu, Aisyah masih mengalir air liumya. K€fil<a ditnggal
wafat Rasulullah, AiqBh ben-sia delapan bdas htrun." (no. 10349)-
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Ada yang mengatakan, bahwa jika Anda membolehkan hal
seorang ayah, sementara Anda tidak memperhatikan qiyas

menyebutkan bahwa tidak boleh melangsungkan akad nikah
perempuan merdeka yang masih kecil, Ialu wanita yang
kecil itu diberikan hak untuk memilih (apakah akan

perkawinan atau membatalkannya), padahal dasar
pemikahan adalah tidak adanya hak pilih kecuali untuk
perempuan; sehingga jika demikian keadaannya berarti

mereka telah berubah, padahalwanita-wanita merdeka ihr
tidak berubah-ubah, dan tidak boleh pula melangsung

akad nikah unfuk mereka, yang membuat mereka tidak bisa
darinya karena terikat dengannlra, maka mengapa Anda

memberikan hak itu kepada para wali lainnya selain ayah,
mengqiyaskannya kepada ayah?

Muslim 0ll1038, pernbahasan: Nikah, bab: Ayal-r Menikahkan perawan
Kecil), dari jalur Hisyam, ayahnya, seperti atsar tersebut di atas. Jugadari
dari jalur Az-hhn, Uru/ah, redaksi saflra.dari dengan lrang

juga dari Ma'mar, Hisyam Urwah, ayahnya, dmgandari bin dari
yang satna (no. 10350). Juga dari Ma' mar. dari Ayyub dan yang lainnyra, dari
bahwa Ali bin Abi Thalib, menikahkan putrinp puhinya berupasaat itu gadis

masih senang bermain bersama gadisgadis sebayanla,lain dari Umar bin
(no. 1035 1).

Sunan Sald bin Manshur (l/2O4, pembahasan: Nikah, bab: Menikahkan
irang Masih Kecil), dari Abu Muawiyah, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya,

, "Az-A)ba:r bin Al Arlrpam menemui edamah bin Mazh'un untuk
I alu Zubatr memberikan kabar gembim (kepadanya) s€oftrngdengan

Qudamah berada di dekatr5n. Qudamah kemudian b€rkata kepada Zubatr
aku dengan gadis itu.

perkataan tersebut, Zubatr bin AI Awwam berkata kepadanya, Apa
engkau lakukan terhadap gadis kecil, sementara kondisimu sudah seperti

berkata, "Benar. memang keadaannya. hidup,inilah Jika aku maka dia
warisku.Az-Zubatr. Tapi jika aku mati, maka aku ingin dia menjadi ahli
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Dikatakan kepadanya, karena adanya pertedaan antara

ayah dan para wali lainnya, sebab seorcmg ayah memiliki hak

unfuk melangsungkan akad nikah unfuk anaknya, sementara para

urali lainnya tidak memilild hak itu.

Tidakkah engkau melihat bahwa ayah berhak untuk

menikahkan pufuinya yang perawan dan sudah danrasa, meskipun

putinya ifu fidak suka. Sementara paman dan saudara atau pun

wali yang lainnya tidak memiliki hak itu.

Jika seseorang mengatakan, kami tidak membolehkan

seorang ayah melangsungkan akad nikah unh.rk anaknya yang

perawan dan sudah datasa, dan kami menjadikannya salna

dengan wali lainnya terkait dengan hak menikahkan perawan dan

janda!

Dikatakan kepadanya, jika demikian, mengapa engkau

memberikan hak kepada ayah unfuk menerima mahar si perawan,

sementara engkau tidak memberikan hak itu kepada para wali

yang lainnya, kecuali wali yang menerima wasiat terkait hartanya.

Mengapa engkau menjadikan akad yang dilangsungkan

ayah sfr, tanpa adanya hak pilih baginya, namun engkau

memberikan hak pilih baginya jika pemikahannya dilangsungkan

oleh para wali lainnya? -..

Seandainya ayah itu seperti para wali lainnya, tentu engkau

tidak akan membedakannya dengan para wali lainnya.

Semua ini dijelaskan pada pembahasan tentang pemikahan

Jika seorang pria melihat kemaluan wanita karena syahwat,

maka Abu Hanifah mengatakan, wanita tersebut haram (menikah)
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anak dan ayah pria tersebut, dzur pria tersebut juga haram
dengan ibu dan putri wanita tersebut.

3224 mim- Karni menerima riwayat tersebut dari lbrahim.
juga menerima riranyat dari Umar bin Al Khaththab,
dia pemah berkhalwat dengan budak perempuannya,

dia menelanjangi budak perempuannya itu. Beberapa waktu
, putranya meminta budak perempuan tersebut

Umar berkata kepada putranya, "Budak perempuan
fidak halal bagimu." Pendapat inilah yang dia (Abu
ambil.67

Sedangkan hnu Abi I aila mengatakan, dia tidak diharam-
bama sekali, selama dia tidak menyenfuh wanita ifu.

Asy-Syafi'i berkata: Apabila seorang pria menyenfuh
badan dengan) seorang wanita, maka wanita ter-

67 uh. Mushannaf lbnu Abi $nibh (N/763-L66, pernbahasan: Nikah, tnb:
Pria Yang Menelanjangi See61g Wanita dan Menyentuhnya, Sehingga

T,'ersebut Tidak Halal Dinil<ahi Anak Pria T,'ersebut), dari Isa bin Yunus, dari AI
i, dari Makhul, bahwa Umar :{E, menelanjangi budak p€r.ernpuannya,

salah seorang pufanya merninta budak perempuannya ihr kepadanya,
berkata kepada anakngra itu, "Budak p€rempuan tersebut tidak halalla

diriwayatkan dari AMullah bin AI Mubarak, Hajjaj, Makhul, dari (Jmar,dari dari
redaksi seperti itu. Juga pada Seorang yang Menggauli Istuinyabab: Pria Ibu

Putri Istrinya, yang diriwayatkan dari Jarir, dari Mughimh, hrahim, merekadari

"Apabila seorang pria melihat bagran lnng tidak halal dilihatrya dari seomng
atau menyentuhny,a karena syahwat, maka kedua perempuan tersebut (anak
peranpuan yang disentuh) haram bagi pria tersebut."

Qh. Al Huiiah Ala Ahlil Madinah(IIl/37*382), At AtsarkaryaMuharnmad bin AI
hlm. 94, no.437438.

Saya belum panah menemukan perkataan Umar: melihat
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sebut diharamkan (untuk dinikahi) oleh ayah dan anak laki-laki pria

tersebut, namun wanita tersebut tidak diharamkan hanya karena

memandangnga, tanpa menyenfuh (berhubungan badan dengan)

nya.

Tidak ada masalah seorang pria mengawini putri seorcmg

pria dan (mantan) istri pria tersebut, kemudian menyatukan kedua

wanita tersebut dalam satu ikatan perkawinan. Karena Allah &
hanya mengharamkan menyafukan dua perempuan bersaudara

dalam safu ikatan Perkawinan.

Sedangkan kedua wanita tersebut (prffi seorang pria dan

mantan istrinya) bukanlah dua perempuan bersaudara. Allah &
juga mengharamkan menikah ibu dan anak perempuan ifu, salah

safunya setelah yang lainnya. Sedangkan perempuan tersebut

bukanlah ibu (kandung) dengan anak perempuannya'

3225. Abdullah bin Ja'far memadukan antara (mantan) istri

Ali dengan anak perempuan Ali. Abdullah bin Shafwan juga

memadukan antara (mantan) istri seorang pria dengan anak

perempuan pria tersebut.68

Jika seorang pria melihat kemaluan budak wanitanya

karena syahwat, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa wanita

tersebut tidak halal bagi ayah dan anak laki-laki (pria tersebut), dan

6 Uh. no.3223 pada bab ini.

Lfi. Sunan Sa'id bin Manshur (l/286, pernbahasan: Nikah, bab: Mernadukan

Antam PuM Seorang Pria dengan Mantan istinya dalam Satu Ikatan Perkawinan), dari

Ismail bin hrahim, J*i nwru, dari Ikrimah bin Khalid, bahwa Abdullah bin Shafrran

menikahi (mantan) isti seorang pria dari kabilah Tsaqif (dan mernadukannln) dengan

putri pria tereebut. (no. 1009).
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tersebut juga tidak dihalalkan bagi ibu dan putri perempuan
Pendapat itulah yang dia ambil.

Sedangkan hnu Abi I aila mengatakan, wanita tersebut
baginya (ayah dan putra pria tersebut), sampai dia menyenfuh

itu.

Asy-Syafi'i berkata: Apabila seorang p/ra berdna dengan
wanita, maka wanita tersebut tidak diharamkan atas pria

pria itu hendak menikahinya.

Demikian pula dengan ibu dan puhi dari wanita tersebut
tidak diharamkan bagi pria itu. Karena Allah @ hanya

(menikahi kedua wanita tersebut) karena sebab

halal, sementara perkara yang haram (perzinaan) bukanlah
yang halal.

Semua ini sudah dijelaskan pada pembahasan tentang
yang diambil dari hukum-hukum Al Qur'an.

Apabila seorang pria menikahi seorang wanita dengan
dua orang saksi, namun tidak dinikahkan oleh wali

tersebut, dan suaminya sekufu dengan wanita tersebut,

Abu Hanifah mengatakan, "Pemikahan tersebut diperboleh
(sah). ndakkah engkau melihat bahwa seandainya wanita

mengadukan perrnasalahannya kepada hakim, namun
tetap tidak mau menikahkannya dengan pria tersebut,

hakim berhak unfuk menikahkan wanita tersebut dengan

Tidak ada hal lain yang dianggap cukup bagi si hakim selain

tindakan itu, dan tidak sepatutnya hakim melakukan

lainnya. Maka, bagaimana mungkin tindakan
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'menikahkan' ifu diperbolehkan dari hakim dan wali, sementara

dari perempuan tersebut saja tidak diperbolehkan, padahal wanita

tersebut telah menempatkan dirinya sekufu dengan suaminya?"

3225-mim. Kami menerima riwayat dari Ali bin Abi Thalib,

bahwa seorang wanita menikahkan puhinya (dengan seorang pria),

kemudian para walinya datang dan mengadukan sang suami atau

pria tersebut kepada Ali. lalu Ali pun membolehkan atau

mensahkan pemikahan tersebut.69

Sementara hnu Abi Laila tidak mempertolehkan

pemikahan tersebut-

Abu Yusuf berkata, "Pemikahan tersebut mauquf- Namun

jika persoalan tersebut diadukan kepada hakim, sedangkan suami

dari wanita tersebut sekufu dengannya, maka saya akan

memperbolehkan pernikahan tersebut. Dalam hal ini, seakan-akan

hakim adalah wali yang menerima kabar bahwa pufuinya sudah

menikah, kemudian dia mempertolehkan pemikahan ifu."

Aqrsyafi'i berkata: Setiap pernikahan tanpa wali adalah

batil.

69 Lih. Sunan Said bin Manshur l/579, penrbahasan: Nikah, bab: Hadits

tentang mernberdayakan perawan dan Janda), dari Husyaim, dari Aq7.$,raibani, dari

Abu Qais, bahwa seorang wanita dari Aidzullah yang bnama Salamah binti Ubaid

dinikahkan oleh ibu dan keluarganya dengan seorang pria, kernudian hal itu diadukan

keeada Ali, lalu Ali ptrn berkata, "Bukankah suaminya sudah menggaulinya?"

Dengan demikian, pemikahan tersebut diperbolehkan. (no. 579).

Diriurayatkan dari Abu Muawiynh, dia berkata: Abu Ishaq AsyrSyaibani

mengabarkan kepada kami dari Abu Qais AI Audi, dari seseorang yang mengabarkan 
'

dari AIi, bahwa ia mernbolehkan pernikahan seorcng wanita png
dikawinkan oleh ibtrnyra. (no. 580)-
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3226. Hal tersebut berdasarkan kepada sabda Nabi S,

mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka

batil. "Beliau mengatakan demikian tiga kali.7o

Jika seorang pria menikahi seomng wanita dan meng-

mahar yang akan diberikannya, padahal sebelumnya dia

secara rahasia mengenai jumlah mahar yang akan

dan mempersaksikan hal itu kepada para saksi,

dia juga memberitahukan kepada para saksi bahwa mahar

dinampakkannya adalah sekian dan sekian, dan itu semua

semata-mata demi mengejar prestise terhadap

padahal kadar mahar sebenamya adalah sekian dan
yang disebutkannya secara rahasia, kemudian dia menikah

memublikasikan mahar yang dikatakannya itu, maka Abu

mengatakan, "Mahamya adalah yang pertama, yaifu

yang disebutkannya secara rahasia. Adapun mengenai

mengejar prestise yang dinampakkan terhadap kaumnya, ifu
batal." Pendapat itulah yang dia (Abu Hanifah) ambil.

Sedangkan hnu Abi l-aila mengatakan, "Mahar lrang
secara sum'ah adalah mahar yang harus diberikan,

mahar yang disebutkannya secara rahasia menjadi batil

berlaku)

Hadits tersebut sudah dijelaskan pada no. 3203, pembahasan: Pernikahan,
bab: tanpa Wali.
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3227. Abu Yusuf meriwayatkan dari Mutharif, dari Amir,

dia berkata, "Apabila seorang pria menyebutkan mahar secara

rahasia, kemudian memublikasikan jumlah mahar yang lebih

banyak daripada yang disebutkan secara rahasia, maka yang

menjadi patokan adalah yang dipublikasikan."

3228. Abu Yusuf meriwayatkan dari Al Hasan bin Imarah,

dari Al Hakam, dari Syuraih dan Ibrahim dengan redaksi yang

serupa.71

7r Lih. Mushannaf Abdunazaq M/187, pembahasan: Nikah, bab: Seomng Pria

yang Menikah dengan Mahar yang Dirahasiakan, Kemudian Menyebutkan Mahar
secara Terbuka di Hadapan Umum), dari Ats-Tsawi, dari Jabir dan lainnya, dari Asy-

Sya'bi, dia berkata, "Apabila s€orang pria menikah dengan mahar yang dirahasiakan,

kemudian menyebutkan mahar yang lebih banyak di hadapan masyrarakat umum,

maka mahar yang harus diberikan adalah yang disebutkan di hadapan umum."
l-jh. Stnan Sa'id bin Manshur (l/247, pembahasan: Nikah, bab: Omng yang

Memberikan Mahar secam Flahasia dan Mernublikasin Mahd yrang Lebih Bant/ak

daripada itu), dari Khalid, dari Hushain, dari Amir As!fq/'a'bi, dia berkata, "Yang

diambil adalah mahar yang disebutkan di hadapan L{ralayak ramai." (no. 1OO2).

Diriwayatkan juga dari Abu Mrnwiph, dari Abu Ishaq AsyS!,aibani, dari Asy-

Sgra'bi, dia b€rkata, "Yang diambil adalah mahar yang disebutkan di hadapan khalayak

ramai."
Husgraim berkata, "hnu Abi laila mengatakan bahura wali mengambil mahar

5nng disebutkan di depan lfialayak ramai." (no. 1003).
Diriwayatkan dari Husgraim, dari Khalid, dari Ibnu Sirin, dari Synrraih, tentang

seseorang yang memberikan mahar secam mhasia, dan mengumumkan mahar yang

lebih banyak dari itu, bahwa ia mensahkan mahar yang disebutkan secam rahasia itu,

dan mernbatalkan mahar png disebutkan di hadapan orang banyak. Husyaim berkata,
"Pendapat inilah yang kami anut."

I-jh. Mushannaf lbnu Abi qnibh Ul/zgl-Dann Fikr, pembahasan: Nikah, bab,

Seorang Pria yang Menikahi Seomng Wanita, Kernudian Dia Menampakkan di
Hadapan Masyarakat Umum Mahar yang Banyak, Padahal Dia Menyebutkan secara

Rahasia Mahar yang Lebih &dikit), dari Husyaim, dari Khalid, dari hnu Sirin, dari
Syuraih, "Yang diambil adalah mahar yang disebutkan secara rahasia, dan batallah
mahar yang disebutkan di hadapan masyarakat."

Diriwayatkan juga dari Abu Muawiyah, dari Abu Aun, dari Syuraih, dia berkata,
"Yang diambil adalah yang pertama, [maksudnyra mahar yang disebutkan secara

rahasia)."
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Asysyafi'i berkata: Jika seorang pria menikahi seorang

wanita dengan mahar yang disebutkan di hadapan umum, padahar
sebelumnya dia menyebutkan rahasia jumlah mahar yangsecara

sedikit dari itu, maka mahar yang disebutkan hadapandi
adalah mahar yang menjadikan akad nikah tersebut.sah
jika para saksi unfuk kedua mahar tersebut orangnya

dan mereka menetapkan bahwa mahar yang menjadi
adalah mahar yang disebutkan secara rahasia, dan bahwa

tersebut melangsungkan akad nikah dengan berpatokan
mahar tersebut, namun dia akan menyebutkan dalam

rbutannya mahar dalam jumlah berteda.

Atau, para saksi tersebut menyaksikan bahwa perempuan
menetapkan setelah akad, bahwa mahar yang mereka saksikan
semata-mata demi mengejar prestise, dan bukan mahar yang

Asysyafi'i mengatakan, pemikahan tidak dipertorehkan
' sah) kecuali dengan adanya wari dan dua saksi yang adir,
keridhaan dari wanita yang dinikahi dan lelaki yang menikahi,

pada pemikahan budak perempuan. Karena fuannya
menikahkannya dengan orang yang disukainya.

Selain budak perempuan, juga perawan. Karena ayahnya
unhrk menikahkannya dengan pria yang dikehendakinya.

Demikian pula dengan orang yang belum baligh. Sebab
berhak menikahkannya dengan orang yang disukainya.

ini sudah dijelaskan pada pembahasan tentang pemikahan

Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang pria menikahkan putrinya
sudah dewasa, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa jika

yang sudah dewasa itu dipaksa unhrk melakukan
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pemikahan tersebut, maka pernikahan tersebut tidak diperboleh-

kan (tidak sah). Karena dia sudah dewasa dan menguasai kemas-

lahatan dirinya.

Oleh karena itulah dia tidak boleh dipaksa untuk melakukan

pemikahan tersebut-

z \ a. \. -a t - o '
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3229. Kami menerima riwayat dari Rasulullah g$, bahwa

beliau bersabda, " Perawan ifu diaiak musyawarah terkait dirinya,

dan izinnya adalah sikap diamnya."lz

Maka dari itu, seandainya dia tidak suka dan boleh dipaksa

untuk melakukan pemikahan tersebut, tenhr dia tidak perlu diajak

musyawarah terkait dirinya. Pendapat inilah yang dia (Abu

Hanifah) ambil.

sedangkan Ibnu Abi laila mengatakan bahwa pemikahan

tersebut diperbolehkan (sah), meskipun wanita tersebut terpaksa.

Asy-Syafi'i berkata: Pemikahan yang dilangsungkan ayah -
secara khusus- terhadap putrinya yang masih perawan, baik yang

72 l)h. no. 2217 pada pembahasan: Nikah, bab, Hadits tentang Ayah yang

Menikahkan PutrinYa.
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baligh maupun yang belum baligh, hukumnya diperboleh-
Dalilatas hal itu terdapat pada riwayat berikut:

*'t *ht Jt".nt Jrj J'ri-ryr.

cfV,4I .E.o ,
,el;--i tJ 'w) Lt tJto i

o

.l-eJ
3230. Rasulullah S bersaMa, "Janda itu tebih berhak

dirinya daripada walin5n, penuftn Wrlu
mus5awarah terkait diin9r2."73

Rasulullah $ membedakan antara janda dan perawan, dan
menetapkan bahwa janda lebih berhak terhadip dirinya.
juga memerintahkan agar mengajak musyawarah terhadap

dan hal ini dilakukan untuk mengetahui kerelaan dirinp.

4
4l)
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323L. Karena diriwayatkan bahwa Nabi $ bersabda, ,,Dan

kalian dengan isti-isti kalian terkait anak
"74

no. 22Ll pada pembahasan: Nikah, bab: Hadib tentang Ayah yang
Pubinya.

73 Lih.
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Juga berdasarkan firman Allah &'
b

;:$t A er:us
,,Dan bermuslawanhlah dengan mereka dalam untsan ifu."

(Qs. Aali Imraan [3]' 159)

seandainya prosedur yang harus dilakukan terhadap janda

dan perawan sama, tenfu beliau bersabda, "Janda dan perawan itu

lebih berhak terhadap dirinya masing-masing." Semua ini sudah

dijelaskan pada pembahasan tentang pemikahan.

Jika seorang pria menikahi seorang wanita, kemudian

keduanya berselisih tentang mahar, kemudian sang suami

menggaulinya, sementara tidak ada saksi atau bukti di antara

keduanya terkait besaran mahar tersebut, maka Abu Hanifah

mengatakan dalam hal itu, "sang istri berhak mendapatkan mahar

standar, kecuali mahar yang diklaimnya lebih sedikit daripada

mahar standar, maka yang menjadi mahamya adalah mahar yang

sesuai dengan klaimnYa."

Sedangkan hnu Abi l-aila mengatakan, "sang istri berhak

mendapatkan mahar yang disebutkan suaminya, dan dia tidak

berhak atas selain ihr." Pendapat inilah yang dia ambil'

Abu Yusuf berkata setelah itu, "Apabila suami mengakui

mahar standar atau yang hampir sama dengannya, maka mahar

74 HR. Abu Daud (lll,/25-awamah, pembahasan: Nikah, bab: Pemberdayaan),

dari jalur periwayatan Sufuan, dari Ismail bin Umayah, dari orang yang biqah, dari,

hnu Umar, dia berkata: Rasulullah $ bersabda, " Betmusgwanhlah kalian dagan

istri-isti kalian terkait anak gadisnya." (no. 2088)-
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itu itu dapat diterima. Tapi jika dia, maka tidak dapat

Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang pria menikahi seorang
baik dia telah atau pun belum menggaulinya, kemudian

berselisih mengenai besaran mahar, maka keduanya
dan sang istri berhak unfuk mendapatkan mahar

baik mahar standar ini lebih sedikit daripada yang diklaim
atau lebih sedikit daripada yang ditetapkan suami, maupun
banyak daripada itu.

Pendapat yang berlaku dalam hal ini adalah pendapat yang
pada jual-beli yang hilang (kepastian harganya). Hanya

kami tidak menolak akad nikah karena sebab yang membuat
akad jual beli.

Untuk akad nikah ini, kami juga menetapkan hukum yang

dengan jual beli yang hilang (kepastian harganya). Karena
jual beli yang hilang kepastian harganya perlu ditetapkan

harga, dan dalam akad nikah ini pun perlu ditetapkan
Yang menjadi nilai dalam pemikahan ini adalah mahar

, sebagaimana yang berlaku pada jual beli adalah harga
unhrk barang yang diperjualbelikan.

Apabila seorang budak perempuan dimerdekakan,

suaminya sudah merdeka, maka Abu Hanifah
bahwa budak perempuan ,Vdng telah merdeka

diberikan hak pilih, apakah akan menemskan perkawinan
membatalkannya.

Sedangkan hnu Abi Laila mengatakan bahwa tidak ada hak
bagi wanita tersebut. Salah satu hujjah lbnu Abi Laila adalah
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kisah Barirah, dimana Ibnu Abi laila mengatakan, "Pada saat ifu,

suami Barirah masih berstafus budak."

Sedangkan hujiah Abu Hanifah adalah, bahwa budak

perempuan tidak memiliki dirinya dan pemikahannya, sehingga

ketika dia dimerdekakan maka dia diberi hak atas semua itu.

3232. Kami juga menerima riwayat dari Rasulullah'S,

beliau Rasulullah s memberikan hak pilih kepada Barirah, ketika

dirinya dimerdekakan. 75

3233. Kami juga menerima riwayat dari Ais5nh, bahwa

suami Barirah saat ifu adalah seorcng pria merdeka.T6

75 Hadits tersebut sudah dikemukakan berikut sanadnya pada no. 2359,

pernbahasan: Pernbubaran Pemikahan antam Seomng Budak Perempuan (yang

dimerdekakan) dengan Suaminya yang Berstatus Budak.
76 l:h. komentar no- 2359, pembahasan: Pembubaran Pemikahan Antara

Seeorang Budak Perernpuan fuang dimerdekakan) dengiur Suaminya yang Berstatus

Budak.
AsySyaf i mengatakan pada bab setelah bab' Pernbubaran Pemikahan, yaitu bab

"silang pendapat mengenai hak pilih bagi budak perempuan (yang sudah

dimerdekakan), "sejumlah ulama be$eda pendapat dengan kami terkait hak pilih

seorang budak (yang sudah dimerdekakan). Mereka mengatakan bahwa budak (yang

telah dirnerdekakan) tersebut diberikan hak pilih, meski menjadi istri dari pria merdeka,

sebagaimana halnya dia diberi hak pilih ketika menjadi isti dari pria yang berstatus

budak.
Mereka juga mengatakan: 'Kami menerima riwayat dari Aisyah, bahwa suami

Barimh saat itu berstatus sebagai pria merdeka'. Saya katakan kepadanya,

diriwayatkan oleh Urwah dari Al Qasim, dari Aisyah, bahwa suami Barirah adalah

seorcng budak. Urwah dan Al Qasim adalah dua oftmg !'ang paling tahu tentang hadits

Aisyah, daripada orang yang meriwayatkan hadits ini dari mereka berdua."

Setelah itu, Asy-syafi'i meriwayatkan dari Ibnu Ababs dan Ibnu Umar, bahwa

suami Barirah adalah seorang budak.
Sebagian ulama mengompromikan riwayat ini dengan riwayat lainnya, bahwa

suami Barirah tersebut dimerdekakan sebelum Barirah diberi hak pilih. Namun

sebagian sahabat tidak mengetahui pernberian kernerdekakan kepada suami Barirah
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fuyr-Syafi'i berkata: Apabila seorang budak perempuan
maka apabila dia masih menjadi isfui dari seorang

berarti dia diberi hak pilih apakah al*n meneruskan
atau membubarkannya. Tapi apabila dia menjadi

dari seorcmg merdeka, maka dia ddak diberi hak pihh tersebut.
karena suami Barirah pada saat ifu adalah seorang budak.

ini sudah dijelaskan pada pembahasan tentang pemikahan.

Apabila seoftmg wanita menikah saat suaminya sedang
ada di tempat, dan saat ifu telah diumumkan kepadanya
suaminya sudah meninggal dunia, kemudian dia melahirkan

dari suaminya yang kedua, kemudian datang suaminya yang
maka:

Abu Hanifah mengatakan, "Anak tersebut milik suami
karena dialah sang pemilik ranjang.
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3234- Kami menerima riwaSat dari Rasuruluh #, bahwa
bersabda, "Anak ifu milik pemilik ranjang, dan bagi pezina

rajam dengan dilempari bafu."77

Sedangkan Ibnu Abi laila mengatakan bahwa anak tersebut
suami kedua, karena dia bukanlah pezina. Karena makna al

mereka budak.
sehinga mengabarkan

a tam.
ml,

77 Lih. no. 1157 hnno. 175g.

bahwa suami Barimh adalah seoErng
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Ahir yang disebutkan dalam hadits tersebut adalah pezina. sebab,

pria tersebut adalah pria menikah.

3235. Seperti itu pula riwayat yang kami terima dari Ali bin

Abi Thalib.78

Pendapat itulah yang dia (lbnu Abi Laila) ambil.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang wanita menerima berita

kematian suaminya, kemudian dia pun beriddah, kemudian dia

menikah lagi dengan pria lain hingga melahirkan beberapa orang

7a Maksudnya, png kami terima dari Ali terkait wanita yang kernatian suaminya

diumumkan padanya, kemudian dia medkah lagi dengan pria lain, kemudian

datanglah suamingra. ydns p€rtama, bahwa anak yang dilahirkannya adalah anak bagi

suami kedua, karena anak itu bukanlah hasil dari petzinaan'

Lih. As-Srzaz Al Kubrakarya Al Baihaqi Ml/413414, pernbahasan: Li'an, bab:

wanita yang Melahirkan Anak di Atas Pembarian suaminya Karena syubhat, bahwa

anak tersebut tidak mungkin dari suami pertama, tapi mungkin dari suami yang kedua),

dari sa'id bin Manshur, dari Husyaim, dari As5rsyaibani, dari Imran bin Katsir An-

Nakha'i, bahwa Ubaidullah bin Al Hurr menikahi seorang gadis dari kaumnya, yang

bemama Ad-Darda. Ia dinikahkan dengan wanita tersebut oleh ayah wanita itu.

Ubaidullah kernudian pergi dan bergabung dengan Muawiyah' Kepergian

Lhaidullah itu berlangsung dalam wakhr yang lama, sampai ayah dari gadis tersebut

meninggal dunia. Keluarga gadis tersebut kemudian menikahkannya dengan seorang

pria dlri kalangan mereka, yang bemama Ikrimah. Hal tersebut kemudian terdengar

oleh ubaidullah, sehingga ia pun datang dan memperkarakan mereka kepada Ali.

Maka Ali pun mengembalikan gadis tersebut kepada ubaidullah. saat itu, gadis

tersebut sedang hamit dari pernikahannya dengan lkrimah. Maka, AIi pun menitipkan

gadis tersebut di tempat seorang yang adil. Namun wanita tersebut kemudian berkata,
iAk lnbih berhak terhadap hartamu atau Ubaidullah bin Al Hurr?" Ali menjawab,

"Justru engkau lebih berhak terhadap hal itu?" Maka wanita itu berkata, "Jika

demikian, *uku *yu mempersaksikan kepada Anda, bahwa semua mahar pemberian

Iluimah menjadi haknYa lagi."
Setelah wanita tersebut melahirkan janin yang ada dalam kandungannya, maka

Ali pun mengembalikannya kepada Ubaidullah bin Al hurr, dan menisbatkan nasab

anak tersebut kepada ayahnya. Wallahu a'lam'

uh. sunan sa'id bin Manshur (l/779, no. 548, pembahasan: Pernikahan, bab:

Orang yang Mengatakan, "Tidak sah pemikahan kecuali dengan adanya wali")'
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kemudian datang suaminp lnng pertama yang sudah

kematiannya ifu, maka pemil<ahan dengan pria lain
dibubarkan, dan dia pun beriddah dari pemikahan kedua

Setelah itu, dia menjadi isffi dari suaminla yang pertama,
sebelumnya. Dan anak-anak yang dirahirkannya dari suami
mereka menjadi anak-anak dari suami kedua. Karena dia

dengan pemitonan lrang halal, sehingga se@ltt
hukumnla ddah hukum seorang pemilik ranjang-

As5rSyafi'i berkata, Jika seorang pria menyenfuh
badan dengan) seorang wanita, maka wanita

diharamkan r"mhrk (dinikahi) ayah dan anak pria tersebut,
wanita tersebut tidak diharamkan untuk (dinikahi) ayah dan

pria tersebut, hanya karena pria tersebut pemah melihabnya
Udak menyentuhnS,ra.

35. Bab: Talak

3236. Abu Yusuf mengatakan dari Al Asy'ats bin sawwar,
Al Hakam, dari lbrahim, dari Ibnu Mas'ud, bahwa dia berkata

(kalima$ penghamman, "Jika orang yang mengatakan
bemiat unfuk bersumpah, maka kalimat ifu merupakan

Namun jika dia berrriat menjafuhkan cerai, maka kalimat
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itumerupakantalak.Kalimattersebutberganhrngpadarriatnya
terkait semua itu-"79

Jika seseorang mengatakan' "Semua yang halal adalah

harambagiku,,,makaAbuHanifahmengatakanbahwaperkataan
yang menjadi patokan adalah perkataan suami' Jika dia tidak

bermaksud menjatuhkan cfiai, maka kalimat tercebut bukanlah

talak. Melainkan sumpah 5nng perlu ditebusnp atau dibayar

kafaratrSra. Tapi jika dia bemiat merrjahrhkarr c€,,l ai, bahkan dia

bemiat menjafuhkan talak tiga, maka itu mertrpakan talak tiga'

Tapi jika dia bemiat menjahrhkan talak satu' maka itu

merupakantalaksatutapitalakba.in.Jikadiaberniat
merrjafuhkarrtalaksaja,tanpabemiatberapajumlahnya,makaihr
merupakan talak satu tapi talak ba'in'

Demikianpulajikadiamengatakanperkataanberilort},ang

ditujulon untuk istuinya, "Dia haram bagiku'" Begitu pula iika dia

berkata kepada istrinSra, "Engkau kosong"' atau "Engkau bebas"'

atau "Engkau lePas."

berganhmg Pada niatrYa."
Lih. juga S*un inu Manshw(l/383-389' no' 1698' P€rnbhasan: Niat "' dan

kalimat p*tit "t -*t, Jari Husyraim, dad As9/ats' dengan redaksi senada'

135



AlUmm

Maka perkataan yang dijadikan patokan adalah perkataan

Dan perkataan ifu terganfung pada niatnya. Jika dia bemiat
talak safu, maka itu merupakan talak safu tapi talak

ba in. Tapi jika dia berniat menjatuhkan talak tiga, maka itu
talak tiga ba'in.

3237 . Kami menerima riwayat tersebut dari Syuraih.so

Tapi jika dia bemiat menjafuhkan talak dua, maka itu
talak satu tapi talak ba'in. Jika dia tidak bemiat
talak sama sekali, maka itu bukanlah talak.

Namun demikian, ungkapan itu menjadi sumpah baginya,

dia tidak bemiat menjatuhkan talak. Pendapat itulah yang

dia (Abu Hanifah) ambil.

Sedangkan Ibnu Abi l-aila mengatakan pada sernua

yang saya kemukakan tadi, "Semua ifu mengakibatkan

talak tiga, kami tak sedikit pun menyemhkannya kepada

dan kami tak menjadikan perkataannya sebagai patokan

hal itu."

Asy-Syaf i berkata: Jika seorang pria berkata kepada
"Engkau haram bagiku," maka jika dia bemiat menjafuh-

talak dengan perkataan tersebut, berarti perkataan tersebut

kalimat talak. Dan mengenai jurnlah talak yang

itu berganfung pada kehendaknya. Perkataan yang

patokan dalam hal ini adalah perkataannya, tapi harus

sumpahnya-

Uh. takhrii no. 2355 pada bab: Perpisahan Antam Suami Isti Karena Talak
Fasakh.
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" Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan ap tlang Allah

halalkan bagimu; kamu menai hafi isti-istimu?'
(Qs. At-Tahriim [66J: 1)81
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Namun jika dia tidak bemiat menjahfikan talak dengan

perkataan tersebut, maka perkataan tersebut bukanlah perkataan

talak. Akan tetapi dia harus memba5nr kafamt sumpah, karena dia

dianalogikan kepada orang yang mengharamkan budak

perempuannya, sehingga harus membayar kafarat karena tindakan

tersebut.

3237-mim. Sebab, ketika Rasulullah $ mengharamkan

budak perempuann5ra, maka Allah ft, menurunkan firmannya:

81 Ljh. Al Mu'jan Al l{abirl<arya Ath-Thabarani Wf36l 1lang dlriwa},atkan dari
plur periwayratan Isra'il, dari Muslim, dari Mujahid, dari hnu Abbas, tentang firman

Allah {*, "Hai Nabi, mengap l<arnu mazglnmml<an ap jtang,4lah halalkan tngimu;
l<amu manari kaanangan hati icti-istimu? (Qs. AtrTahiim [66]: 1)

Ibnu Abbas berkata, 'Beliau mengharamkan budak perenrpuannya."
As-Sryu$i berkata dalam Ad-Dur Al Manbur W2391, "Sanadqn hasan

shalnh."
Uh. I{asyfil Astu $iln6-77, pernbahasan: Tafsir surah At-Tahriirn), dari Bisyr,

dari lbnu Raia, dari lsmil, dari Muslim, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, tentang firman

Allah &, "Hai Nabi, mengary l<amu manghammkan ap gng Alhh halalkan bagimu;

kanu manari kaanangan hati isti-istrimu?' (Qs. At-Tahdim [55], 1)

Ibnu Abbas berkata, "Ayat ini diturunkan terkait dengan budak perempuan
beliau." Diriwayatkan dari Muhammad bin Musa Al Qaththan, dari Ashim bin AIi, dari

Qais, dari Salirn Al Ufhthus, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dengan redaksi
yang senada.
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Allah @ menjadikan itu sebagai sumpah, Dia berfirman:

a '^t+ ri fii.2 .2
f\ir-.{

/
I ;ii ,

-l.i

"saunggwhnSa Allah telah mewajibkan kepadamu sekarian
diri dari sumpahmu...." (es. At-Tahriim 166l: 2)

Maka, jika seorang pria berkata kepada istrinya,
terserah dirimu," kemudian istrinya berkata, "Aku

menjahrhkan talak tiga kepada diriku" maka Abu Hanifah
"Apabila suami bemiat menjafuhkan talak tiga, maka

merupakan talak tiga. Tapi jika dia bemiat menjafuhkan talak
maka ifu merupakan talak satu, tapi talak ba'in. pendapat
yang dia (Abu Hanifah) ambil.

Sedangkan hnu Abi I aila mengatakan bahwa semua
itu merupakan talak tiga, dan suami tidak perlu ditanya

apa pun.

AI Haitsami b€rkata dalam Mainn Az-hova tcl NWL26), "Hadits tersebut
oleh AI Baz,ar duadengan sanad, dan Juga Ath-Thabrani. Para perawi AI

dalah oreng-orang ydng meriunyatkan shahih kecuali Bisyr bin AIhadits Adam
Namun dernikian, Bisyr seotang biqah.adalah yang

Lh. AI Mustadrak (t/493, p€rnbahasan: Surah Tahriim), Anas,Tafsir Atr dari
Rasulullah # mempunSni seprcng perernpuan yans digaulinya, ru[nunbudak
dan Hafshah tenrs menenls mengusik beliau terkait budak perempuan itu,
beliau menjadikan perernpuan tersebut ttaram beliau. Makabudak bagi Allah

menurunkan allat ull:

'+il ci.r, 4g5-ttt rfr.,JLlu l;2 4 i;n qri
Hai Nabi mqrgaPa mqTghammkan ap wlg hakllan bgimu;l<arnu Allah
mazari isbi-istimu? (as. At-Tahriim 1561: 1)hati

AI Hakim berkata, lrx merupakan hadits slrahih karern telah mernenuhi"Hadits

Adz-hadits shahih versi Muslim. Pendapat AI Hakim tersebut dis€palot oleh
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3238. Asy-S5nfi'i berkata: Jika seorang pria memberikan

hak pilih kepada istinya, atau menjadikan iskinya menangani

umsannya sendiri, kemudian istrinya menceraikan diri sendiri

dengan talak efu, maka dia berhak unhrk merujuk istuin1n,

sebagaimana dia memiliki hak untuk mertrjuk isbinlra, seandainya

dia sendiri yang meniatuhkan talak kepada istinya.

Sedangkan Abu Hanifah mengatakan terkait pemberian

pilihan tersebut, "Jika istinya memilih menjafuhkan cerai kepada

dirinya sendiri, maka ifu merupakan talak safu tapi talak ba'in.

Tapi jika dia memilih untuk tetap melangsungkan rumah tangga

dengan suamin5E, maka pemberian pilihan tersebut bukanlah apa-

apa." Pendapat inilah png dia (Abu Hanifah) ambil.

Sedangkan hnu Abi Laila mengatakan, "Jika istinya

memilih untuk menjatuhkan talak kepada dirinya sendiri, maka ifu

merupakan talak satu yang masih dapat untuk dirujuk kembali.

Tapi jika isfuinya memilih unh.rk tetap bersama suaminya, maka ifu

bukanlah apa-apa."

3239. Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang pria berkata kepada

istrinya yang belum digaulinya, "Engkau diceraikan, engkau

diceraikan, engkau diceraikan," maka istrinya ifu mendapatkan

talak ba'in darinya dengan ungkapan talak yang pertama, dan

istrinya tidak wajib beriddah karena hal itu yang dapat

mengakibatkan dia terikat oleh dua talak berikutrya.

Masing-masing dari talak tersebut hanya bisa menciptakan

dampak pada istrinya, ketika istinya telah bain dari sang suami

dan halal untuk menikah lagi dengan pria lain-
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Seperti itulah yang dikatakan oleh Abu Bakar bin

bin Al Harits bin Hisyam.8z

Jika seorang pria berkata kepada istrinya yang belum

, "Engkau tertalak, engkau tertalak, engkau tertalak," maka

tertalak dengan ungkapan talak yang pertama, dan dua

talak sisanya tidak mengenai istrinya. Pendapat ini
pendapat Abu Hanifah.

Kami menerima rir,rnyat tentang hal itu dari Umar bin Al

, juga dari Ali, Abdullah bin Mas'ud, Zard bin Tsabit, dan

Karena dengan ungkapan tersebut istrinya tidak lagi wajib

, sebab isfuinya telah ba'in darinya karena ungkapan talak
pertama, dan wanita tersebut telah halal untuk menikah

pria lainnya.

Tidakkah engkau melihat bahwa seandainya istrinya

lagi dengan pria lain setelah dia mengungkapkan

talak yang pertama dan sebelum mengungkapkan

talak yang kedua, bukankah pemikahan istrinya dengan

lain itu sah. Apalagi jika hal itu terjadi setelah ungkapan talak

kedua dan ketiga dijafuhkan, dimana pada saat ifu wanita
sudah bukan lagi istrinya, karena dia telah menjadi istri

lain. Pendapat inilah yang dia (Abu Hanifah) ambil.83

8' Su! belum pernah menemukan riwayat tersebut berasal dari Abu Bakar bin
bin Al Harits bin Hiqram.

83 Uh. Mushannaf A (Vl/33G337, pembahasan: Talak, bab: Talak
Perawan), dari Abu Sulaiman, dari Al Hasan bin Shalih, dari Mutharif, dari

AI bahwa Ali, Ibnu Mas'ud, dan Taid bin Tsabit mengatakan, apabila seorcrng
menceraikan (ishinya yang masih) perawan (karena belum digau$ dengan talak

seka.ligus, maka wanita tersebut Udak halal baginya sampai ia menikah lagi
pria lain.

Namun jika ia mernisah-misah ungkapan talaknya itu, maka iskinp tersebut
talak ba'in darinya karena ungkapan talak 1tang pertama, sementara dua
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Sementara Ibnu Abi Laila mengatakan bahwa istrinya

terkena talak tiga, jika talak tiga yang dijatuhkan sekaligus tersebut

bersumber dari orang itu di tempat yang sama. Hal ini sebagai-

mana yang telah saya (Asy'Spfi'r)jelaskan padamu di atas.

Apabila ada seorang saksi memberikan kesaksian bahwa

seoremg pria menceraikan isbinya dengan talak safu, sementara

saksi lainnya memberikan kesaksian bahwa pria tersebut mencerai-

kan ishinya dengan talak dua, maka Abu Hanilah mengatakan,

"Kesaksian keduanln batil (tidak sah), karena masing-masing dari

keduanya memberikan 3nng saling berlawanan."

Sedangkan hnu Abi laila merrgatakan bahua kesaksian

tersebtrt mengakibatkan iahrhnsn talalq karena kedua sal$i

tersebut sepakat tentang jafuhnya talak tersebut-

Pendapat inilah yang dia (hnu Abi taila) ambil.

ungkapan talak sisanlra Udak bqengaruh aPa pun. Lih. no. 18084. I'Iamun riwayat

in mu'dlnl-
Diriwaptkan l€blh dari s@rang, dari Mu*rarif, dari Al Hakam, dengan redaksi

senada (no. 11085).
Diriwayatkan dari Ma'rnar, dari Sa'id, dari Abu Ma'EEr, dari lbrahim, dia b€rkata

tentang seorztng pria png menc€raikan istinya -yang rnasih paawan karena dia

belum mengggaulinya- dengan talak tiga yang dijatuhkm s€carr sekdigus,

"Perernpuan telsebut tdak halal bagi pria itu sampai dia menikah dengan Pria hin.

Jika da mergatakan (ke,pada isbinya), '&rgkau terceraikan, engkau terceraikan,

engkau terceraikan,' maka istinya tetah mendapatkan tahk ba'in darinya karqra talak

p€rhma tersebut, dan dia hanrs melamamya lag." (no. 11082).

l)h. Swan &'id bbt Manshur (V3A4, pombalrcan: Tahk, bab: M&kul<an

Pelanggaran ddam Menjahrhkan Taldd, dari Huqnton, dari MuthaIif, dcngan rdaksi
png senada (no. 1080).

Atsar tsrsebut dirir,vayatkan dari Harnrnad bin Zaid, dari Abu Haq,en, dari

Ibrahim, dengan redaksi lnng senada (no. 1078)-

uh. Al Abar karw Abu Yusuf (hlrn. 131, no. 5O5) dari Abu Hanifah, dari

Hammad, dari hrahim, dengan redaksi Smng senada.

Dernil<ianlah, narlun saya belum P€rnah mqrqnukan riwalrat tentang hal ifu dari

Ma'mar.
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Asy-Syafi'i berkata: Jika seseorang memberikan kesaksian

dirinya mendengar seorang pria berkata kepada istrinya,

diceraikan," sebanyak safu kali, sementara yang lainnya

kesaksian bahwa dirinya mendengar pria tersebut

kepada istrinya, "Engkau diceraikan," sebanyak dua

maka ini merupakan kesaksian yang saling bertolak belakang,

tidak diperkenankan untuk diterima

Seandainya keduanya mengatakan, "Kami bersaksi bahwa

tersebut telah menceraikan istrinya," kemtldian saiah saft-rnya

"Saya sudah menetapkan talak, namun saya tidak

jumlahnya," sementara yang lainnya mengatakan,

sudah menetapkan talak, yaitu dua," maka talak yang jatuh

talak satu. Karena inilah yang disepakati oleh keduanya.

Apabila seorang pria menceraikan istrinya yang sudah

dengan talak tiga, maka Abu Hanifah berkata terkait hal

"Perempuan tersebut berhak mendapatkan tempat tinggal dan

hingga berakhir masa iddahnya'" Pendapat inilah yang dia

Sedangkan Ibnu Abi Lalla mengatakan, "Pererrtpuan

berhak mendapatkan tempat tinggal, namun dia tidak

mendapatlian nafkah."

Abu Hanifah berkata, "Mengapa demikian, padahal Allah

berfirman,

-w #"s;,;|e *b
9/
t,

'Maka l:erikanlah kepada mereka nalkahnya hingga mereka

...i (Qs. Ath-Thalaq 165l: 6)
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3240. Kami menerima riwayat dari Umar bin AI
Khaththab, bahwa dia menetapkan hak unhrk mendapatkan
tempat tinsgal dan nafkah bagi wanita yang diceraikan dengan
talak uga.e

s4 Lih. At Abar karya Abu yusuf (hlm. 132, no. 60g) dari Abu Hanifah, dari
hrahim, dari umar, bahwa ia menetapkan hak untuk mendapat tempat tinggal dan
nafkah bagi wanita yang diceraikan suaminya dengan talak tiga.

Terkait hal ini, Fatimah binu eais menuturkan, 'suamiku menceraikanlu dengan
talak tiga, natnun Rasulullah tidak menetapkan bagiku hak untuk mendapatkan t"rrrput
tinggal dan nafkah."

umar berleta, "Kami udak akan mengambir perkataan perempuan yang tak kami
ketahui apakah dia berkata jujur atau berdusta, a* o."r.,l La"r. ur.."t meninggalkan
kitab Allah."

AsrSyafi'i meriwayatkan hadits dari Fatimah binti eais itu dengan sanad yang
lengkap pada no. 2247 dan 2333 pada pernbahasan: Nikah, 

-bab, b;g""
seseorang Melamar di Atas lamaran Saudaranyn, juga pada pernbahasan,
Kesepakatan Golongan Perernpuan, yaitu pada 

"ita"s 
perrdaput mengenai nafkah

perernpuan.

Hadits tersebut juga diriunyratkan oleh Muslim.
selain itu, Muslim juga mencanturnkan perkataan umar tersebut setelah

menyebutkan hadits Fatimah, dari ialur periwayatan Ammar bin zurah, dari Abu
Ishaq, dia berkata, "Aku pemah dudukduduk bersama yazid di masjid agung, dan saat
itu AsrrSya'bi hadir bersama kami. Asy-Sya'bi kemudian menceritakan hadits Fatimah
binti Qais, bahwa Rasulullah $ fidak menetapkan untuknya hak mendapat ternpat
tinggal dan nafkah.

Mendengar itu, Al Aswad kernudian mengambil sekepal k€rikil dan
melernparkannya ke amh Asysya'bi. Ar Aswad berkta, ,celaka engkau karena
menceritakan hadits seperti ini, padahal umar berkata, 'Kami tidak akan meninggalkan
kitab Allah dan sunnah 

-Nabi 
kami hanya karena perkataan seorang per€rnpuan yang

fidak karni ketahui boleh jadi sebenamya ia ingat atau lupa Uaf,*r,i'iu ,nend"patkun
tempat tinggal dan nafkah.

Allah & berfirman, 
L -...1 -.,v )b^'4'&fi t '$ S;F *i

'... Janganlah kamu keluarl<an mereJ<a dai rutnah mqeka dan jangantah merel<a
(diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji gng ;o;g'." (es. Ath-
Thalaq [65]: 1)

lM



AlUmm

Asy-Syaf i berkata: Jika seorang pria menceraikan iskinya

talak tiga, dan istrinya tersebut tidak sedang hamil, maka

yang diceraikan tersebut berhak mendapatkan tempat

namun tidak berhak mendapatkan nafkah- Semua ini sudah

pada pembahasan tentang talak.

Jika seorang pria bersumpah terhadap istrinya, bahwa dia

mendekati isterinya selama satu, dua atau tiga bulan, maka

hal itu tidak mengakibatkan jatuhnya ila' atau talak darinya,

sumpahnya hanya berlangsung unfuk kumn waktu kurang

empat bulan.

3241. Sa'id bin Arubah menceritakan kepada kami dari

Al Ahwal, dari Atha bin Abi Rabah, dari Ibnu Abbas-

ini merupakan pendapat Abu Hanifah, dan pendapat

yang dia ambil.8s

Sedangkan hnu Abi l-aila mengatakan bahwa dia telah

ila' terhadap isbinya, jika dia meninggalkan istrinya

empat bulan berarti istrinya telah mendapatkan talak ba'in

Sebab, /a 'adalah talak ba'in.

85 Uh. Al Atarl<anlaAbu Yusuf (hlm. 150, no. 686), dari Sa'id bin Abi Arubah,

funir AI Ahwal, dari Atha, dari hnu Abbas, bahwa EI b€rkata, "Bamng siapa !/ang
tdak mendekatinya sebulan, duaterhadap istrinSn bahwa lEt akan selama

atau tiga bulan, tapi kumng dari ernpat bulan, maka tidak ada ka{ajiban apa Pun

Abu Hanifah juga menuturkan
ljh. Mushannaf Abdumnq

atsar seperti ini dari Ibnu Abbas.

M/45O, pembahasan, Ila', bab Sumpah yang

Dirinya Ishinya, Maka Itu Adalah Ila ), dari Ats-Tsauri, dariAntara dan

seorang sahabatrya, dad Atha, dari Ibnu Abbas, dengan redaksi yang satna.
421tfia72aq menufurkan atsar tersebut dari Amir AI Ahwal pada riuralrat no. 1
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Asy-syafi'i berkata: Jika seorang pria bersumpah tidak akan
menggauli istrinya selama empat bulan atau kurang, maka hukum
ila'belumjafuh karenanya. Karena hukum ila'baru bisa ter.wujud
setelah berlalunya empat bulan. Maka, pada hari akan
tertenfuknya hukum ila, maka pada saat itulah sang suarni fidak
lagi memiliki sumpah. Dan apabila suami tidak mempunyai
sumpah, maka tidak ada hukum ^r/a' atasnya. Seperti ifurah yang
tertera pada pembahasan terfiang ila'.

Apabila seorang pria bersumpah fidak akan mendekati
istrinya di dalam rumah ini selama empat bulan, kemudian dia
meninggalkan istinya selama empat bulan dan tidak mendekati
istrinya baik di rumah tersebut maupun di tempat lainnya, maka
Abu Hanifah mengatakan, "Tidak ada ila 'atasnya dalam hal ini.
ndakkah engkau melihat bahwa pria tersebut dapat mendekati
istrinya di selain rumah tersebut tanpa harus membayar kafarat.
sebab, /a' adalah setiap sumpah yang mengharangi terjadinya
hubungan intim dalam kurun wakfu empat bulan, dimana suami
tidak bisa mendekati istrinya kecuali dia membayar kafarat atas
sumpah tersebut." Pendapat inilah yang dia ambil.

Sedangkan Ibnu Abi I aila mengatakan, "Dalam kasus ini,
dia adalah pelaku ila, jika dia meninggalkan isfuinya selama empat
bulan, maka iskinya tersebut telah mendapatkan tatak ba'in
darinya, karena /a'adalah talak ba'in.,,

Asy-Syafi'i berkata: Apabira seorcng pria bersumpah tidak
akan mendekati istrinya di rumah ini, atau di ruangan ini, atau
ditempat yang dia sebutkan, maka ini bukanlah ita '. Karena dia
adalah sumpah yang membuat seorang suami tidak bisa menggauli
istrinya sama sekali kecuali dengan melanggar sumpah tersebur
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sumpah yang masih memungkinkan suami unfuk
istrinya tanpa melanggamya, maka tidak ada hukum

atasnya.

Apabila seorang pria melakukan zhihar terhadap ishinya
mengatakan, "Engkau haram bagiku seperti punggung

selama sehari," atau dia menenfukan wakfu yang lebih lama
itu, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa dia telah

zhihar terhadap isfoinya, dan selama waktu yang

itu, dia tidak boleh menggauli istrinya,
dia membayar kafarat zhihar. Apabila waktu yang telah

ifu sudah berlalu, maka gugurlah kafarat darinya, dan
berhak menggauli istuinya kembali, tanpa harus membaynr

Pendapat inilah yang dia (Abu Hanifah) ambil.

Sedangkan hnu Abi Laila mengatakan bahwa dia telah
zhihar terhadap istrinya selamanya. Andai pun waktu

ditetapkannya tersebut telah berlalu, dia tetap pelaku zhihar
istrinya, sehingga dia tetap tidak boleh mendekati atau

isfoinya, sampai dia membayar kafarat zhihar

AsySyafi'i berkata: Apabila seorang pria melakukan zhihar
istrinya selama sehari, kemudian dia hendak menggauli

pada hari tersebut, maka dia harus membayar kafarat
. Tapi jika hari tersebut sudah berlalu dan dia tidak

ishinya, maka dia tidak wajib membayar kafarat zhihar,
yang telah kami kemukakan pada pembahasan

ila: apabila hukum /a' gugur, maka gugur pula hukum
tersebut. Dan zhihar juga merupakan sumpah, bukan
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Apabila seorang suami keluar dari agama Islam dan kafir,

maka Abu Hanifah mengatakan bahwa iskinya telah mendapatkan

talak ba'in darinya, ketika dia murtad. Sebab tidak ada seorang

pun muslimah yang menjadi istri dari orang kafir. Pendapat itulah

yang dia (Abu Hanifah) ambil-

Sedangkan hnu Abi Laila mengatakan bahwa istrinya tetap

seperti semula, sampai dia disuruh bertobat dari kemurtadannya'

Jika dia bertobat, maka wanita tersebut tetap menjadi istuinya.

Tapi jika enggan bertobat, maka dia harus dibunuh, dan istinya

mendapatkan hak waris darinYa.

AsySyafi'i berkata: Apabila seseorang murtad meninggal-

kan agama Islam, maka pernikahan istinya mauquf-- Jika dia

kembali kepada agama Islam sebelum iddahnya habis, maka

keduanya tetap dalam ikatan pemikahan pertama.

Tapi jika iddahnya keburu habis sebelum dia kembali

kepada agama Islam, berarti istuinya telah ba'in darinya. Ba'in itu

berarti pembubaran pemikahan tanpa adanya talak. Jika dia

kembali kepada agama Islam, kemudian dia melamar mantan

istuinya, maka perpisahan akibat murtadnya ini tidak dihitung

sebagai talak. Semua ini sudah dijelaskan pada pembahasan

tentang oftmg yang murtad.

Asy-Syafi'i berkata: Apabila seorang wanita muslimah

murtad dan kembali mus5rik, maka permasalahan ini dan

permasalahan sebelumnya sama saja menurut pendapat Abu

Hanifah dan Ibnu Abi laila, hanya saja Abu Hanifah mengatakan

bahwa ditawarkan kepada wanita tersebut untuk kembali memeluk

agama Islam, dan jika dia kembali kepada agama Islam, maka dia
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tapi jika tidak maka dia dipenjara sampai bertobat,
dia tidak boleh dibunuh.

3242. Kami menerima riwayat tersebut dari hnu Abbas.86

Sedangkan hnu Abi I ail6 msngatakan, jika wanita tersebut
mau bertobat, maka dia dibunuh. Pendapat inilah yang dia
Abi L^aila) ambil. Setelah itu, dia kembali kepada pendapat

Hanifah.

Bagaimana mungkin dia dibunuh, karena dalam pe
saja Rasulullah $ membunuh kaum perempuan kafir,

perempuan ini termasuk salah seorang dari mereka.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang wanita murtad dari agama

maka tidak ada beda antara dia dengan seorang pria yang

Ia harus diperintahkan unfuk bertobat. Jika dia mau
maka dibiarkan. Tapi jika tidak, maka dia dibunuh,

yang dilakukan kepada laki-laki yang murtad

Dalam hal ini, kami berbeda pendapat dengan sejumlah
yang mengatakan, "Pria gnng murtad dibunuh, sedangkan

s Maksudnyra, wanita tersebtrt dip€rintahkan unfuk bertaubat. Jika dia bertaubat
kembali merneluk agama hhm, maka dilepaskan. Tapi jika tidak, maka ia

namun tidak boleh dibunuh.
Uh. Al Abarl<anSa Muhammad bin Al Hasan (hhn. 123-129, tnb: Murtadnyra

Wanita dari Agama Islam), dari Abu Hanifah, dari Ashirn bin Abi An-Najud,
Abu Razin, dari hnu Abbas, dia ber*ata, "Kaum per€mpuan tidak boleh dibunuh

mereka murtad meninggalkan agimra Islam, dan mereka dipaksa kernbali
Islam."

Muhammad berkata, "Pendapat inilah yang kami ambil. Akan tetapi, kami akan
wanita yang murtad ters€but di dalam penjara, sampai dia meninggal dunia

berhaubat."
Lih. no. %339 pda pembahasan: Hukuman Had dan Penjelasan tentang

yang dijelaskan di sana.
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wanita yang murtad tidak dibunuh." Mereka berargumentasi

dengan atsar yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, namun

sayangnya atsar seperti itu tidak dianggap tsabat/shahih oleh para

ahli hadits.

3243. Diriwayatkan pula atsar -yang sanadnya mirip

dengan sanad atsar tersebut- dari Abu Bals Ash-shiddiq, bahwa

dia membunuh kaum perempuan yang murtad dari agama Islam.87

Namun demikian, sa5a tidak akan menjadikan atsar ini

sebagai argumentasi, karena sanadnya tidak dipandang

tsabat/shahih oleh para ahli hadits.

Sebagian pihak yang berbeda pendapat dengan kami

mengatakan bahwa Nabi $ melarang membunuh kaum

perempuan (kafir) di medan perang. Mereka mengatakan, apabila

Rasulullah $ melarang membunuh wanita-wanita muqyrik yang

tidak beriman, maka wanita rru.rkmin png kemudian murtad

tentunya lebih utama untuk tidak dibunuh.

Kepada sejumlah orang yang mengatakan demikian,

dikatakan: Diriwayratkan bahwa Nabi $ melarang membunuh

budak yang sudah fua renta dan tak b4unya, dan beliau juga

melarang membunuh budak bayaran. Diriwayatkan pula dari Abu

Bakar Ash-Shiddiq, bahwa dia melarang membunuh pendeta.

Namun menumtmu, apakah jika seorang fua renta yang tak

berpunya atau seorang bayaran melakukan perbuatan murtad,

87 Atsar tersebut sudah dijelaskan pada no. 2821O, pembahasan: Huluman Had

dan Sifat Pernegasan.
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engkau tidak akan membunuh keduanya? Atau jika ada

rahib murtad, apakah engkau tidak akan membunuhnya?"

Mereka tenfu menjawab, "Tenhr saja tidak demikian."

Dikatakan lagi kepada mereka, "Mengapa bisa demikian,
ifu karena hukuman pancung karena kemurtadan ifu

hukuman yang dijatuhkan sebagai had, sehingga wali
tidak bisa menganulimya, dan berbeda dengan

membunuh orang musyrik di zona perang?"

Mereka pasti menjawab, "Ya, benar, memang karena
demikian."

Saya katakan, bagaimana engkau bisa berargumentasi

hukum yang berlaku di zona perang dalam hal membunuh

wanita, namun engkau tidak menilainya sebagai hujjah
hal membunuh orang lnng sudah tua dan tak berpunya,

budak bayaran dan rahib?

Selanjubrya, saya katakan, kita memang berhak unhrk

dan tidak membunuh Ahlul Harb (orang-orang kafir
memerangi umat Islam) setelah mempunyai kemampuan

menjafuhkan hukuman kepada mereka. Namun demikian,

tidak boleh membiarkan tetap hidup orang yang murtad

engkau bisa membeda-bedakan di antara keduanya,

wanita juga dibunuh sebagaimana halnya pria dibunuh

hukuman had zina dan hukuman had pembunuhan.

Jika seorang pria mengatakan, "Setiap wanita yang akan
nikahi tertalak," maka Abu Hanifah mengatakan, "Masalah ifu

yang dikatakannya. Wanita mana saja yang dinikahinya,
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maka wanita tersebut tertalak dengan talak satu." Pendapat inilah

yang dia ambil.

Sedangkan hnu Abi l-aila mengatakan, "Talak tidak jatuh

karenanya, karena dia menggunakan kalimat yang sangat umum.

Karena dia mengatakan, 'setiap wanita yang akan aku nikahi'."

Namun apabila dia menyebutkan narna seorang perem-

puan, atau menyebutkan sebuah tempat secara spesifik, atau

menetapkan jafuhnya talak itu sampai batas waktu tertentu, maka

pendapat keduanya (Abu Hanifah dan hnu Abi taila) sama saja,

dan talak iatuh karena perkataan yang spesifik itu.

Ar-Rabi' berkata: Asy-Syafi'i tdak memiliki tanggapan

terkait hal itu.

Asgr$7afi'i berkata: Jika seoftmg pria berkata kepada

seorcmg wanita, "Jika aku menikahimu, maka engkau tertalak."

Atau pria tersebut mengatakan, "Jika aku menikahi seorang

wanita sampai sekian dan sekian lama, maka unnita tersebut

tertalak." Atau, dia mengatakan, "Semua wanita yang aku nikahi

dari kampung anu dan anu, maka wanita tersebut tertalak-" Atau

"Semua wanita yang aku nikahi dari bani fulat, maka wanita

tersebut tertalak."

Maka, keduanya (Abu Hanifah dan hnu Abi laila)

mengatakan, apabila pria tersebut menikahi wanita ifu, maka

wanita tersebut tertalak, meskipun pria tersebut sudah menggauli

wanita ihr.

Namun Abu Hanifah mengatakan, 'Wanita tersebut berhak

mendapatkan safu setengah kali mahar. Satu mahar karena

hubungan badan, dan setengah mahar karena talak yang teriadi

1.52



Al Utnm

sebelum terjadinya hubungan badan Pendapat inilah

dia ambil.

Sementara hnu Abi Laila mengatakan bahwa perempuan

hanya berhak mendapatkan setengah mahar. Dan terjadi

di antara pendapat keduanya.

AsySyafi'i berkata: Jika seorang pria menuduh ishinya

padahal sebelum ifu dia sudah menggauli istrinya itu
hubungan badan yang diharamkan, maka Abu Hanifah

"Tidak ada hukuman had atas pria tersebut, dan

ada pula li'an." Pendapat inilah yang dia (Abu Hanifah)

Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan, "Pria tersebut wajib

hukuman had."

Seandainya lang menuduh perempuan tersebut berzina

suaminya, maka menurut pendapat Abu Hanifah tidak ada

had atas sang penuduh. Sedangkan menurut hnu Abi
"Sang penuduh wajib dijafuhi hukuman had." Karena

Ibnu Abi I aila lian berada pada posisi hukuman had

AsySyafi'i berkata: Jika seorang wanita digauli dengan

badan yang diharamkan tapi hukuman had tidak dapat

karena adanya sSnrbhat, kemudian pria lang
ifu menuduhnp berzina, maka perlu dilakukan

Jika pria tersebut menuduhnya berzina dalam keadaan

sedang hamil, dan pria tersebut tidak mengakui nasab anak

dikandungnya itu, maka dilakukan li'an di antara keduanya.

anak tersebut tidak bisa dihilangkan nasabnya kecuali

jalan li'an.
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Tapi jika pria tersebut menuduhnya berzina dalam keadaan

dirinya tidak sedang hamil karena hubungan badan yang pertama,

atau karena perzinaan dengan pria lain, maka tidak ada hukuman

had atas sang penuduh, tapi dia dilatuhi hukuman ta'zir.

Demikian pula jika pria tersebut menuduh wanita itu

berzrna dengan orang asing, kemudian pria tersebut berkata,

"Maksudku, hubungan badan yang diharamkan ifu." Maka, tdak

ada hukuman had atas pria tersebut, namun dia harus dijatuhi

hukuman ta'ztr-

Apabila seorang pria berkata kepada istrinya, "Aku tdak

membufuhkanmu," maka Abu Hanifah mengatakan, "lni bukanlah

talak, meskipun dia menghendakinya sebagai talak." Pendapat

inilah yang dia (Abu Hanifah) ambil. Abu Hanifah juga berkata,

"Bagaimana mungkin ungkapan seperti ini menjadi sebuah

ungkapan talak, sementara ungkapan ini sarna saja dengan

ungkapan: aku tak menginginkanmu, atau tak menghendakimu,

aku tak selera padamu, atau alm tidak mencintaimu. Ungkapan

seperti ini sama sekali bukanlah ungkapan talak."

AsgrSyafi'i berkata: Apabila seorcng pria berkata kepada

isfuinya, "Aku tidak membufuhkanmu," maka jika dia mengatakan,

"Aku tidak bermaksud menjafuhkan talak," maka itu bukanlah

ungkapan talak. Tapi iika dia mengatakan, "Aku bermaksud

menjafuhkan talak," maka itu merupakan ungkapan talak. Dan

talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak satu, kecuali jika dia

menghendaki jumlah yang lebih banyak dari ihr. Namun ungkapan

tersebut tidak menjadi ungkapan talak, kecuali jika dia bermaksud

unhrk menjah-rhkan talak. Tapi jika dia hanya mengatakan, "Aku

tidak mernbuhrhkanmu, dan aku akan menjahrhkan talak
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" maka tidak ada talak yang jattfi, sampai dia benar-benar
talak dengan ungkapan talak yang lain.

Apabila seorang pria yang berstafus budak menuduh zina
, istrinya yang berstafus merdeka, dan sebagian dari pria
sebenamya sudah dimerdekakan oleh salah safu dari dua

yang bersekufu, dan pria tersebut sedang menjalani fase

sebagian nilai dirinya kepada pria yang tidak

, maka Abu Hanifah mengatakan, "Dia adalah

yang masih berkanrajiban unfuk bekerja, dan dia harus

hukuman had yang diperunfukan bagi seorang budak."

Sedangkan hnu Abi I aila mengatakan bahwa pria tersebut

orang merdeka, dan dia harus melakukan li'an terhadap
. Pendapat inilah yang dia flbnu Abi L-aila) ambil.

Demikian pula jika pria tersebut memberikan sebuah

maka Abu Hanifah membatalkan kesaksiannya,

Ibnu Abi I ail6 msrnperkenankan kesaksiannya.

AsySyafi'i berkata: Seorang budak, baik laki-laki maupun

tetap dijatuhi hukuman had yang diperuntukkan bagi

baik laki{aki maupun perempuan, sampai kemerdekaan

benar-benar sempuma. Walau'ptrn ada pada dirinya hanya

safu bagian dari stafus budak, maka tetaplah dia seorang
,,

Asy-Syafi'i berkata: demikian pula, dia tidak boleh dijatuhi

had sampai kemerdekaannya benar-benar sempuma,

tidak diberi qishash atas luka yang tercipta sampai

benar-benar sempuma."
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Jika seorang pria menuduh zina terhadap budak laki-laki

yang sedang berusaha melunasi nilai dirinya yang belum temer-

dekakan, maka menumt pendapat Abu Hanifah, sang penuduh

tidak boleh dijatuhi hukuman had. Karena yang dituduh itu masih

berstatus sebagai seorang budak. Sedangkan menurut pendapat

Ibnu Abi laila, sang penuduh dapat dijahrhi hukuman had.

Pendapat inilah yang dia (lbnu Abi laila) ambil.

Jika budak laki-laki ini memotong tangan seorang pria

secara sengaja, maka menumt pendapat Abu Hanifah dia tidak

dapat di;atuhi hukuman qishash, dan pendapat inilah yang dia

ambil. Karena dia adalah seorang budak. sedangkan menuntt

pendapat hnu Abi Laila, dia dapat dijatuhi hukuman qishash,

karena dia setara dengan orang merdeka, baik dalam hal kecil

ataupun besar, baik terkait hukuman had atau pun kesaksian, atau

hal lainnya. Sedangkan menurut Abu Hanifah, dia masih berstatus

sebagai budak, selama masih ada safu dirham dari nominal dirinya

png belum temerdekakan.

Demikian pula ketenfuan yang berlaku menunrt pendapat

keduanya jika ada satu bagian dari seratus bagian tubuhnya yang

sudah dimerdekakan, atau sebaliknya, yakni ada satu bagian dari

serafus bagian dari tubuhnya yang masih belum temerdekakan,

insya Allah.

Jika seorang budak perempuan dimiliki oleh dua orang laki-

laki, dan budak perempuan ini mempunyai suami yang berstatus

budak, kemudian salah satu dari dua laki-laki tersebut memerdeka

kan dirinya, juga menetapkan bahwa dia harus bekeria kepada

yang lainnya unhrk melunasi nilai dirinya yang belum temer

dekakan, maka menumt pendapat Abu Hanifah, budak
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tersebut belum memiliki hak pilih terkait pemikahan-
(apakah dia akan bertahan dengan suaminya yang berstahrs

tersebut atau akan bercerai), sampai dia selesai dari
dan dimerdekakan. Sedangkan menurut pendapat

Abi laila, dia sudah memiliki hak pilih terkait perkawinan-nya
ketika dia dimerdekakan (oleh salah satu dari dua tuannya itu)

inilah yang dia (lbnu Abi Laila) ambil

Jika budak perempuan tersebut diceraikan pada wakh_r ifu,
menurut Abu Hanifah iddah dan talaknya adalah iddah dan

budak perempuan, sedangkan menun:t Ibnu Abi l^aila iddah
talaknya adalah iddah dan talaknya wanita merdeka.

Jika budak wanita tersebut tidak mempunyai suami pada
ifu, kemudian dia hendak menikah, maka dia tidak dapat

itu sebelum meminta bin kepada tuan yang berhak
pelayanannya. Dengan demikian, menumt Abu

budak perempuan posisinya sarna dengan budak
lainnya. Sedangkan menumt hnu Abi Laila, posisinya

dengan wanita merdeka.

AsySyafi'i berkata: Jika seorang budak perempuan menjadi
dari seorang budak laki-laki, maka budak perempuan tersebut

memiliki hak pilih terkait perkawinannya itu, sampai
benar-benar sempuma. Ketika kemerdekaannya

benar-benar sempurna, barulah dia memiliki hak pilih
Jika dia diceraikan dalam keadaan kemerdekaannya

sempuma, maka iddahnya adalah iddah seorang budak
dan hukum unfuknya adalah hukum yang
bagi budak perempuan dalam hal apa pun.
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Jika seorang pria berkata kepada istrinya, "Engkau tertalak

jika si fulan yang sedang tidak ada menghendaki," sementara si

fulan tersebut sedang tidak ada di tempat, dan tidak diketahui

apakah dia masih hidup atau sudah wafat, atau si fulan tersebut

sudah diketahui telah meninggal dunia, maka Abu Hanifah

mengatakan talak tidak jatuh, dan inilah pendapat yang

diambilnya. Sedangkan Ibnu Abi L^aila mengatakan bahwa talak

jatuh. Akan tetapi Abu Hanifah mengatakan, bagaimana mungkin

talak tersebut bisa jafuh, sementara si fulan tidak menghendaki

jatuhnya talak.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang pria berkata kepada

iskinya, "Engkau ditalak jika si fulan menghendaki," sementara si

fulan sudah meninggal dunia sebelum muncutnya ucapan ifu, atau

si fulan meninggal dunia setelah muncglnya ucapan itu namun

sebelum si fulan menghendaki jatuhnya talak, maka wanita

tersebut tidak pemah tertalak dengan ungkapan talak ini'

Sebab jika si fulan hadir dan masih hidup, kemudian dia

tidak menghendaki jafuhnya talak, maka wanita tersebut tidak

tertalak. Karena jatuhnya talak itu baru bisa terjadi bila ada

kehendak darinya. oleh karena itu, apabila si fulan sudah lebih

dahulu meninggal dunia sebelum dia menghendaki jahfinya talak,

maka kita dapat mengetahui bahwa dia tidak menghendaki

jahrhnya talak tersebut, baik sebelum maupun setelah dia

meninggal dunia, sehingga budak tersebut terceraikan karenanya.

Apabila seorang pria menuduh istinya berbuat zina, namun

bukti-bukti justru membela istrinya, tapi pria tersebut mengingkari

bukti-bukti tersebut, maka Abu Hanifah mengatakan bahwa pria

tersebut harus melakukan lian. Pendapat inilah yang dia ambil.
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Ibnu Abi laila mengatakan bahwa pria tersebut tidak
melakukan lian, akan tetapi dia harus dijafuhi hukuman had.

Jika seorang budak laki-lak menikahi tanpa se%in tuannya,
fuannya berkata kepadanya, "Lepaskanlah wanita ifu,"

Abu Hanifah mengatakan bahwa ungkapan ini bukanlah
atas terjadinya pemikahan. Karena perintah sang fuan

adalah agar budak laki-laki itu melepaskan wanita
Jadi, bagaimana mungkin ungkapan perintah ini menjadi

pengakuan atas terjadinln pemikahan. Pendapat inilah
dia (Abu Hanilah) ambil.

Sedangkan hnu Abi laila mengatakan bahwa ungkapan ini
pengakuan atas terjadinya pernikahan.

AsySyafi'i berkata: Jika seorang budak laki-laki menikah
seizin tuannya, kemudian fuannya berkata kepadanya,

wanita ifu," maka ungkapan ini bukanlah ungkapan
atas tedadinya pemikahan dari pihak tuannya

Ifu menurut pendapat mereka lrang mengatakan bahwa
sang tuan mempertolehkan pernikahan tersebut, maka

tersebut sah. Sedangkan menurut pendapat kami,
pun sang tuan memang mempertolehkan pemikahan

tetap saja pemikahan tersebut tidak boleh (tetap tidak
karena dasar dari pendapat yang kami pegang adalah: Setiap
nikah yang terjadi, namun hubungan badan fidak halal dalam

tersebut, atau tidak halal bug, seseorang unfuk
maka akad nikah tersebut fasid dan tidak dapat

nyatakan sah, kecuali jika akad nikah tersebut diperbarui
lagi dari ar,l/al).
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Sedangkan pihak-pihak yang mensahkan akad nikah

tersebut dengan izin dari seseorang setelahnya, maka apabila

pemikahan tersebut tidak diperbolehkan oleh orang itu, berarti

pemikahan tersebut bubar (batal), termasuk ketika seorang pria

menikahi seorang wanita, maka pria tersebut memiliki hak pilih,

dan wanita tersebut juga mempunyai hak pilih. Padahal hak khiyar

fidak diperbolehkan oleh mereka dalam pemikahan, sebagaimana

halnya diperbolehkan oleh mereka dalam jual beli'

Jika seorang pria menceraikan istrinya dengan talak ba'in,

kemudian dia hendak menikahi wanita kelima saat wanita yang

diceraikan tadi masih dalam masa iddahnya, maka Abu Hanifah

mengatakan, "Saya Udak akan memperkenankan hal itu, dan saya

memakruhkannya menikah dengan wanita kelima ifu." Sedangkan

Ibnu Abi l-aila mengatakan bahwa pemikahan dengan wanita

kelima tersebut diperbolehkan. Pendapat inilah yang dia ambil-

Apabila seorang pria menceraikan istrinya dengan khulu'

atau fasakh nikah, maka dia berhak untuk menikah dengan wanita

keernpat, saat wanita yang diceraikan itu masih berada dalam

masa iddahnya. Dan jika dia Udak mampu unhrk menikah dengan

wanita merdeka, tapi dia takut dirinya melalalkan perbuatan zina,

maka dia boleh menikahi seorang budak perempuan muslimah.

Alasannya mengapa dibolehkan, karena wanita yang diceraikan

dengan khulu' atau fasakh nikah tersebut tidak dapat dirujuk lagi,

sehingga wanita tersebut sudah bukan berstatus sebagai istinya

laE-

Jika seorang pria menceraikan ishinya dengan talak tiga,

dan saat ifu pria tersebut sedang sakit, maka Abu Hanifah

mengatakan, "Jika pria tersebut meninggal dunia setelah habis
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iddah, maka wanita tersebut tidak berhak mendapatkan

darinya." Pendapat inilah yang dia ambil. Sedangkan hnu
I aila mengatakan bahwa wanita tersebut berhak mendapatkan

dari pria tersebut, selama dia belum menikah lagi dengan
lain.

AsySyafi'i berkata: Jika seorang pria menceraikan ishinya
talak tiga, atau dengan talak satu tapi tidak ada talak lain

pria tersebut untuk dilatuhkan kepada wanita ifu selain dari
ini, dan saat itu pria tersebut sedang sakit, kemudian dia

dunia setelah habis masa iddah wanita yang diceraikan
maka mayoritas sahabat kami mengatakan bahwa wanita

berhak untuk mendapatkan warisan dari pria ifu, selama

tersebut belum menikah lagi dengan pria lain.

Namun dalam masalah ini, ada sejumlah orang lrang
pendapat yang berteda dengan kami. Salah seomng dari
mengatakan bahun wanita tersebut tidak berhak

warisan dari pria ifu, baik dia masih berada dalam masa

maupun setelah dia habis dari masa iddahn5ra. Pendapat
merupakan pendapat Az-Zuban.

Sementara yang lainnya mengatakan bahwa wanita tersebut

mendapatkan warisan dari pria ifu, selama masa iddahnya

habis. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar dengan sanad

tidak dianggap larat oleh para ulama hadits. Pendapat ini
pada pembahasan tentang talak.

Yang lainnya mengatakan bahwa wanita tersebut berhak

mendapat warisan dari pria tersebut, meskipun dia sudah

lagi dengan pria lain.
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32M. Asy-Syafi'i berkata: Wanita yang diceraikan dengan

talak ba'in tidak berhak menerima warisan dari (mantan

suaminya), baik dia masih berada dalam masa iddah atau pun

masa iddahnya sudah habis. Pendapat ini mempakan pendapat

Ibnu Az-Zubair: "Abdurrahman pemah menceraikan isfuinya, insya

Allah, dengan ketenfuan wanita tersebut fidak menerima

warisan."88

Kaum muslimin juga sepakat bahwa apabila pria tersebut

menceraikan istrinya dengan talak tiga, kemudian dia melakukan

ita' terhadap wanita itu, maka dia bukanlah pelaku ila, dan jika dia

berbuat zhihar kepada wanita tersebut maka dia bukanlah pelaku

zhihar. Bahkan jika dia menuduh wanita tersebut betzina, maka

dia tidak perlu melakukan lian terhadap wanita itu. Namun dia

bebas dari hukuman had. Tapi jika wanita tersebut meninggal

dunia, maka dia tidak berhak menerima warisan dari wanita itu.

Ketika mereka semua sepakat bahwa wanita tersebut sudah keluar

dari makna isfui, maka wanita tersebut tidak berhak menerima

warisan dari pria ifu.

Jika seorang pria yang masih sehat menceraikan iskinya

dengan talak tiga, kemudian pria tersebut mengingkari jafuhnya

talak tiga tersebut, sementara wanita tersebut mengaku jatuhnya

talak tiga tersebut, kemudian pria tersebut meninggal dunia setelah

hakim memintanya unhrk bersumpah, maka Abu Hanifah

mengatakan bahwa wanita tersebut tidak berhak mendapatkan

warisan dari pria itu. Pendapat inilah yang dia ambil'

s8 Lih. no. 2547, pembahasan: Iddah, tab: Iddah wanita yang Ditinggal Mati

Suaminya.
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Sedangkan Ibnu Abi I-aila mengatakan bahwa wanita
berhak mendapatkan warisan, kecuali jika wanita tersebut

setelah kematian pria tersebut, bahwa pria tersebut
dirinya dengan talak tiga.

Jika seorang wanita mengaku bahwa suaminya telah
dengan talak tiga, kemudian hakim memerintah-

suaminya unfuk bersumpah setelah sebelumnya sang suami
jafuhnya talak tiga tersebut dan mengembalikan

tersebut kepada sang suami, kemudian sang suami
dunia, maka fidak halal bagi wanita tersebut unfuk

warisan dari pria tersebut, walau sedikit pun, jika wanita
mengetahui bahwa dirinya benafujur. Karena dia
bahwa dirinya sudah bukan lagi istri pria tersebut.

Namun jika dia menyadari bahwa dirinya berdusta, maka
halal -terkait apa yang ada antara dia dan Allah- unfuk

warisan dari pria tersebut.

Jika seorang pria berkhalwat dengan istrinya yang sedang

atau sakit, kemudian dia menceraikan istrinya sebefum

maka Abu Hanifah mengatakan bahwa wanita
berhak mendapatkan setengah dari mahar. Pendapat

yang dia ambil. Sedangkan Ibnu Abi Laila mengatakan

wanita tersebut berhak mendapatkan mahar secara penuh.

Asy-Syafi'i berkata: Jika seorang suami berkata kepada
"Apabila aku menggabungkan wanita lain denganmu,

engkau tertalak dengan talak tiga," kemudian dia
istrinya itu dan habislah masa iddah istrinya,

dia menikah dengan wanita lain, kemudian setelah ifu
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dia menikah lagi dengan perempuan yang sudah diceraikannya itu

dengan pemikahan bam, maka tidak ada talak atas wanita yang

sudah diceraikan kemudian dinikahi lagi ifu, karena pria tersebut

tidak menggabungkan wanita lain dengannya. Sebab yang terjadi

adalah pria tersebut menggabungkan wanita yang ditalak

kemudian dinikahi lagi dengan wanita lain.

Jika seorang pria berkata, "Jika aku nikahi si fulanah, maka

dia terceraikan," kemudian dia menikahi si fulanah dengan mahar

yang disebutkan jumlahnya, kemudian menggaulinya, maka

menurut Abu Hanifah, si fulanah itu tertalak dengan talak satu tapi

talak ba'in, dan dia harus beriddah, dan berhak mendapatkan satu

setengah mahar: Setengah mahar karena adanya talak, dan sahr

mahar karena terjadinSn hubungan badan. Pendapat inilah yang

dia (Abu Hanifah) ambil.

sedangkan hnu Abi laila mengatakan bahwa wanita

tersebut hanya berhak mendapatkan setengah mahar saja, yaihr

karena adanya talak, dan tak ada apa pun baginya yang

disebabkan oleh hubungan badan.

Salah satu alasan Ibnu Abi l-aila adalah:

3245. Seorang pria pemah melakukan ila' terhadap

istrinya, kemudian dia datang setelah empat bulan, kemudian dia

menggauli istrinya, kemudian datanglah hnu Mas'ud yang

kemudian memerintahkannya unfuk melamar wanita tersebut, lalu

dia pun melamar wanita tersebut dan memberinya mahar seperti

mahar di muka. Dan kami tidak menerima kabar bahwa hnu
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'ud menetapkan adanya
89

mahar pada hubungan badan

Sedangkan alasan Abu Hanifah adalah: ,.perceraian

telah terjadi sebelum adanya hubungan badan, sehingga
tersebut berhak mendapatkan setengah mahar. Kemudian

tersebut menggauli wanita itu dengan adanya syubhat,
dia harus memberikan mahar kepada wanita tersebut.

saya fidak mewajibkan pria tersebut memberikan
kepada wanita tersebut, maka saya harus menjatuhkan

had kepada pria itu."

Abu Hanifah juga mengatakan, "setiap hubungan badan
hukuman had tidak boleh dijatuhkan dalam hubungan badan

maka dalam hubungan badan ini harus ada mahar yang

89 Uh. Al Atsar ka4n Abu Yusuf ftrlm. l4Z-L48, no. 674, l*lb: lla ), dari Abu
dari Hammad, dari lbrahim, bahwa Abdullah bin unais melakukan ila
istin5ra, kernudian dia menghilang, kernudian dia kembali lagi lima bulan

kerrudian dia menggauli isbinya, kernudian la berangkat parabersama
dan saat itu rambutrya masih menitikkan (sisa

kernudian batanya
atr mandi junub). Pam

kepadanSra, "ApalGh engkau menggauli sl fulanah
'?"menjawab, 'Ya, benar, Mereka b€rkata, "Bukankah engkau telah melakukan ila

Dia menjawab, "Ya, mernang benar Mereka berkata, kami,"Menurut
ihr sudah terpisah darimu secam ba ln.

Mereka kernudian menghadap Alqamah, nanun mereka tak menemukan
apa Pun padanya. Merel<a lantas mernbawa Alqamah menghadapuntuk

dan
bin Mas'ud Kepada Mas'ud, kernudian menceritakan p€rihalhnu mereka
wanita itu. hnu Mas 'ud kernudian berkata, "Beritahukan pada wanita itr

dia sudah terpisah darimu secata ba in, dan Iarnarlah lagi wanita AMullahitu.
bin Unais kernudian melakukan iht dan merrberi mahar kepada ihrhal wanita

uh.
nibqalpqak.
Al Abar larya

lla ), dari Abu Hanifah, dengan redaksi yang senada.
Muhammad berkata, 'Pendapat yangihrlah karni ambil. Kami berpendapat

pna tersebut harus mernberikan kepadamahar wanita tersebut karena sudah
sebelum pernikahan Pendapat merupakan Abukedua. lru

Muharnrnad bin AI Hasan (hlm. 1 1 7 no 536,IG 1

I,Ibrahirn An-Nakha dan Hammad bin Abi Sulaiman.
pendapat
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diberikan. Sebab, apabila hukuman had tercegah, maka mahar

wajib diberikan. Tapi jika saya tidak menetapkan adanya mahar,

maka hukuman had harus dilatuhkan'"

3246. Abu Yusuf berkata, "seseorang menceritakan

kepadaku dari Hammad, dari lbrahim, bahwa dia berkata dalam

kasus tersebut, 'Wanita tersebut berhak mendapatkan safu

setengah mahar, seperti pendapat Abu Hanifah''"90

Jika seorang pria berkata kepada istrinya, "Jika engkau

masuk nrmah, maka engkau tertalak, insya Allah." Istrinya

kemudian masuk mmah, maka Abu Hanifah dan hnu Abi laila

mengatakan bahwa talak tidak jatuh-

Tapi jika pria tersebut berkata kepada istuinya, "Engkau

tertalak, insya Allah," tanpa mengatakan, "Jika engkau masuk

rumah," maka Abu Hanifah tetap mengatakan bahwa talak fidak

go [ih. At AbarbryaMuhammad bin Al Hasan (hlm. 110, no. 1O8, bab: Orang

yang Mengabkan, "Jika aku menikahi si firlanah, maka ia tertalak,") dari Abu Hanifah'

i-i-r"rrnur"rnud bin Qais, dari Ibrahim dan Amir, dari Al Aswad bin Yazid' bahwa ia

Uof*t" ditujulGn kepada seo't|ng peremPuan grang dic€ritakan kepadanp, "Jika aku

menikahi unnita itu, maka ia tertalak-"

Namun Al Aswad menilai itu bukan apa-apa. Para ulama Hijaz juga

pernah ditanp terrtang perkataan itu, dan pun menilainya bukan apa-apa- Lalu

af a*rua p* -orfihi wanita tersebut dan menggaulingra. Hal tersebut kernudian

A"oituf.u" t 
"euaa 

Abdullah bin Mas'ud, dan Abdullah bin Mas'ud mernerintahkannya

*t * r"orl.-paikan kepada wanita tersebut, bahwa wanita tersebut lebih merniliki

dirinya sendiri.
Muhammad berkata, "Pendapat Auullah bin Mas'ud itulah yang kami ambil.

Kami juga menilai wanita tersebut befiak mendapatkan mahar, Setengah mahar

kar; i.-it utt*"ya dengan pria tersebut, dan satu mahar karena dia telah digauli

oleh pria tersebut. Pendapat ini merupakan pendapat Abu Hanifah."

Uh. Mushannaf (tl/42o421, pernbahasan: Talak' tnb: Talak

sebelum Menikah, no- 11470).
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Abu Hanifah berkata, "Kasus ini dan kasus sebelumnya
saja." Pendapat inilah yang dia (Abu Hanifah) ambil.

3247. Abu Hanifah meriwayatkan dari Hammad, dari
bahwa dia berkata tentang kasus tersebut, "Talak tidak

Demikian pula pemberian kemerdekaan. "9l

3248. Abdul Malik bin Abi Sulaiman mengabarkan kepada
dari Atha bin Abi Rabah, bahwa dia berkata, "Talak fidak
"92

9t uh. Mushanmf A w389, pernbahasan: Talak, bab: Tertalak Insgra
dari Abu Hanifah, Harnmad, dari Ibrahirn, dia berl.'ata, "Jika seorcng priadari

dengan mengatakan bahwa apabila dia melakukan dan itu makafidak lru
tertalak, insya Allah, kernudian dia melanggar sumpahnya, istinyamaka tdak
kefika dia melakukan pengearalian Pendapat yangtersebut. itulah diambil oleh

Hanifah dan para ulama lainnya. Pendapat pula lrang AMurmzzaqitu diambil oleh
1 13271.
Diriwayatkan dari Ibnu Juraij, Atha, berkata, seseoftmgdari dia Jika berkata

istinyra), Engkau t€rtalak, insya Allah, apabila menghmdaki, diamaka dia
mengembalikan isbinya itu tanpa harus melanggar sumpah. (no. 3s2).1 1

92 uh. Mushannaf AMunazq Nt/s89, pembahasan: Talak, bab: Tertalak Insya
dari Abu Hanifah, Hammad, Ibrahirn, berkata, seofttng priadari dari dia Jika

dengan mmgatakan bahwa apabila dia melakukan dan itu makatidak Im
tertalak, insya Allah, kemudian dia melanggar sumpahnya, istuinlramaka tdak
keEka dia melakukan pengea.nlian Pendapat lrangtersebut. itulah diambil oleh

Hanifah dan para ulama lainnya. Pendapat pula llang AMun:azzaqitu diambil oleh
1 73271.
Diriwayatkan dari hnu Jumij, dari Atha, dia berkata, "Jika seseorcng berkata

ishinya), 'Engkau tertalak, msya Allah apabila menghendaki, diamaka dia
mengernbalikan ishinya itu tanpa harus melanggar sumpah. (no. 1 73321.

1.57



AlUmm

3249. Asy-Syaf i berkata: Jika seorang pria berkata kepada

istrinya, "Engkau tertalak, insya Allah," maka talak tidak jatuh.

Demikian pula dengan pemberian kemerdekaan'

Apabila seorang pria menceraikan istrinya dengan talak

satu, kemudian masa iddah istrinya selesai, kemudian wanita

tersebut menikah lagi dengan pria lain dan melakukan hubungan

badan dengannya, kemudian dia diceraikan oleh suaminya yang

kedua, kemudian dia menikah lagi dengan suami pertama, maka

Abu Hanifah mengatakan bahwa wanita tersebut berhak

mendapatkan talak semuanya (maksudnya, talak yang pemah

dijatuhkan pada masa lampau tidak dihitung). Sedangkan hnu

Laila mengatakan bahwa wanita tersebut berhak mendapatkan

talak sisanya (maksudnya, talak yang pemah dijatuhkan pada masa

lampau dihitung).

3249-mim. Asy-Syafi'i .berkata: Jika seorang pria

menceraikan iskinya dengan talak sahr atau talak dua, kemudian

masa iddah istrinya habis, kemudian wanita tersebut menikah lagi

dengan pria lain dan melakukan hubungan badan dengannya,

kemudian dia diceraikan atau ditinggal mati oleh suami kedua ifu,

kemudian masa iddahnya habis, kemudian dia menikah lagi

dengan suami pertama, maka wanita tersebut menjadi istri bagi

suamin5a yang pertama itu dengan kepemilikan talak sisanya (talak

yang pemah dUatuhkan pada masa lampau dihitung)'

Dengan demikian, suami yang kedua itu hanya bisa

menggugurkan talak tiga saja, tapi tidak bisa menggugurkan talak

satu dan talak dua.
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Pendapat kami ini merupakan pendapat Umar bin Al
dan beberapa Sahabat nabi yang senior.93

e3 Pada no. 2586 gnng ada pada bab: Talak yang Dapat Digugurkan Suami
dan Yang Tidak, sudah disebutkan riwayat dari Umar

Uh. Sunan Sa id bin Manshw(l/398-399, pernbahasan: Talak, bab: Omng yrang
Istrinya dengan Talak Satu Atau Talak Dua, Kernudian Kernbali M€nikah

ljh. Mushannaf Abdum4 M/352-s53, bab: perrikahan Baru dan Talak

$ru1, aari Ibnu Juraij, dia menuturkan: Yahya bin sa'id mengabarkan kepadaku dari
Ibrtru Al Musa54pb, bahwa Abu Hurairah berada di Bahrain bersama Al AIa bin Al
Hadhrami, kernudian seorang pria dari kabilah AMd eais mengajukan p€rtan!,am
keipada Abu Humirah. Pria tersebut telah menceraikan iskinlra d*Su" talak satu atau
talfk dua, kerrudian membiarkan dan tidak merujuk ishinya sampai habis masa
ld{ahnya.

Setelah itu, wanita tersebut menikah lagi dengan pria lain, lalu dicelaikan atau
ditlnggal mati oleh pria lain itu. sdaniuh!,a, uranita tersebut menikah lagi dengan pria
dati kabilah Abdul Qais itu, suaminya gang pertama, dan diceraikan knrnbuft1*gan
ta$k dua, Pria dari kabilah Abdul Qaie t "."Urt 

merninta fatvua Abu Humirah terkait
k4us ihr.

Maka Abu Hurairah pun mernberikan fatun kepadanp, bahr,rn wanita tersebut
te$h terlepas darinya dan diharamkan basinlra. setelah itu, pria tersebut menghadap
ur{rar, dan menceritakan peristiwa tersebut. Maka umar pun berkata, "Fatwa apa
Frig dib€rikan kepadamu?" lalu pria itu pun mengabarkan kepada umar perihal
fatrhra yang diberikan kepadan5ra. setelah menyimaknya, Umar berkata, "Engkau
berlar " AIi dan ubay bin Ka'b juga mengemukakan pendapat !,ang sama dengan
pemdapat Umar.

Uh. Al Abarkaryra Muhammad bin Al Hasan (hlm. lOGlOl, no. 4G71, dari Abu
Hahifah, dari Hammad, dari sa'id bin Jubair, dia menutui*an, "Ketika aku duduk-
duduk di dekat AMullah bin utbah bin Mas'ud, tiba-tiba dia didatangi oleh seorang pria
Ardb badui ynng akan mengajukan kepadangra tentanfseorang pria yang
mehceraikan istinya dengan talak satu atau talak dua, kernudian iddah istuinya habis,
kernudian wanita tersebut menikah lagi dengan pria lain dan melakukan hubungan

l
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g250. Namun sejumlah ulama memiliki pendapat yang

berbeda dengan kami dalam masalah ini'94

Mereka mengatakan, jika suami (baru) bisa menggugurkan

talak tiga, tentunya dia dapat menggugurkan talak satu dan talak

badan dengannya, kemudian dia ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya yang

kedua, kemudian masa iddahnya habis, kernudian suaminya yang pertama hendak

menikahinya lagi, maka bempa talak yang dimiliki wanita itu dari suaminya yang

pJ..r"Z' nUail"h bin Utbah kernudian berkata kepadaku, 'Jawablah pedanyaannya!'

Setelah itu, Auullah bin Utbah bertanya, Apa yang dikatakan Ibnu Abbas terkait

qranita itu?' Aku katakan kepada AMullah bin Utbah, 'Suami (yang baru) dapat

menggugurkan talak satu, tuluk d,ru dan talak tiga'. Mendengar jawaban itu, Abdullah

Ui" fJtUaf, berkata, Apakah engkau pemah mendengar sesuatu dari Ibnu Umar terkait

wanita tersebut?' Aku menlawab, 'Tidak'. AMullah bin Utbah berkata, Apabila engkau

bertemu dengan Ibnu Umar, bertanyalah kepadanya!' Aku kemudian berternu dengan

hnu Umar, tut, ut, prur bertanya kepada tentang kasus wanita tersebut. Maka hnu

Umar pun berkata tentang wanita itu seperti Srang dikatakan oleh hnu Abbas'."

Mrhurr,*ud Inn,guLk*, "Pendapat inilah yang diambil oleh Abu Hanifah.

Adapun menurut pendapat kami, wanita tersebut merniliki talak sisanp dari suaminya

yarri p"rtama, jika masih ada sisanya.. Pendapat ini merupakan pendapat Unnr, Ali

6i"AUi Thafib; Mua& bin Jabal, Ubay bin Ka'b, Imran bin Al Husain, dan Abu

Humirah.
e4 uh. takhrij sebelumn5ra dalam At Atsarl<arw Muhammad bin Al Hasan.

uh. Mushannaf Abdurmzzaq M/3il-355, no. 17162, pembahasan gnng telah

disebutkan), dari Ma'mar, dari aphnya, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Pemikahan ihr

baru, dan talak pun baru."
Diriwayatkan juga dari Ma'mar, dari A!ryub, dari sa'id bin Jubair, dari Ibnu umar,

"Pemikahan itu baru, dan talak pun baru." (no. l'1154)'
Diriwayatkan dari lbnu Juraij, dia berkata: Hasan bin Muslim mengabarkan

kepadaku aari Sa'id bin Jubair, bahwa dia ditanya tentang wanita tersebut, lalu dia

berkata, "Aku pemah bertanya kepada hnu Umar tentang hal itu, lalu Ibnu Umar

menjawab, "Talak tiga terhapus, sedangkan talak dua tidak terhapus." (no. 11165)-
'Diriwayatkan J-i hrlu Juraii, dia berkata: Amr bin Dinar dan lbnu Thawus

mengabarkan kepadaku dari Thaums, dari hnu Abbas, bahwa dia berkata,

"Pemikahan itu baru, dan talak juga baru." (no. 11165)'

Diriwayatkan dari Ats-Tsauri, dari Hammad, dari Sa'id bin Jubair, dari hnu Umar

dan Ibnu Abbas, keduanya mengatakan, "Pernikahan (baru) itu fidak dapat

menggugurkan talak." (no. 1117671.
-Oiri*uyutku" dari Ibnu At-Taimi, dari ayahnya, dari hnu Miilaz, dari hnu Abbas

dan Syuraih, keduanya berkata, "Pernikahan gnng baru, dan talak baru." (no.

111169).
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dua. Mereka berargumentasi dengan perkataan hnu umar dan
Ibnu Abbas dalam masalah ini.

Mereka juga mengajukan pertanyaan kepada kami,
"Darimana kalian mendapatkan keterangan bahwa suami (baru)

dhpat menggugurkan talak tiga, tapi tidak dapat menggugurkan
tdhk ai bawahnya? Kami katakan, kami mendasarkannya pada
dalil yang tak seorang pun dapat menolaknya.

Mereka bertanya, "Apa ifu?" Kami katakan, A[ah telah
rriengharamkan unnita tersebut untuk dinikahi oleh pria yang telah
rrlenceraikannya dengan talak tiga, sampai wanita tersebut
rrlenikah lagi dengan pria lain, (kemudian dia diceraikan oleh pria
latn tersebut). Rasulullah $ juga sudah menjelaskan melalui
pemberitahuan dari Allah, bahwa pemikahan yang dapat
mBnghalalkan wanita tersebut bagi pria yang telah menceraikannya
dgngan talak tiga adalah pernikahan dengan pria lain yang
mpnyebabkan terjadinyra hubungan badan antara dia dengan
supminya yang baru,4<edua.

Sebelum terjadinya pemikahan dengan pria lain ini, wanita
in!sudah diharamkan bagi pria yang telah menceraikannya dengan
talhk tiga, dan sama sekali tidak dihalalkan bagi pria tersebut
kepuali setelah dia menikah lagi dengan pria lain atau suami kedua.

Bgrdasarkan hal inilah suami kedua memiliki hukum dapat
m4nggugurkan talak tiga.

Sedangkan pada perceraian dengan talak safu dan talak
dua, wanita tersebut masih halal dinikahi oleh pria yang telah
m$nceraikannya. Atas dasar ifu, maka suami yang baru tidak
memiliki hukum spesifik pada kasus perceraian talak safu dan talak
dua ini.

T
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oleh karena itulah kami mengklaim bahwa suami (baru)

hanya dapat menggugurkan talak yang menyebabkan wanita

tersebut tidak halal bagi pria yang telah menceraikannya dengan

talak tiga, dan hukum ini terus berlaku, tetapi suami kedua tidak

dapat menggugurkan talak yang mana wanita tersebut masih halal

bagi pria yang menceraikannya, dan dalam perceraian ini suami

baru tidak mempunyai hukum khusus.

Ketika wanita itu menjadi halal bagi pria yang telah

menceraikannya dengan talak tiga, -padahal logikanya seseorang

tidak bisa mendapatkan penghalalan karena perbuatan orang lain,

namun ketika Allah $& memberikan penghalalan kepadanya

karena perbuatan orang lain-, maka kami pun memberinya

penghalalan karena perbuatan orang lain tersebut'

Akan tetapi, kita tidak bisa menganalogikan kasus lain yang

berbeda denganngn.

Muhammad bin Al Hasan.telah kembali kepada pendapat

ini (suami baru hanya dapat menggugurkan talak tiga, tapi tidak

dapat menggugurkan talak safu dan talak dua), setelah sebelumnya

dia memiliki pendapat seperti pendapakrya Abu Hanifah, wallahu

a'lam.

36- Bab: Hukuman Had

Asy-Syafi'i berkata: Apabila hukuman had sudah dijatuhkan

kepada lajang, dan dia pun sudah didera seratus kali, maka Abu

Hanifah mengatakan, "Aku tidak akan membuangnya, karena:
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325L. Kami menerima riwayat dari Ali bin Abi Thalib,

bphwa dia melarang pembuangan tersebut, dan berkata,
"cukuplah pembuangan ifu sebagai fitnah." pendapat iturah yang
dia (Abu Hanifah) ambil.es

3252. Sedangkan Ibnu Abi I aila mengatakan bahwa sang
lajang dibuang selama setahun ke negeri selain negeri tempatnya
bgrtuat zina- Hal itulah yang dirir,rayatkan dari Rasuluilah #, iuga
ditirlayatkan dari Abu Bakar dan Ali.%

AsySynfi'i berkata: dua pelaku zina yang masih lajang
(bdlum pemah menikah) dibuang/diasingkan dari tempatnla
melakukan perzinaan ke negeri lain, setelah sebelumnya didera
seratus kali.

3253. Nabi S pemah membuang/mengasingkan pelaku
zina. Demikian pula dengan Abu Balg, (Jmar, utsman dan Ali,
mdreka juga pemah membuang/mengasingkan pelaku perbuatan
ana.97

% l:h. Al e*arkarya Muhammad bh Al Hasan (hlrn. lg4, no. 614, bab: Bujang

P9"-rp dangan [aiu,g), dari Abu Hanifah, dari Harnmad, dari Ibrahim, dari ibnu
Masrud, dia b€rkata tentang bujang yrang bezina dengan ralang, bahwa keduanya
didqa dan dibuang/diasingkan selarna setahun.

AIi bin Abi Thalib berkata, "Mernbuang keduanya termasuk fihah."
Muhammad b€rkata, "Pendapat ini mertrpakan pendapat Abu Hanifah dan

pendapat kami. Karni mengambil perdapat AIi bin Abi Thalib." (no. 615).% 95. Bab, Pernbuangan dan- Pernberitahuan pelaku zna, pernbahasan:
Htrkuman had. Lih. pula hadits-hadits dan atsar-atsar 1r'ang ada di dalamnya (no. 2zsz-
27@1.

97 uh. Bab: Pernbuangan dan pernberitahuan pdaku Zina, pembahasan:
Hukuman had. uh. hadits-hadits dan atsar-abar yang ada di dalamnya (no. 2zs7-
27&).
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Namun sebagian pihak memiliki pendapat yang ber-

seberangan dengan ketentuan ini, dan semua ini dijelaskan pada

pembahasan tentang hukuman had berikut hujjah-hujjahnya'

3254. Jika dua'orang musyrik melakukan perzinaan, dan

keduanya pemah melangsungkan pemikahan, maka Abu Hanifah

mengatakan bahwa tak seorang pun dari keduanya wajib dijafuhi

hukuman rajam. Sedangkan hnu Abi l-aila mengatakan bahwa

keduanya harus dijatuhi hukuman rajam. Pendapat tersebut

diriwayatkan dari Nafi, dari lbnu Umar, dari Rasulullah $, bahwa

dia pemah merajam laki-laki dan perempuan Yahudi. Pendapat

inilah yang dia ambil.98

3255. Abu Yusuf: Abu Hanifah berkata, "Hukuman had

tidak boleh dilat{sanakan di dalam masjid." Hal ittiah yang pemah

diriwayatkan dari Rasulullah $. Pendapat inilah yang dia ambil-

sedangkan hnu Abi laila mengatakan bahwa hukuman had boleh

dilaksanakan di dalam masjid, karena hal ini pemah dilakukan.9

Asy-Syafi'i berkata: Apabila ahlul kitab berhukum kepada

kita dan mereka pun ridha jika kita menghukumi mereka,

kemudian mereka mengadukan kasus perzinaan dan mengakui

terjadinya hal itu, maka kita merajam pezina ahlul kitab yang

pemah melakukan pemikahan, dan mendera pezina ahlul kitab

98 Telah dijeJaskan pada atsar no. 1962, pernbahasan: Jizyah, bab: Apa ynng

Diperbtrat Mereka yang Melanggar Perjanjian'
99 Telah aipa"t<a" pada takhrij riwayat no.3222 dalam ini, bab: Fikrah.
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yang masih lajang (belum pemah menikah) sebanyak seratus kali
deraan, lalu membuang/mengasingkannya selama setahun.

3256. Sebab Rasulullah # pemah merajam dua orang
Yahudi yang melakukan perzirnanl@, d- inilah makna dari kitab
Allah. Karena Allah berfirman kepada Nabi-Nya:

o !.t'

'Jika mereka (onng Yahudi) datang kepadatnu
(lWhammad unfuk meminb pufuan), mal<a ben'tah pufusan di
anWa mereka. "(Qs. Al Ma'idah 15h 42)

Allah & jusu berfirman,

# *:'frfr J1f q
1it-+, (.(;

V ot3G lsii*1t-t-*t

, - _/
fa;l't^l

)/| ,sls
!.o/

'Dan hendaHah engkau memufuskan perkara di antara
meyel<a menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau
mangikuti mereka. "(Qs.Al Ma'idah l1l: 49)

Tidak boleh memberikan pufusan kepada mereka dengan
sesuatu dari afuran duniawi, kecuali dengan hukum kaum
muslimin. Karena hukum Allah ifu hanya safu, dan tidak berbeda-
beda.

too [ih. no.3254 dan penjelasan yang ada padanya.
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Asy-Syafi'i berkata: Hukuman had tidak boleh dilaksanakan

di dalam masjid. Apabila seorang pria menggauli budak

perempuan milik ibunya, kemudian dia beralasan, "Aku kira,

budak perempuan tersebut halal bagiku," maka Abu Hanifah

mengatakan, "Hukuman had tercegah atas dirinya. Jika dia

mengakui hal tersebut di satu tempat sebanyak empat kali, maka

dia tidak dijatuhi hukuman had." Pendapat inilah yang dia (Abu

Hanifah) ambil. Namun dia harus memberikan mahar kepada

budak perempuan tersebut-

9257. Ibnu Abi Laila menuturkan -sementara saya (Asy

syafi,i) hanya mendengarkan- bahwa pemah ada seorang yang

memberikan pengakuan di hadapannya, bahwa pria itu menggauli

budak perempuan milik ibunya. hnu Abi l-aila kemudian bertanya

kepada pria itu, "Apakah engkau menggauli budak perempuan

tersebut?" Pria tersebut menjawab: "Yu."

Ibnu Abi laila bertanya lagi, "Apakah engkau menggauli

budak perempuan tersebut?" Pria tersebut menjawab, "Ya'" hnu

Abi l_-aila bertanya lagr, "Apakah engkau menggauli budak

perempuan tersebut?" Pria tersebut menjawab, "Ya." hnu Abi

l-aila bertanya lagi untuk kali keempat, "Apakah engkau menggauli

budak perempuan tersebut?"

Pria ifu menjawab, "Ya.'

hnu Abi L-aila berkata, "Maka akupun memerintahkan agar

orang itu didera sebagai hukuman had. Aku memerintahkan polisi

176



AlUmm

unfuk menarik tangannya lalu mengusimya melalui pinfu Al Jisr
unfuk dibuang."lor

AsySyafi'i berkata: Apabila seorang pria menggauli budak
perempuan milik ibunya, kemudian dia berkata, "Saya kira, budak
perempuan tersebut halal bagiku," maka saya akan men5rumpah-

nya bahwa dia menggauli budak perempuan tersebut karena
menilainya halal baginya, kemudian hukuman had tercegah
atasnya, namun dia harus mernberikan mahar.

Tapi jika pria tersebut mengatakan, "Sebenam5ra saya tahu
bahwa budak perempuan tersebut haram bagiku sebelum aku
menggaulinya, niunun kemudian aku tetap menggaulinya," maka
pria tersebut harus dijatuhi hukuman had.

Namun pengakuan tersebut tidak diterima kecuali dari
orang ytrng memang mungkin bahwa dirin5n tidak mengetahui
hukum seperti ini. Adapxrn oftrng yang mengetahui hukum agama,
pengakuan seperti ini darinya tidak dapat diterima.

Abu Hanifah berkata, "Tidak mesti seorcng hakim
mengajukan pertanyaan: 'Apakah engkau melakukan itu?' Dan
kami juga fidak mewajibkan dijatuhkannya hukuman had

terhadapnya bila dia memberikan pengakuan sebanyak empat kali
di tempat 5rang sama."

Jika dia mengatakan, "Aku menggauli budak perempuan

milik ibuku di empat tempat," maka hukuman had tidak wajib
dijatuhkan kepadanya. Karena hubungan badan tersebut bisa ladi
halal dan bisa jadi pula haram. Dan dia tidak mengakui terjadinya
petzinaan. Wallahu a'larn-

r01 Srya ddak menemukan atsar tersebut pada selain riuraft AsySyafi'i.
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SII.ANG PENDAPAT ANTARA ALI DAN
ABDULI.AH BIN IUAS'UD

1. Bab: Wudhu, Mandi dan Tayamum

3258. Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami,

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

Ibnu Ulayryah mengabarkan kepada kami dari Syu'bah, dari Amr

bin Murrah, dari Zadzan, dia berkata, "Seorang pria bertanya

kepada Ali tentang mandi. Maka Ali berkata, 'Mandilah engkau

setiap hari, jika engkau menghendaki'. Pria tersebut kemudian

berkata, 'Bukan ifu maksudnya, tapi mandi yang merupakan

mandi (dianjurkan)'. Ali berkata, '(Mandr) pada hari Jum'at, hari

Arafah, hari penyembelihan, dan hari raya ldul Fithri. Namun

mereka tidak menilai semua ini wajib'."102

ro2 Lil",. Mushannaf lbnu Abi qnibah 01,24, pernbahasan: Jum'at, bab: Mandi

Jum'at), dari Hajjaj, dari Urwah bin Murrah, da/i Tadzan, dia berkata, "Ali ditanya

tentang mandi pada hari Jum'at. Kernudian, ia berkata, 'Kami biasa mandi pada hari

Jum'at, juga pada dua hari Raya, dan juga pada hari Arafah'-"
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3259. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:
Asy-syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Hus5raim
mengabarkan kepada kami dari Khalid, dari Abu Ishaq, bahwa Ali
berkata tentang tayamum, "Satu tepukan unhrk wajah, dan satu
tepukan unfuk kedua telapak tangan." Namun tidak seperti itu
yang mereka katakan: Safu tefukan unfuk wajah, dan safu
tepukan unfuk dua tangan sampai d,ru.;1rr.103

2. Bptb: Wudhu

3260. Ibnu uyainah mengabarkan kepada kami dari Abu
As-Sauda, dari Ibnu AMikhair, dari ayahnya, dia berkata, "Ali
berurmdhu dan membasuh dua punggung terapak kakinyra, lalu
berkata, 'seandainya bukan karena aku melihat Rasulullah $
mqngusp dua punggung telapak kaki beliau, niscaya aku
menduga bahwa bagian bawah dua telapak kaki lebih tepat untuk
diusap."104

_ hh. iwa (lI/86, p€rnbahasan: shalat Dua Hari Raya, bab: Mandi pada Dua Hari
Raya), dari waki' bin Sy,r'bah, dengan redaksi lrang sarna tentang hari ra5ra ldul Adha
dan Hari Raya Idul Fiffi.

rG Uh- Mushanaf Abdunaaq (l/Lg-2O, penrnbahasan: Bersuci, bab: Berapa
T€pqan Unhrk Tayamum), dari Ibmhim bin Thahman, dari Atha bin As-sa.ib, dari
Abu AI Bakhtari, Ali ber&ata, "pada tayamum itu satu tepukan untuk walah,
dan satu tepukan unhfi dua tangan sampai dua pergelangan tangan." Lhat riwayrat no.
824.

ro4 uh. Mushannaf Abdunazzq(llyzo, pernbahasan: Bersuci, bab: Membas.rh
Dua Kaki, dari Ibnu uyainah, dengan sanad ini. Redaksinya ialah: "Aku pernah melihat
Ali berwudhu, dan dia mernbasuh punggung dua telapak kakinya. Lalu, dia berkata,
'seandainya bukan karena aku pernah melihat Rasulullah membasuh punggung dua

lduput kakinya, niscaya aku berpendapat bahwa bagian bawah telapak kaki lebih
berhak untuk dibasuh daripada punggungnya,.',
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Lih. juga Mushannaf lbnu Abi sgibah (l/30, pembahasan: Bersuci, bab:

Mengusap kIa"u Telapak Kaki), dari waki" dari Al A'masy, dari AM Khair, dari Ali,

dia b-erkata, "seandainya agama ifu berdasarkan logika, niscaya bagian bawah telapak

kaki lebih berhak unttfi diusap daripada bagian punggungnya. Akan tetapi, aku melihat

Rasulullah $ mengusap punggung dua telapak kaki''"

asy-Syati'i berkata terkait kesimpangsiuran hadits s4utar mengusap dua telapak

kaki, "Diriwayatkan bahwa Rasulullah 6S mengusap punggung dua telapak kakinyra,

dan diriwayatkan pula bahwa Rasulutlah $ menyipratkan air ke punggung dua telapak

kaki. Salah satu dari dua hadits tersebut bersumber dari lalur yang baik sanadnya."

Setelah itu, AsySyafi'i berkata, "Salah satu dari dua hadits tersebut bukanlah

hadits yang dianggap kuat oleh Ahlul Ilmi, seandainya hadits tersebut diriwayratkan

,n*.*dirlan (tanpa riwayat penguat). Adapun hadits lainnya, itu merupakan hadits

png hasan sanadngra. Seandainya hadits ynng lain ini diriwayatkan sendirian (tanpa

i*Jl"t penguat), tetap saja hadits ini dipandang ea6f (kuat). Namun hadits yang

berseberangan dengannya lebih lcurat dan lebih bunlnk darinya'

Jika memang dernikian keadaannya, maka hadits yang bertentangan dengannSn

lebih utama. Selain itu, sebagaimana Srang telah saya sebutkan, hadits yang

bertentangan dengannln pun diperkuat oleh lahiriah ayat Al Qur'an'
InilJ pendapat kalangan mayoritas awam. Lih. Ikhtilaf Al Hadib, bab:

Perbedaan di kalangan orang-orang yang menernukan dalil tentang menggosok dan

membasuh kedua mata kaki-

Terkait dengan perkataan Aw-q/aIi'i di atas, Al Baihaqi menjelaskan, "Yang

dimaksud dengan hadits pertama adalah hadiS Abu As-Sauda ini -.- Hadits ini

diriwayratkan a-i rui hanyra oleh Abd Khair Al Harrdani- Sedangkan menurut Al

Bukhari dan Muslim, riwayrat AM lGair tidak dapat diiadikan hujjah'

Selain hal itu, terjadi pula silang pendapat mengenai matan hadits ini. Ada yang

meriwayatkan dengan redaksi seperti yang telah disebutkan, tapi diriwayatkan pula

daringiabahwa hadits ini berkenaan dengan m€ngusP kdua khuff"'

Al Baihaqi melanjutkan, "Ada kernungkinan juga bahwa png dimaksud dengan

hadits pertama adalah hadits yang menafsirkan tentang hal ini. Namun diriwaSratkan

pula dari jalur yang lain dari Abd bin Khair, bahwa mengusaP tersebut hanya berlaku

pada wudhunya orang yang tidak berhadats.

Hal tersebut teraapat pada hadits tsabit yang diriwayatkan dari An-Nizal bin

Sabrah, dari Ali, yang terkait dengan kisah ini.

An-Nizal berkata, Ali diberi ser,vadah air, kernudian dia mengambilnya seciduk

dan menggunakannya unhrk mengusap wajah, kedua tangan, kepala, serta kedua

kakin5n'. Ali menisbatkan ke-marfi.rcn hadits ini kepada Nabi, dan Ali berkata, 'Seperti

ihrlah wudhu orang yang tidak berhadats'." [jh. Al Ma'rifah(l/L69-17O1-
Al Baihaqi menjelaskan lagi, "Yang dimaksud dengan hadits kedua adalah hadits

Ad-Darawardi dan yang lainnya dari zaid bin Aslam, dari hnu Abbas." uh. Al Ma'nfah

(l/L7 O-17 11 atau As-S unan Al Kubn (lfl 4l -
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3267. Abu Muawiyah meriwayatkan dari AI A'masy, dari
Abu Zhabyan, dia berkata, "Aku pemah melihat Ali buang air
kecil, kemudian berwudhu dan mengusap kedua sandalnya.

Setelah itu, dia masuk masjid, melepas dua sandalnya, lalu
melaksanakan sl',.1.1. " 105

3262. hnu Mahdi meriwayatkan dari Sufuan, dari Habib,

dariT-aid bin Wahb, bahwa dia melihat Ali melakukan hal itu.1o6

3253. hnu Mahdi meriwayatkan dari Sufyan, dari Az-
Zubatr bin Adi, dari Aktal bin Sur,rlaid hnu Ghaflah, bahwa Ali
melakukan hal itu.107

ro5 Uh. Mushannaf Abdumzza A/2OL-2O2, pernbahasan: Bersuci, bab:
Mengusap Sepasang Sandal), dari Ma'mar, dad Yadd bin Abi Ziyad, dariAbu Zhabpn
Al Janbi, dia berkata, "Aku pernah melihat Ali buang air kecil sambil berdiri sampai
furun. Setelah ifu, dia berwudhu dan mengusap s€pasang sandalnya. Lalu, ia masuk ke
dalam masjid, melepas s@asang sandahrp dan menerrpatkannya di dalam lengan
bajunya,

106
kemudian melaksanakan shalat. "
lih. Mushannaf AMurru"aq 0/2Ol-2O2, pembahasan: Bersuci, bab:

Mengusap &pasang Sandal), dari Ma'mar, dari Yadd bin Abi Zgad, daiAbu Zhabpn
Al Janbi, dia berkata, "Al<rr pemah melihat Ali buang air kecil sambil berdiri sampa.i
turun. Setelah ifu, dia berwudhu dan mengusap sepasang sandalnya. I "lu, ia masuk ke
dalam masjid, melepas sepasanll sandalnSa dan menelnpatkannya di dalam lengan
bajunyra, kernudian melalsanakan shalat. "

107 Uh. Mushannaf AMunazaq (l/2O1-2O2, pernbahasan: Bersuci, bab:
Mengusap Sepasang Sandal), dari Ma'mar, dari Yadd bin Abi Ziyad, danAbu Zhabpn
Al Janbi, dia berkata, "Aku pernah melihat Ali buang air kecil sambil berdiri sampai
turur. Setelah ifu, dia berwudhu dan mengusap sepasaql sandalngn. Lalu, ia masuk ke
dalam masjid, melepas sepasang sandaln5ra dan menernpatkannp di dalam lengan
bajunyra, kernudian melaksanakan shalat. "
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3264. Muhammad bin Ubaid meriwayatkan dari

Muhammad bin Ismail, dari Ma'qil Al Khats'ami, bahwa Ali

melakukan hal itu.1o8

Asy-Syafi'i berkata: Baik kami maupun mereka, serta tak

ada seorang pun mufti yang kami ketahui mengatakan hal ini.

3265. Khalid bin Abdillah AI Wasithi meriwayatkan dari

Atha bin As-Sa'ib, dari Abu Al Bakhtari, dari Ali, tentang tikus

yang jafuh ke dalam sumur kemudian mati, dia berkata, "Tikus ifu

dibuang, sampai (bangkai) tikus mendominasi (air sumur)

mereka."1@

Asy-Syafi'i berkata: Baik kami maupun mereka,

mengatakan pendapat ini.

3266. Adapun kami, kami berpendapat sebagaimana !,ang

diriwayatkan dari Rasulullah ,6s,

r08 1u6ri;tlru sudah dikemukakan pada hlm' sebelumnya.
loe Lh. Mushannaf lbnu Abi Sgibh l/[87-Darul Fikr, pernbahasan: Bersuci,

bab: Tikus, Ayam Jantan dan Sejenisnya lnng Tercebur ke Dalam Sumur), dari Waki',

dari Hamzah Az-7atgat, dari Atha bin As-sa'ib, daiTadzan, dari Ali, tentang tikus

yang jatuh ke dalam sumur, dia berkata, "(Air) sumur itu dibmng samPai air itu
mernenuhi mereka."

l)h. Mushannaf Abdumzaq 0,/82, pernbahasan: Be,lsuci' bab: Sumur png
Kejatuhan Hewan), dari hmhim bin Muhammad, dari Ja'far bin Muhammad, dari

u5rh.yu, bahwa Ali berkata, "Apabila tikus jatuh ke dalam zumur kelrrudian

bangkainya tercabik-cabik, maka dibuanglah tujuh ember dari sumur tersebut. Tapi jika

Uanlfai tikus tetap seperti awalnya (utuh), tidak tercabik-cabik, maka yrang dibuang dari

air iumur tersebut hanya satu atau dua ember. Jika tikus tersebut membusuk dan

baunya lebih dari ihr, maka air sumur tersebut dibuang hingga hilang bau busuk

tersebut." (no.273).
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3267. Amr bin Al Haitsam meriwayatkan dari Syr'bah, dari

Abu Ishaq, dari Najiph bin Ka'b, dari Ali rg, dia berkata, "Aku

berkata, 'Ya Rasulullah, aku menebusmu engkau dengan ayah dan

ibuku, sesungguhnya ayahnya telah meninggal dunia'. (Mendengar

itu), Rasulullah $ bersabda (kepadaku), 'Jika pergilah

dan makamkanlah lbl Aku berkata, 'sesungguhnya dia meninggal

110 Talduilr,p sudah dikemukakan pada riwayat no. 5, pernbahasan: Bersuci,
bab: Air Menggenang.
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dunia dalam keadaan musyrik'. Beliau bersabda, 'Pergilah engkau

dan makamlah ia! Aku kemudian memakamkan ienazah ayahku,

lalu mendatangi beliau lagi. Beliau bersabda, 'Pergilah,

-rrolilrlr'!'L7L
Namun mereka tidak mengatakan demikian. Mereka

mengklaim bahwa orang yang menyenfuh ienazah orang musyrik

tidak perlu mandi maupun berwudhu.

3268. Amr bin Al Haitsam meriwayatkan dari Al A'masy,

dari lbrahim bin Abi Ubaidah, dari AMillah, dia berkata,

"Mengecr.rp ifu termasuk dalam kategori menyentuh, dan karena:

nya harus 6ur*rd1rr. "112

111 g1 V (lVl5S'Fc-Risalah), dari Muhammad bin Ja'far, dari Syr'bah, dengan

redalsi lrang sama. Uh. juga riwagrat no. 759, karena di sini terdapat penegasan Abu
Ishaq mengenai terhadap hadits dari Najiyah bin lG'ab.

Diriurayratkan juga dari Waki' dari Sufipn, dari Abu Ishaq, dengan redaksi grang

sama. (no. LO93,V3321
Pada l/186 terdapat riwayat dari hrahirn bin Abi Al Abbas, dari Al Hasan bin

Yadd Al Asham, dia berkata: Aku mendengar As-Suddi Ismail bin AMurrahman bin

Abi Karirnah menuturkannya dari Abu AMurrahman As-Sulami, dari Ali, dangan

redalrsi lnng senada.

Dua jalur periwayatan ini merupakan jalur yrang lernah. Namtrn demikian, satu

sama hin bisa saling menguatkan.
Fladits tersebut dinfntakan shahih oletr hnu Al Jarud:
Uh. Al Mwbqa (trlm. 245) dari Muhammad bin Yahya, dari Wahb bin Jarir, dari

S!u'bah, dengan redaksi yang sernda (no. 550).
Fladits tersebut juga diriunyatkan oleh Abu Daud, narnun ia Udak

mengomentarinya..
HR. Abu Darud (l\1/6041, no. 3206, pernbahasan: Ju:nzah, bab: Seseorang

yang Kerabahryn Meninggal dalam Keadaan Musyrik), dari Musaddad, dari Yahya, dari
Sutpr\ dari Abu hhaq, dengan redaksi yang senada.

Hadits tersebut juga dinSrabkan shahih oleh Al Albani dari kalangan ulama
konternporer . lih. Al fiwa' Al Ghalil (lll/ L7 O-77 L, no. 7 L7 l.ru UIt. Mushannaf Abduna4 A/L33, p€rnbahasan: Bersuci, bab: Wudhu
karena mengecup, dan bersentuhan kulit), dari Ma'mar, dari AI A'masy,
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3269. Diriwayatkan dari Syu'bah, dari Mukhariq, dari
Thariq, dari AMullah, dengan redaksi senada. Namun mereka
menyalahi hal ini. Mereka mengatakan, "Tidak ada wudhu karena

mencium." Sedangkan kami mengambil pendapat yang

menyatakan bahwa harus berwudhu setelah mencium.113

dari hrahirn, dari Abu LJbaidah bin Mas'ud, dia b€rkata, "seorang berwudhu karena
bersentuhan kulit, menyenfuh dengan tangan, dan mencium, setelah ia mencium
istrinya." Ibnu Mas'ud mmafsirkan ayat ini, "atau kanu telah manyenfuh perernpuan"
(Qs. An-Nisaa' [4]: 43) bahwa maksudnSa adalah, memba dengan tangan.

Dirtuuayratkan dari Ibnu Uyainah, dari Al A'masy, dari lbrahim, dia berkata: Aku
mendengar Abu Ubaidah bin Abdillah b€rkah, "hnu Mas'ud berkata, 'Mengecup itu
terrnasuk kategori menyenfuh, dan karernnSra harus benrrudhu'."

Namun Abu Ubaidah tdak p€rrnh mendengar riuragrat dari hnu Mas'ud.
l.jh. Mushannaf lbnu Abi Sgibh (l/62, pel;n}caharian: Bersuci, bab: Pihak yang

Mengatakan Bahwa Mengecup Itu Harus Benrrudhu), dari Hafsh dan Haiq,ram, dari Al
A'maqr, dari hrahirn, dengan redaksi yang sama.

Lih. luga Ma'rifat Al Abar 0/2L4, pernbatEsan: Elersuci, bab: Wudhu karena
bersenhrhan), dari lalur periurayratan hrahim bin Mararq, dari Utsman bin Umar, dari
Syr'bah, dari Mukhariq, dad Thariq bin Syihab, bahrrya AMullah mengernukakan
sebuah penafsiran tentang firnnn Allah: "abu lannu t&h man5mtfuh paanpnn."
(Qs. Nisa l4lt  3|Maksudnya adalat\ sdain b€rsetuhrh.

AI Baihaqi berkata, "lni mempakan sanad ynng maushul dan shahih."
rr3 Uh. Mushannaf AMtunq (Vlg3, pernbahasan: B€Nsuci, bab: Wudhu

karern mengecup, menyentuh dan bersentutnn kut$, dari Ma'mar, dari Al A'masy,
dari lbrahim, dari Abu Ubaidah bin Mas'ud, dia Hata, "Seorang berwudhu karena
bersentuhan kulit, menyenhrh dengan tangan, dan mencium, setelah ia mencium
istrinyra." Ibnu Mas'ud menafsirkan ayat ini: "Atau l<amu tetah man5runfuh peranpuad'
(Qs" An-Nisaa' [4]: t13) bahr,va makzudnyra adalah, meraba dengan tangan.

Diriunyratkan dari hnu Ulrainah, dari Al A'ma4l, dari lbrahirn, dia berkata: Aku
mendengar Abu Ubaidah bin Abdillah Hata, "hnu Mas'ud berkata, 'Mengecup itu
termasuk kategori menyenfuh, dan karernnp hanrs berwudhu'."

Namun Abu Ubaidah tidak pemah mendengar riu/aft dari Ibnu Mas'ud.
Uh. Mushannaf lbnu Abi qnibh (l/62, pembahasan: Bersuci, bab: Pihak yang

Mengatakan Bahrlla Mengecup Ihr Hanrs Berumdhu), dari Hafsh dan Haisyam, dari Al
A'masy, dari lbmhirn, dengan redaksi lang sama.

Lih. juga Ma rifatul Abar (l/214, pernbahasan: Bersuci, bab: Wudhu karena
bersentuhan), dari jalur periwayratan hrahrm bin Mararq, dari Utsman bin Umar, dari
Sgr'bah, dari Muhhariq, dari Thariq bin Syihab, bahrrra AMullah m€ngemukakan
sebuah penafsiran tentang firman Allah: "Abu lamu telah menyentuh perempuefi"
(G. An-Nisaa' [4]: 43) bahwa maksudnyra adalah, selain bersetubuh.

AI Baihaqi berkata, "lni merupakan sanad yang maushul dan shahih."
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lainnya

3270. Hal itu juga dikemukakan oleh hnu Umar dan yang
114

327L. Diriwayatkan dari AI A'masy, dari Ibrahim At-Taimi,

dari ayahnya, dari Abdullah, bahwa dia berkata, "Air ifu bersumber

karena air (kewajiban mandi besar ifu karena keluamya air

mani)."115

Asy-Syafi'i berkata: Namun baik kami maupun mereka

tidak berpendapat seperti ini. Kami justr-r berpendapat bahwa

apabila kemaluan laki-laki menyenfuh kemaluan perempuan,

ber:arE wajiblah mandi. Pendapat (wajibnya mandi karena

keluamln air mani) ini pada awal-awal Islam, kemudian

dihapuskan.

3272. Abu Muawiyah mengabarkan kepada kami dari Al
A'masy, dari Syaqiq, dari AMullah, dia berkata, "Orang yang

u4 ljh. MudnnnafAbdurczaq(l/132, no. 495, tab: Wudhu karena mencium,
mernegang dan bersentuhan lnrlit), dari Ma'mar, hn Az-ZJhn, dad Salim, bahwa hnu
Umar berkata, "Barang siapa yang mencium istinya, dan dia mernpun5rai wudhu,
maka dia harus mengulangi wudhunya."

Diriwayratkan dari Abdullah bin Umar, dari Nafi', dari hnu Umar, bahwa dia
ditanya pedhal mencium, lalu dia menjawab, "Harus berwudhu karenanyra, karena ia
termasuk dalam ketegori menyentuh." (no. 4971.

Lih. juga Muslwnaf lbnu Abi SSaibah (l/62, perr|.catrasam: Bersuci, bab: Pihak-
Pihak yang Mengatakan Harus Berwudhu Karena Mencium), dari Abdah bin Sulaiman,
dari Ubaidillah bin Umar, dari Azz)hn dari Ibnu Umar, bahwa dia berpendapat
bahwa mencium itu termasuk ke dalam kategori manyenfuh, dan dia juga
memerintahkan bertnrdhu karena melakukannya.

r15 Uh. Musharunf tbnu Abi Sgihh (l/1t2, pernbahasan: Bersuci, bab: Pihak-
Pihak 1lang Mengatakan Air Itu dari Air (ker,vajiban mandi besar itu karena keluamya
air mani), dari Abu Muawiyah, dad Al A'masy, dengan redaksi lrang sama, baik sanad
maupun matanngra.
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junub itu tidak bertayamum." Mereka juga tidak mengatakan
pendapat seperti ini. Mereka mengatakan, "Kami tidak
mengetahui seorang pun yang mengemukakan pendapal irri."r16

3273- Kami menerima riwayat dari Nabi s, bahwa beriau
memerintahkan orang yang junub unfuk bertayamum.

Hadits ini diriwayatkan oleh hnu UlaSyah dari Auf Al
A'rabi, dari Abu Raja, dari Imran bin Hushain, dari Nabi S,

116 t ih. Mushannaf A (V241-242, pernbahasan, Bersuci, bab: Orang
yang Kering dari Air Mani), dari yahyra bin Al A,rai, dari Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq]
dari Abu ubaidah, dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, ;&u.dui.,yu 

aku flrnub dan fidak
menemukan air selama sebulan, pasti aku tidak shalat..

Sut/an berkata, "Pendapat tersehrt tdak diambil. " lno.922).
Diriwagatkan dari Ibnu Uyrainah, dari Abu sinan, dari Adh-Dhahak, bahwa Ibnu

Mas'ud menarik pendapatnya tentang orang junub, yaifu agar dia tidak shalat sampai
dia benpudhu. (no- 925).

l.jh. Mushannaf lbnu Abi Sgibh(Vlgg, penrbahasan: Bersuci, bab: pihak png
Mengatakan Bahwa omng yang Junub ridak eotuSn-r- Sampai Menemukan Air),
dari Muhammad bin Fudhail, dari Mughirah, dari lbrahim, dia berkata, -Abdullah
qokug' Apabila engkau berada daram perpranan, kernudian engkau junub, makajanganlah engkau shalat sampai engkau menernukan air. Tapi ;it i tu-, berhadab,
maka bertayamwnlah, kemudian shalatlah,.',

Diriwayatkan dari Abu M,awiyah, dari Al A'masy, dari syaqiq, dia berkata, .,Aku
pemah dudukduduk bersama Abdulah dan Abu Musa. Tibatiui auu Musa berkata,'wahai Abu AMunahman, bagaimana pendapahnu jika seorang pria junub, kemudian
tidak menemukan air selama sebulan, apa lrang aa u<ut<an *i.* .nurutz, Abdullah
(Abu AMun:ahman) menjar,'ab, 'Dia tidak boleh bertayamum, meskipun dia tidak
mmemukan air selama sebulan'. Mendengar jawaban r"enrfi itu, Abu ivlusa berkata,
'Bagaimana mgkau mernahami ayat ini yrang ada aaam surarr Al Maa.idah ni: "Ialu
kamu tidak mernpuoleh air, mat<a bertalammumbh dangan t n h ya"g baik hqsih).--."(os. Al Maa'idah I5l: 5) Abdullah menjawab, 's*rdui'p mendipat diberikan
keringanan pada ayat ini, hampir dapat dipastikan bahwa mereka akan bertayamum
dengln tanah !,ng baik ketika air png nenaak mereka gunakan *.,gut dingirr,."

Diriwayatkan dari S,fun bin u!,ainah, dari Abu Sinan, dari-Adh-otrar,at, aia
berkata, "Abdullah kemudian menarik pendapatrya tentang tayamum.,,
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bahwa beliau memerintahkan seorang pria yang junub untuk

melakukan tayamum, lalu shalat. 1 17

3274. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq,

dari Al Harits bin Al Azmd, dia berkata, "Aku mendengar hnu

Mas'ud berkata, 'Apabila oremg yang junub membasuh kepalanya

dengan Al l{hithmi (daun pohon khithmi yang sering ditumbuk dan

digunakan untuk membersihkan kepala serta melembutkan

rambut), maka dia tidak perlu mengulangi mandinyar., f f$

117 Talduijnya sudah dikemukakan pada riwayat no. 10O, pembahasan: Bersuci,

bab: Alasan Pihak-Pihak png Meurajibkan Mandi dan Wudhu, dan hadits tersebut

teJah disepakati keshahil>nrp oleh Al Bukhari dan Muslim.
118 Uh. Mushannaf AMurmaq (l/263, pernbahasan: Bersuci, bab' Orang grang

Membasuh kepalanya dengan Daun Bidam, dari Ma'mar), dari Abu lshaq, dari Al
Harits, dari Ali, dia b€rkata, "Barang siapa gnng mernbasuh kepalangra dengan air, dan

dia sedang junub, maka ihr sudah cukup. Namun dia hams mernbasuh sekujur

tubuhnya setelah itu."
Abu Ishaq berkata: Al Harits bin Al Azma mengabarkan kepadaku, dia Hata,

"Aku mendengar lbnu Mas'ud berkata, 'Orang junub mana saja yrang mernbasuh

kepalanya derrgan Al Khitni, maka itu sudah ctrkup." (no. 10O7).

Diriwalmtkan dari Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq, dia mengahkan, "Aku berternu

dengan AI Harits bin AI Azma', kemudian dia berkata, 'Maukah engkau aku c€ritakan
padamu apa yang pernah aku dengar dari Abdullah? Aku merrdengar dia mengatakan,
"Orang junub mana saja yang mernbasuh kepalanp dengan Al Khatttmi, rnaka itu
sudah cukup'." (no. 1OO8).

Diriwayatkan dari lbnu Uyainah, dari Abu hhaq, dari Al Harits bin Al Azrna

riwayat seperti riwa!,at di atas. (no. 1OO9).

l-jh. Mushannaf lbnu Abi $aibh 0/91, pernbahasan: Bersuci, bab: Seorang Pria

yang Membasuh Kepalanya dengan Al Khathmi, Kernudian Mernbasuh Sekuiur

Tubuhnya), dari Abu Al Ahwash, dari Abu Ishaq, dari Al Harits bin Al Azrna;, dari

AMullah, "Barang siapa lnng mernbasuh kepalanya dengan Al Khithrni, dan dia

sedang junub, berarti dia telah menyenrpumakan mandinya."
Driwayatkan dari Abdurmhim bin Sulaiman, dari Zakariya, dari Abu Ishaq, dari

Al Harits bin Azma', dia Hata, "Aku mendengar AMullah berkata, 'Siapa saja yang

mernbasuh kepalanya dengan Al Khithmi, dan saat itu dia sedang junub, berarti dia

telah merryern mandinya'."
Al Harits Hata, "Akan tetapi dia tidak harus mengulangi basuhan air terhadap

da:ur:' Al l{hithniSnng mengalir di kepalanya."
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Namun mereka tidak mengatakan pendapat seperti ini.

Mereka mengatakan, khitmi ifu tidak suci, meskipun bercampur

dengan air yang suci. Karena alat yang menyucikan ifu hanya air

saja. Maka dari ihrlah dia harus membasuh kepalanya dengan air

setelah dibasuh Al l{hithmi atau sebelumnya. Adapun hanya

membasuh kepalanya dengan Al l{hibrli, itu tidak membuaturya

menjadi suci.

3. Bab: Shalat
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3275. Sa'id bin Salim mengabarkan kepada kami dari

Sufuan Ats-Tsauri, dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil, dari

Muhammad bin Al Hanafiyah, dari Ali, dari Nabi $S bersabda,

Al Klrithni adalah tumbuhan 5nng meluruskan, merapikan dan melernbutkan
rambut.
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'Kunci (sahnya) shalat adalah wudhu, yang mengharamkannya

(dari perbuatan-perbuatan halal sebelum melakukannya) adalah

takbir, dan yang menghalalkannya (terhadap perbuatan-perbuatan

tersebut) adatah -salam." Ll9

Pendapat inilah yang kami kemukakan. Tidak ada yang

dapat mengharamkan sesuafu yang sebelumnya halal karena

sedang melaksanakan shalat, melainkan dengan takbir.

Namun para sahabat mereka mengatakan bahwa selain

takbir juga bisa mengharamkannya, yaitu dengan bertasbih.

Sementara dua shalat Abu Hanifah merujuk pendapat kami. Kami
juga berpendapat bahwa shalat tidak selesai kecuali dengan bacaan

salam.

Jadi, siapa saja yang melakukan perbuatan yang merusak

atau membatalkan shalat di antara takbiraful Ihram dan salam,

bemrH dia sudah merusak dan membatalkan shalat.

Sementara mereka mengatakan, kami menganggapnya

rusak karena aktivitas perusak shalat yang dilakukan di antara

takbiratul Ihram dan duduk untuk bertasyahud.

3276. Ibnu UlaS4yah mengabarkan kepada kami dari Asy-

S5n'bi, dari Abu Ishaq, dari Ashim bin Dhamrah, dari AIi, dia

berkata, "Apabila salah seorcng dari kalian merasakan di dalam

penrtnya ada suara, atau (mengalami) muntah, atau mimisan,

maka hendaklah dia berpaling (dari shalatnya) dan berwudhu. Jika

dia berbicara, maka dia menghadap shalat (dari awal). Namun jika

1r9 Tehh dijelaskan pada no. 196 tentang pernbahman: Shalat, bab: Sesuahr
yang Bisa Mernasukan Seseomng Ke dalam Shalat, ynitu Takbir.
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dia tidak berbicara, maka dihitunglah rakaat yang telah dilaksana

kannYa."120

Namun mereka fidak berpendapat seperti ini. Mereka

mengatakan, dia berpaling dari shalatnya karena suara tersebut,

maka menumt mereka shalatnya batal. Tapi jika dia berpaling dari

shalatnSa karena mimisan, maka shalahrya sempuma.

Akan tetapi, mereka berbeda dengan Ali pada sebagian

perkataannya, dan sarna dengannya pada sebagian lain dari

perkataannnya. Jika merela memang menetapkan riwayat ini,

maka pendapat mereka tentang suara tersebut seharusnya sama

dengan pendapat mereka tentang mimisan. Karena sepengetahuan

saya, tidak ada orang lain dari kalangan sahabat Nabi yrang

berbeda pendapat dengan AIi dalam masalah suara itu.

3277. Husyaim mengabarkan kepada kami dari Hushain,

dia berkata: Abu Zhabyan menceritakan kepada kami, dia berkata,

"Ali keluar menghampiri kami, dan kami menyaksikan

berlangsungnya shubuh. Kemudian, dia berkata, 'Mari shalat, mari

shalat'. Setelah orcng-orang berdiri, dia berkata, 'Sebaik-baik

120 11,. Mushannaf A CI,/338-339, p€nthhasan: Shalat, bab: Omng
yang Berhadats, Kemudian Ia Kernbali Shalat sebelum Berbicara), dari Ats-Tsauri, dari
Abu Ishaq, dari Al Harits, dari Ali, dia b€rkata, "Apabila salah seomng dari kalian
mendapati stram atau mimisan atau muntah, maka hendaklah dia berpaling (dari

shalatrp), dan meletakan tangannya di hidungn5ra. Kernudian dia berwudhu. Jika dia
telah be6icara, maka dia menghadap shalahryn dari aural. Namun lika udak, maka
mkaat yrang sudah dikerjakan dihitung." (no. 3606).

Diriwayatkan dari Ma'mar, dari Abu Ishaq, dari fuhirn, dengan riwayat yang
senada dengan ihr.

Az-Zirartnya suam lrang nyaring di dalam perut.
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waktu witir adalah sekarang ini'. Ketika matahari tertit, dia shalat

dua rakaat, kemudian iqamah shalat shubuh dikumandangkan."l2l

3278.lbnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Syabib

bin Gharqadah, dari Hibban bin AI Harits, dia berkata, "Aku

mendatangi Ali yang saat itu sedang berada di barak Dair Abu

Musa, lalu aku mendapatinya sedang makan. Ia berkata,

'Mendekatkanlah, makanlah!' Maka aku pun berkata, 'Aku sedang

ingin puasa'. Dia berkata, 'Aku juga ingin puasa'. Aku kemudian

mendekat dan makan. Setelah dia selesai, dia berkata, 'Wahai hnu

Ta1ryah, kumandangkanlah iqamah' ." 122

3279. Husyaim dan lainnya mengabarkan kepada kami dari

Abu Ha5ryan At-Taimi, dari ayahnya, dari Ali, dia berkata, "Tidak

ada shalat bagi tetangga masjid kecuali di masjid." Kepada Ali,

ditan5nkan, "Siapa tetangga masjid?" Dia menjawab, "Orang yang

mendengar suara **r."L23

r2r [jl't. Mushannaf lbnu Abi S5aibh (ll/187, pembahasan: Shalat Sunah dan

Imamah, bab: Omng Yang Mengakhirkan Witimya), dari Husyaim, dengan redaksi

lrang sama.
r22 Uh. Musharnaf Abdunms W/237, pembahasan: Puasa, tnb:

Mengakhirkan sahur), dari lbnu Uyainah, dengan redaksi lang sama. Namun di

dalamnyn terdapat Hibban bin Al Harib."
Uh. Mushannaf lbnu Abi S5aibh U/427, pembahasan: Puasa, bab: Omng yang

Menganiurkan untuk Mengakhirkan Sahur), dari Jarir, dari Manshur, dari Syabib bin

Gharqadah, dari Abu Uqail, dia berkata, "Aku makan sahur bersama Ali, kernudian ia

mernerintahkan muadzin untuk mengumandangkan iqamah."
123 Uh. Mushannal Abdumzaq (l/497498, pernbahasan: Shalat, bab: Orang

png Mmdengar Senran Adzan), dari Ats-Tsauri, dan Ibnu Uyainah, dari Abu Hayyan,

dengan redaksi lang sama.

Ats-Tsauri bqtah dalam haditsnya: "Dtanyakan kepada Ali, 'Siapakah tetangga

masjid itu?'Ali menjawab, 'Orang png mendengar suarcr ad.zan'." (no. 1915).
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Kami dan mereka berpendapat bahwa bagi orang yang

tidak berhalangan wajib untuk tidak terlambat berangkat ke masjid.

Namun jika dia melaksanakan shalat di rumah, maka shalatnya

sah. Hanya saja, dia telah meninggalkan sesuahr yang utama.

3280. Waki' mengabarkan kepada kami dari Al A'masy,

dari Amr bin Murrah, dad Tadzan, bahwa Ali mandi setelah

berbekam. Namun, baik kami maupun mereka, tidak berpegang

pada pendapat ini.12a

3281. Syarik mengabarkan kepada kami dari Imran bin

Zhabyan, dari Hukaim bin Sa'd, bahwa seorang pria dari kalangan

Khawarij mengucapkan kepada Ali: 'Dan saunggwhnya telah

diu/ahwkan kepadamu dan kepda (nabi-nabi) tnng sebelummu'.

(Qs. Az-Zumar [39]: 55) Ali berkata, 'Dan bercabarlah kamu,

janji Allah dalah benar dan sekali-kali janganlah

orang-orang yang tidak me5nkini (kebenann ayat-ayat Allah) itu
menggelisahkan karnu'. (Os. Ar-Ruum [30], 50) Saat itu, AIi

sedang -Lr."125

Diriuraptkan dari Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq, dari Al Harits, dari Ali, dia berkata,
"Bamng siapa yang termasuk tetangga masjid mendengar suara azan, kernudian dia

tidak mendatanginp, padahal dia dalam keadaan sehat tanpa adzan udzur, maka tidak

ada shalat bagin!,a'." (no. 1916).
124 ljh. Mushannaf tbnu Abi Spibh 0/61, pernbahasan: Bersuci, bab: Pihak

yang mmgatakan: Dia wajib mandi apabila berbekam), dari Al Muharibi, dari Laits,

dari Mujahid, dari Ali tentang seorang pria Sang berbekam atau mencukur bulu

kemaluannyn, atau mmcabut bulu ketiaknya. Dia Mata, "Orang itu mandi."
r2s Lih. Al Ja diyat (ll/78l, no. 23821, hadis-hadits Ali bin Al Ja'd dari Syarik,

dari Abu Z}ri$an, dari Abu Yahlra, dia berkata, "Ali mehksarnkan shalat Shubuh,

kernudian salah seomng Khawarij bersem kepadanya, Jil<a kamu memetsekutukan
(Tuhan), nisca5n al<an hapuslah annlmu dan tqtulah l<amu termasuk orang-oftng
jang merugi'. (Qs. Az-Zumar [39]: 55)
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Mereka mengatakan, barang siapa yang melakukan itu

dengan maksud memberikan jawaban, maka shalatnya batal.

3282. Ibnu Ulayyah mengabarkan kepada kami dari

Syu'bah, dari Abu Ishaq, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali, dia

berkata, "Apabila engkau ruku, dan engkau membaca:

'eYt ,i>11:-- 
"rft 

,{5, i 4t
*;

t_ o io(.-oJi,
I oz- / , /(t>)Al il.5wr a

tC

AIi kenrudian menjawabnyra, dan saat itu dia sedang melal$anakan shalat,'Dan
beaabarlah lamu, satngguhnSa janji Allah ahlah funr dan s&ali-kali
omng-omng 5ang fidak meSakini (kebarumn a5at-a1at Allah) itu mengdinhkan
l<amu'." (Qs. Ar-Ruum [30]:60)

l-jh. Al Mustadnk (lll/L46, pernbahasan: Pengenalan terhadap para satabat),
dari jalur periwayatan Yahyra bin Abdil Humaid, dari Syarik, dengan redaksi yang
sama. Al Hakim berkata, "lni merupakan hadits-hadib shahih, namun sarndnya tidak
lengkap. Oleh karena itulah saya menghukuminya sesuai dengan redaksinya."

l.jh. Mushannaf lbnu Abi Syaibah WnBl, Darul Fikr, pernbahasan: Perang
Jamal, bab: Kaum Khawarij), dari Yahgra bin Adam, dari Abdurrahman bin Humaid fu-
Ruasi, dari Imran bin Zhabyan, dari Abu Yahya, dengan redaksi yang sama.

Di dalamnya disebutkan, "Kernudian Ali meninggalkan surat yang dibacanya, dan
mernbaca: 'Dan bercabdah l<antu, saungguhnSa hnji Allah adalah benar dan sel<ali-
kali finganlah omng-onng Sang tidak metpkini (kefuiamn aSmt-a5at Alah) itu
manggelisahlan l<amu'." (Qs. Ar-Ruum [30] 50)

Uh. As-Srznarz Al Kubra lorya AI Baihaqi l/245, pernbahasan: Shalat, bab: Apa
yang Diperbolehkan di dalam Shalat dari Bacaan Al Qur'an dan Dzikir yang
dimaksudnya sebagai jawaban atau peringatan), dari jalur Muhammad bin utsman bin
Abi Syaibah, dari Yahya bin Abdil Harnid, dengan redalcsi yang sama.

Abu Yahya adalah Hakim bin Sa'd, sebagaimana yang dijelaskan pada riwayat Al
Baihaqi ini.
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'Ya Allah, kepada-Mu aku ruku, kepada-Mu aku sujud,

kepada-Mu aku berislam, kepada-Mu aku beriman, dan hanya

kepada-Mu aku bertawakal,' berarti sempumalul-, rlrLr.u. "126

Menurut mereka, bacaan ini adalah bacaan yang dapat
membatalkan shalat, dan mereka memakruhkan bacaan ini.

126 66. Mushannaf Abdunar,-aq (1V763, pernbahasan: Shalat, bab: Bacaan
Ketika Ruku dan Sujud), dari Al Hasan bin Imarah, dari Abu Ishaq, dari Ashim bin
Dhammh, dari Ali, dia berkata, "Ali apabih ruku biasa membaca:
,lgi--i :'r i 'g:b ,:.,t? j'.liit ,i, U?t ,i:JJiT iltt ,',/.iri 'Ob ,:r;?', U: ir& U '&!i

.lt'ota,- fu og! r,tir oci, ,erXr,U*t|sg2,' ' ' ,,ii,e,;r,,rflr,€hi)
'Ya Allah, kepda-Mulah aku khurytu, kqda-Mu-lah aku bersenh dii, kepda-

Mulah aku be.riman, dan hgkaulah Tuhanku. Kryda-Mulah aku berbq.mlal, dan
kqada-mulah khusyu pendangamn, daging, darah, otak, tukng, umt,
rambut dan kulitku- Maha suci Allah, Maln suci Allah, Maha suci Allah'.

Apabila dia teJah : Satni'allaahu liman hamidah (Allah Maha
mandangar omnggng manuji-N5a) dia mernbaca, 

*i ru €, .n$li

'Ya Allah, Tuhan l{ann, lwrya fu*Miah Aah pujian'.
Apabila dia bersulud, dia mernbaca:

|o$s .i€h;J ,:dL ui:r4, |irU?t'.tE;'&i i5 ils ,t irl'Et ,b:Ja, u '&7i

..!r i,r;+ fii ot;;,, tiit'ttr;+ .:*fi,*f: ,:q1,6(U1,7t,
'Ya Allah, kepda-Mubh aku sujud, kepda-Mu-hh aku bercemh diri, kepada-

Mulah aku fuirran, kepda*Iuhh aku fu.uakal, dan hgkaulah Tuhanku. Kepada-
Mulah betsujud penglihaAn, fuging, damh, tulang, umt, mmbut dan
kulitku. Maha suci Allah, Maha suci Albh, Malta suci,4lkh'."

Namun riwayat tersebut mengandung unsur kelemahan (dhaifi.
Uh. Mushannaf lbnu Abi qaibh [/28O, pembahasan: Shalat, bab: Doa grang

Dibaca Seseorang Kefika Ruku dan Srjud), dari Abu Bakar bin Ayyas, dari Abu Ishaq,
dari Ashim bin Dhammh, dia berkata, 'AIi berkata, Apabila salah seomng dari kalian
ruku, maka hendaklah dia mernbaca:

. p,,i, b*,:,iic'ri .ltbi'6i ilr'c;e u 5'e*r', u fii
" Ya Allah, kryda-Mu aku ruku, kepda-Mu aku khusyu, kepada-Mu aku

fuilrEn, dan hanya kryda-Mu aku brbunkkal. Maha suci Tuhanku gng Maha
agung," sebangrak tiga kali.

Jika ia sedang tergesagesa karena suafu urusan, maka dia membaca:

eA';)ott+
"Maha suci Tuhanku Sang Maha agang" dan meninggalkan bacaaan tersebut,

maka hal itu sah baginya.
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Sedangkan menumtku, bacaan ini merupakan perkataan yang

baik.

3283. Diriwayatkan pula dari Nabi S bacaan yang mirip

dengan bacaan tersebut. Kami mernerintahkan unfuk meng-

ucapkan bacaan tersebut, sementara mereka memaknrhkannya.l2T

32U.lbnu Ulal4yah mengabarkan kepada kami dari Khalid

Al Kha&a, dari Abdullah bin Al Harits, dari Al Harits Al Hamdani,

dari AIi, bahwa dia membaca di antara dua sujud:

o |o ,..Grts GrU.t) Ftt:4"Pt gtjt

"Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, berilah petuniuk

kepadaku, dan kuatkanlah aku."128

Ibnu Ulag,rah menambahk?n dari Syu'bah dari Ibnu Ishaq,

narnun dia lupa sanadnya. Akan tetapi, mereka fidak

memaknrhkan bacaan tersebut dan tidak pula mengatakannya.

lz7 11u1 ihr sudah dijelaskan pada atsar no. 224, pembahasan: Shalat, bab:

Bacaan ketika nfiu. Hal itu diriwayratkan oleh Muslim.
128 Uh. Musharunf A n/L82, pembahasan: Shalat, babr Bacaan di

antam dua suiud), dari Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq, dari Al Harits, dari Ali, bahwa dia

merrbaca di antara dua suiud:
',;:'ti g';ti t1;":ti yi"'n+'

"Ya Allah, ampunilah aku, mfunatilah aku, kuatkanlah aku, dan bqil<anlah rezeki

Dia berkata, "ltulah 1nng diambil oleh AMurrazzaq."
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3285. Husyaim mengabarkan kepada kami dari Mughirah,
dari Abu Razin, bahwa Ali mengucapkan salam ke kanan dan ke
kiri seraya mengucapkan, " Salaamun alaikum (semoga

keselamatan tercurah bagi l<alian), slaamun alaikum (semoga

kaelamabn tercurah bagi kaliaql-" 129

3286. hnu Ula5yah mengabarkan kepada kami, dari
Syu'bah, dari AI A'masy, dari Abu Razin, dari Ali, yang senada

dengan riwayat tersebut, tanpa ada pertedaan. Namun demikian,
mereka Udak mengambil atsar tersebut, dan mereka
menambahkan, " Warahmafutlaahi wa barakaatuhu (serta rahmat
dan keberkahaan A lh h)." 13o

3287. hnu Mahdi mengabarkan kepada kami dari Sufuan,

dari Salamah bin Kuhail, dari AMullah bin Ma'qil, bahwa AIi
melakukan doa qunut pada shalat Maghrib unfuk mendoakan
keburukan atas suatu kaum lengkap dengan menyebutkan narna

t2e 1921. (l/279-220, pembahasan: Shalat, bab: Mengucapkan Salam), dari
Ma'mar dan Ats-Tsauri, dad Ashim, dari Abu Razin, dengan redaksi png sama. (no.
31s1).

Diriwayatkan dari Ma'mar, dari Abu Ish4, dari s6@EDg, dari Ali, yang senada
dengan atsar tersebut. lihat riwayat no- 3132.

Diriwayatkan dari Ats-Tsauri, dari Al A'masy, dari Abu Razin, dari Ali, yang
senada dengan atsartersebut. (no. 3133).tN tbid A/2L9-22O, Frernhhasan: Shalat, bab: Mengucapkan Salam), dari
Ma'mar dan Ats-Tsauri, dari Ashim, dari Abu Razin, dengan redaksl yang sama. (no.
3131).

Diriurayatkan dari Ma'mar, dari Abu Ishaq, dari seseorang, dari Ali, yang senada
dengan abar tersebut. (no. 3132).

Dirir,rnyatkan dari Ab-Tsauri, dari Al A'masy, dari Abu Razin, dari Ali, png
senada dengan atsar tersebut. (no. 3133).
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dan golongannya, lalu kami berkata, "Amin (semoga Allah

mengabulkan)."13t

3287-mim. Husyaim meriwayatkan dari seseorang, dari

Ibnu Ma'qil, bahwa Ali memimpin mereka melakukan doa qunut,

dan dia mendoakan keburukan trnhfi suatu kaum. Dia berkata,

"Ya Allah, laknatlah fulan orang badui ifu, dan si fulan," hingga dia

menyebutkan sejumlah orang.

Namun mereka menyatakan batalnya shalat seseorang yang

mendoakan keburukan bagi seseorang yang disebutkan namanya,

atau mendoakan keburukan atas seseorang, kemudian dia

menyebutkan narna orang ifu. Sedangkan kami tidak menganggap

batal shalat orang yang mendoakan keburukan itu karena hal ini.

Karena perbuatan tersebut identik dengan apa yang pemah

diriwayatkan dari Nabi $ kepada kami.

3288. Zaid bin Al Hubbab meriwayatkan dari Sufuan, dari

Abu Ishaq, dari Al Harits, dari Ali, bahwa seoftIng pria berkata

(kepada Ali), "Sungguh, saya pemah mengerjakan shalat tanpa

membaca bacaan." Ali bertanya kepadanya, "Apakah engkau

melakukan ruku dan sujud dengan sempuma?" Orang itu

131 Ljh. Mushannaf A (ll/1,L3-L74, pembahasan: Shalat, bab: Qunut),
dari Yahya, dari Ats-Tsauri, dari Salamah bin Kuhail, dari AMullah bin Ma'qil, bahwa
Ali melakukan doa qunut pada shalat Maghrib, kernudian dia mendoakan keburukan
bagi sekelompok orang, juga bagi golongan mereka. Dia melahfian doa qunut
sebelum ruku. (no. 49761.
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menjawab, 'Ya, tentu saja." Ali berkata, "Berarti sempumalah
sh6121mu."132

Namun mereka tidak mengatakan demikian (Sempuma

shalat), dan mereka justru mengklaim bahwa orang ifu harus
mengulangi shalatnya.

3289. Husyaim meriwayatkan dari Manshur, dari Al Hasan,
bahwa AIi berkata, "Bacalah bacaan pada bagian shalat yang
engkau temukan bersama i*urr."133

Namun mereka tidak mengatakan pendapat ini. Mereka
justru mengatakan, makmum membaca bacaan pada sesuafu yang
harus dia qadha untuk dirinya sendiri. Adapun di belakang imam,
dia tidak ada bacaan apa pun baginya. Sedangkan kami
mengatakan bahwa semua shalat yang dilaksanakan di belakang

r32 Uh. Muslnmnf Abdumzq U/122-123, p€rnbahasan: Shalat, bab: Tidak
Ada shalat Kecuali dengan Mernbaca Bacaan), dari Isra'il, dari Abu Ishaq, dari AI
Harits, dari Ali, bahwa seomng pria mendatanginya ..., kemudian dia menyebutkan
atsar tersebut. setelah itu, dia b€rkata, "Tidak setiap o,rang pandai mernbaca bacaan
shalat."

Lih. juga Mushannaf lbnu Abi S7aibah (l/433, pembahasan: Shalat, bab: Apa
png Mereka Katakan Tentang shalat, Apabila seseorang [.upa Merrbaca Bacaan
Shalat Sampai Selesai Shalat, Pihak 1nng Mengatakan Bahua Shalatrya Sah).

DiriwaSntkan juga dari Waki' dari Sr&un dengan redaksi Sang senada.
Di dalamnya disebutkan: "Itu cukup (sah) bagimu." Sebagai ganti: "Bemrti

sernpumalah shalahnu. "
AI Baihaqi b€rkata dalan Sunan Al Kubm (il/383), "Abar ini, jil,a shahih nala

dipahami dengan tidak mengemskan bacaan shalat atau tidak membaca sumt. Dalilnya
adalah hadits-hadits yang telah disebutkan berikut di atas, yang menunjukan
tentang wajibnya membaca bacaan. Namun Al Harib bin Al A'war adalah perawi yang
Udak dapat dijadikan hujjah."

rs Lh. Mushamaf tbnu Abi STaibah (V LO, pemtrahasan: Shalat, bab: Orang
yang Memberikan Keringanan unhrk Tidak Mernbaca Elacaan di Belakang Imam), dari
Hafsh bin Ghiyats, dari Asy'ats, dari Al Hakam dan Hamrrnd, bahr,va Ali
mernerintahkan unhrk membaca bacaan di belakang imam.

199



AlUmm

imam, dan imam membaca bacaan namun tidak dapat didengar,

maka makmum membaca bacaan.

3290. Husyaim dan Yazid meriwayatkan dari Hajjaj, dari

Abu Ishaq, dari AI Harits, dari Ali, tentang imam yang shalat tanpa

mempunyai wudhu. Ali berkata, "Sang imam mengulangi

shalatnya, sementara mereka (para makmum) tidak mengulangi

shalahrya."lg

134 65. Mushannaf lbnu Abi Spibh (l/496, pernbahasan: Shalat, bab:

Seseorang yang Mengimami Suatu Kaum Tanpa Mernpunyai Wudhu), dari Abi Khalid

AI Ahmar, dari Haijaj, dari Abu Ishaq, dari Al Harits, dari Ali, dia berkata, "Orang gnng

junub pemah mengimami shalat suafu kaum, kernudian dia menyernpumakan shalat

mere)<a itu, maka Ali mernerintahkannyra unhfi mandi dan mengulangi shalatrya,

n unun AIi tdak mernerintahkan mqd<a untuk mengulangi shalatrya." 0V45 dan
cetakan As-Salafrt ah).

Diriwayatkan dari AMul A'la, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari hnu
Umar, bahwa dia mengimami mereka melalnrkan shalat shubuh, kernudian ia ingat

bahwa dia shalat tanpa wudhu, maka dia pun mengulangi shalatr5ra, natnun mereka

tidak mengulangi shalatnya.
l-jh. Mushamaf AMuruas(V2M,6ab, Omng png mengimami Suatu Kaum

dalam Keadaan Junub atau ndak Punya Wudhu), dari Ma'mar, dari Hisyam bin

Unpah, dari aphnya, bahwa Umar bin Al Khaththab pemah shalat mengimami orang-

orang, dan saat itu dia dalam keadaan junub, maka dia pun mengulangi shalatnya, dan

kami fidak menerima berita bahwa orang-orang mengulangi shalatnya. (no. 36z18).

Diriwayatkan dari Ats-Tsauri, dari Jabir, dari Al Qasim bin AMurrahman, bahwa
Umar bin Al Khaththab mengimami orang-orang, dan saat itu dia dalam keadaan junub

atau tidak mempunyrai wudhu, kemudian dia mengulangi shalatrya, sernentara omng-

orang yang ada di belakangnya tidak mengulangi shalat mereka. (no. 3649).
Diriwaptkan Ma'mar &n Az-Z;uhrt, dari Salim, bahwa hnu Umar mengirnami

para sahabatnya ketika melaksanakan shalat Ashar, dan saat ihr dia tidak mernpunyai
wudhu, maka dia pun mengulangi shalatnSra, sernentam para sahabatnya tidak
mengulangi shalat mereka. (no. 355O).

Ljh. As-Suaan Al Kubm lGrya Al Baihaqi (ll/4OO, pernbahasan: Shalat, bab:

Kepernimpinan Shalat orang Yang Junub), dari jalur periuragtan Husyaim, dari Khalid
bin Salamah, dari Muhammad bin Amr bin Al Harits bin Abi Dharar, bahwa Ulsman
bin Affan mengimami oftmg-ormg melaksanakan shalat, dan saat itu dia sedang junub,

lalu pagi harinya ia melihat (air mani kering) pada pakaiannya karena mimpi basah,

maka dia betkata, "Derni Allah, aku telah melalnrkan sesuafu yang besar. Menurutku,
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Inilah pendapat yang kami pegang, dan inilah yang sesuai

Sunnah, serta apa 5nng diriwayatkan kepada kami dari

bin AI Khaththab, Utsman bin Affan dan lbnu Umar
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3291. Malik mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Abi
dari Atha bin Yasar, bahwa Rasulullah S bertakbir pada

satu shalat, kemudian memberi isyarat kepada mereka,

beliau kembali lagi, dan di kulitrya terdapat sisa-sisa
135

junub tapi aku udak m€nyadarinya." Setdah itu, dia mengulangi shalatrya, rxunun
tidak mernerintahkan orang-orang untuk mengulargi

135 HR. Ath-Thabamni (1,/118, pernbahasan: Elarsuci, bab: Orang png Junub
shalat dan basuhannya, Apabila Dia Tdah Shalat Dalam Keadaan Tidak

Bahwa Dirinya Junub, dan Dia Wajib Membasuh Pakaiannya, no.79l.
Hadits ini merupakan hadtb musaL Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan

dari Abu Huraimh:
Uh. Shahih Al Bukhad (l/LO7, pernbahasan: Mandi, bab: Apabila Seseorang

di dalam Masjid bahwa dirinyra junub, rnaka Dia Keluar dari Dalam Masjid
Adanya, dan Tidak Bertayamum), dari AMullah bin Muhammad, dari

bin Umar, dari Yunus, hn Pu-Zuhn, dari Abu Salamah, dari Abu Humirah,
berkata, "lqamah shalat sudah a*umanaangkan, barisan$arisan sudah tegak

lalu Rasulullah $ menghampiri kami. Namun setelah beliau berdiri di

shalahrya, beliau ingat bahwa beliau junub. Maka beliau pun bersabda kepada
'Tetaplah di tempt kalkn! Setelah itu, beliau kernbali dan mandi. l.lu, belhu
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3292. Waki' mengabarkan kepada kami dari Usamah bin

Zard, dat'. AMullah bin Yazid maula AI Aswad bin Sufyan, dari

Muhammad bin AMurrahman bin Tsauban, dari Abu Hurairah,

dari Nabi $, seperti hadits sebelumnya.l35

keluar lagi untuk menghampiri kami, dalam keadaan rambut kepalanya masih
menitikkan air. Beliau kemudian bertakbir dan shalat bersama kami." (no. 275).

Sebagaimana hadits tersebut juga diriwayatkan dari jalur periwayatan Shalih bin

Kaisan, dali Az-Z)hn, dari Abu Humirah. (no. 639).
Juga diriwayatkan melalui jalur periwayatan Al Auza'i dali Az'Zvhn, dari Abu

Huraimh. (no.640).
Lih. juga Shahih Muslim l/422423, pembahasan' Masjid dan Tempat-Tempat

Shalat, bab' Kapan orang-oreng bangkit untuk shalat), dari jalur periwayatan Yunus
dengan redaksi !,ang sama. Juga dari jalur periwayatan Al Auza'i dengan redaksi gnng

sama. (no. 757-L58/6OS). Dernikianlah, nannun dalam hadits riwayat Al Bukhari dan

Muslim tidak dinyratakan bahwa Rasulullah $ sudah mazuk dalam pelaksanaan shalat,

sebagaimana ynng dingratakan dalam riwa5rat Malik dan yang lainnya, sebagaimana
yang diiadikan syahid oleh irnam AslFqrafi'i.

l.jh. Shahih Abu Daud (l/262-26*awamah : Bersuci, bab: Orang
Junub png Mengimami Shalat OrangOmng, dan Dia [.upa Bahwa Dirinya Junub),

dari Musa bin Ismail, dari Hammad, dali 7-iyad Al A'lam, dari Al Hasan, dari Abu
Bakrah, bahwa Rasulullah $ masuk dalam pelaksanaan shalat Shubuh, kemudian

beliau mernberi isyarat dengan tangannyd dengan maksud, "Tetaplah di ternpat
kalian!" Kernudian, beliau datang lagi dalam keadaan rambut kepalarya masih
menitikkan air, kemudian beliau shalat mengimami mereka.

Diriwayatkan dari Utsman bin Abi Syaibah, dari Yazid bin Harun, dari Hammad
bin Salamah, dengan sanad dan maknanln. Dia berkata pada bagian awal hadits:
"Maka beliau batakbir." Kernudian dia berkata pada bagian akhimln: "Setelah Miau
melaksanakan shalat, beliau bersaMa, 'Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa.

Dan tadi itu aku junub'."
Abu Daud berkata, "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Ayyub dan hnu Aun serta

Hisyam dari Muhammad, dari Nabi $. Dia Muhammad) berkata, 'Maka beliau

b€rtakbir, kernudian beliau mernberi islrarat kepada otang-orang agar mereka duduk,
lalu beliau pergi dan mandi'-"

Jalur periwayatan Abdurrahman bin Tsauban dari Abu Huraimh diriwayatkan
oleh AryQTafi'i dari para pemwi b@ah, Mi Usamah bin Zaid, pada pernbahasan'
Shalat, bagan kepemimpinan shalat orang yang junub. lno. 3271. kami sudah

menyebutkan takhrijngra di sana.
136 HR. Ath-Thabamni (l/218, pernbahasan: Bersuci, bab: Orang 5nng Junub

mengulangi shalat dan Apabila Dra Telah Shalat Dalam Keadaan Tidak
Ingat Bahwa Drinya Junub, dan Dia Wajib Membasuh Pakaiannp, no.79).
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Hadits ini merupakan hadlts murcal. Hadits ini diriuayatkan oleh Al Bukhari dan
dari Abu Hurairah:

HR. AI Bukhari [/707, pembahasan: Mandi, bab: Apabila Seseomng Ingat di
Masjid bahwa Dirinp Junub, Maka Dia Keluar dari Dalam Masjid Sebagaimana

dan Tidak Bertayamum), dari Abdullah bin Muhammad, dari Utsman bin
, dari Ytrnus, dan Az-Ahn, dari Abu Salamah, dari Abu Humirah, dia berkata,

shalat sudah dikumandangkan, barisan{arisan sudah tegak diluruskan, lalu

$ menghampiri kami. Ithmwr setelah beliau berdiri di tempat shalahrya,
ingat bahwa beliau junub. Maka beliau ptrn bersaMa kepada karni, 'Tebplah di
kalian! Setelah itu, beliau kernbali dan mandi. I-alu, beliau keluar lagi untuk

kami, dalam keadaan rambut kepalanya masih mmitikkan air. Beliau
b€rtakbir dan shaht bsama larrn." $o. 275).

Sebagaimana hadits tersebut jr.rga diriwaptkan darl;alur periwayatan Shalih bin
Mri Az-hhn dari Abu Huairah. (no. 639).

Juga diriwayatkan melalui jalur periuragratan Al Auza'i dari Az-h)hn dari Abu
(no.640).

HR. Muslim (V422423, p€rnbahasan: Ma"iid dan Ternpat-Ternpat Shalat, bab:
Omng-Orang Bangldt Untuk Shalat), dari jalur periwayatan Yunus derrgan

lnng sama. Juga dari plur periunyatan Al Auza'i dengan rdalsi lrang sama.
157-1s8/50sl.
Dernihanlah, narnun dalarn hadits riu/a!,at Al &rkhari dan Muslim Udak

bahwa Rasulullah $ sudah masuk dalam pelaksanaan shalat, sebagaimana

dingratakan dalam riunyrat Malik dan yang lainnya., sebagaimana yang dijadikan
oleh imam Aslrq,afi'i.

HR. Abu Daud (l/262-264awamah, pernbatrasan: Bersuci, bab: Omng Junub
Mengirnami Shalat OrangOmng, dan Dia llpa Bahura Dirinf Junub), dari Musa

Ismail, dari Hammad, danZiyad Al A'lam, dari Al Hasan, dari Abu Bakrah, bahwa

$ masuk dalam pelaksanaan shalat Shubuh, kernudian beliau mernberi
dengan tangannya dengan maksud: 'Tetaplah di ternpt kalian! Kemudian,

datang lagi dalam keadaan mmbut kepalanya masih menitikkan air, kemudian
shalat mengimami mereka. "

Diriwayatkan dari Utsman bin Abi S!,aibah, dari Yadd bin Harun, dari Hammad
Salamah, dengan sanad dan maknanya. Dia berkata pada bagian awal hadits:

beliau bertakbir." Kemudian dia berkata pada bagian akhimSa: "Setelah beliau
shalat, beliau bersabda, 'Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa.

tadi itu aku junub'."
Abu Daud berkata, "Hadib tersebut diriwayatkan oleh Ayyub dan Ibnu Aun serta

dari Muhammad, dari Nabi $. Dia (Muhammad) berkata, 'Maka Miau
', kemudian beliau memberi iq,nrat kepada orang-or€tng agar mereka duduk,

beliau pergi dan mandi'."
Jalur periwayatan AMurrahman bin Tsauban dari Abu Hurairah dirir,vayatkan
AsfrSyaf i dari para perawi btr7ah, dat', Usamah bin Zaid, pada pernbahasan:
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3293. Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami

danZiyad Al A'lam, dari Al Hasan, dari Abu Bakrah, dari Nabi'S,

seperti hadits sebelumny a.737

Shalat, bagian kepernimpinan shalat orang 1lang jurnub (no. 327)- kami sudah

menyebutkan takhrijnya di sana.
137 HR. Ath-Thabarani 0,/48, pembahasan: Bersuci, bab: Orang yang Junub

Mengulangi Shalat dan Basuhannya, Apabila Dia Telah Shalat Dalam Keadaan Tidak

Ingat Bahwa Dirinya Junub, dan Dia Wajib Mernbasuh Pakaianngra, no- 791.

Hadits ini merupakan hadits musal.
HR. Al Bukhari (l/LO7, pembahasan' Mandi, bab, Apabila Seseorang Ingat di

dalam Masjid bahwa dirinya junub, Maka Dia Keluar dari Dalam Masjid Sebagaimana

Adanlp, dan Dia Tidak Bertayamum), dari AMullah bin Muhammad, dari Utsman bin

Umar, dari Yunus, dan Az-hhn, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia ffiata,
"lqamah shalat sudah dikumandangkan, balisan-barisan sudah tegak diluuskan, lalu

Rasulullah $ menghampiri kami. Namun setelah beliau berdiri di ternpat shalatrya,

beliau ingat bahwa Miau junub. Maka beliau pun bersabda kepada kami, 'Tebplah di
tempt l<alian!

Setelah itu, beliau kembali dan mandi. [-alu, beliau keluar lagi untuk menghampiri

kami, dalam keadaan rambut kepalan5n masih menitikkan air. Beliau kernudian

bertakbir dan shalat bersama karni." lno.275l.
Sebagaimana hadits tersebut juga diriwayntkan dari jalur periwayatan Shalih bin

Kaisan, darj Az-Zuhrt, dari Abu Hur:dirah (no. 639).
Juga diriwayatkan melalui jalur periwirSratan Al Arza'i dari Az-Zuhri, dari Abu

Hurairah (no. 64O).
HR. Muslim (l/422423, pernbahasan: Masjid dan Ternpat-Tempat Shalat, bab:

Kapan OrangOrang Bangkit Untuk Shalat), dari jalur periwaptan Yunus dengan

redaksi lrang sama. Juga dari jalur periwayatan Al Auza'i dengan rdaksi !,ang sama.

(no.157-158/605).
Demikianlah, narnun dalam hadits riwayat Al Bukhari dan Muslim tidak

dinyatakan bahwa Rasulullah S sudah masuk dalam pelaksanaan shalat, sebagaimana

png dinyatakan dalam riwayat Malik dan yang lainngra, sebagaimana yang dijadikan

syahid oleh imam Asyr''SgraIi'i.

HR. Abu Daud (l/262-26hawamah, pernbahasan: Bersuci, bab: Orang Junub
yang Mengimami Shalat OrangOrang, dan Dia llpa Bahwa Dirinya Junub), dari Musa

bin Ismail, dari Hammad, dan Ziyad Al A'lam, dari Al Hasan, dari Abu Bakmh, bahwa

Rasulullah $ masuk dalam pelaksanaan shalat Shubuh, kernudian beliau memberi

isyarat dengan tangannya dengan maksud: 'Tetaplah di tenpt kalian! Kernudian,

beliau datang lagi dalam keadaan rambut kepalanya masih menitikkan air, kemudian
beliau shalat mengimami mereka.

Diriwayatkan dari Utsman bin Abi Syaibah, dari Yazid bin Harun, dari Hammad
bin Satamah, dengan sanad dan maknanya. Dia berkata pada bagian awal hadits'
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3294. Ibnu UlayTah mengabarkan kepada kami dari lbnu

dari hnu Sirin, dari Nabi $, seperti hadits sebelumnya.

bersabda, "Aku pemah mengalatni junub, dan aku lupa

diriku iwu61."L38

beliau bertakbir." Kernudian dia b€rkata pada bagian akhimya: "Setelah beliau

shalat, beliau b€N:sabda, '%unguhnSn aku haryalah manusia bias.
tadi itu aku junub'."
Abu Daud berkata, "Hadits tersebut diriwayatkan oleh Aryub dan hnu Aun serta

dari Muhammad, dari Nabi #. Dia Mutpmmad berkata, 'Maka beliau

, kemudian beliau memberi iryarat kepada orang-orang agar mereka duduk,
beliau pergi dan mandi'."
Jalur perir,rnyatan AMurrahman bin Tsauban dari Abu Hurairah diriwa5ratkan

AsyrSyafi'i dari para perawi biqah, dari Usarnah bin Zaid, pada pernbahasan:

bagan kepemimpirnn shaht orang yang junub. ftp. 3271. kami sudah

taktrijnya di sana.
138 HR. Ath-Thabarani 0/48, pernbahasan: Elersuci, bab: Omng png Junub

Shalat Dan Basuhannya, Apabila Dia Telah Shalat Dalam Keadaan Tidak
Bahwa Dirinya Junub, Dan Dia Wajib Mernbasuh Pakaiannya, no.79l.
Hadits ini merupakan hrldi:a murcal. Hadlts ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan

dari Abu Hurairah:
HR. Al Bukhari (I/7O7, pembahasan: Mandi, bab: Apabila Seseorang Ingat di
Masjid Bahwa Dirinya Junub, Maka Dia Keluar Dari Dalam Masjid Sebagaimana

Dan Dia Tidak Bertapmum), dari AMulhh bin Muhammad, dari Utsman bin

, dari Yunus, dari Az-Zuhd, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata,
shalat sudah dikumandangkan, barisan{arisan sudah tegak diluruskan, lalu

$ menghampiri kami. Namun setelah bdiau berdiri di ternpat shalatrya,

ingat bahwa beliau junub. t"{aka beliau pun bersabda kepada kami, 'Tetaplah di
kalian! Setelah itu, beliau kembali dan mandi. I alu, b€li6u keluar lagi untrfi

kami, dalam keadaan mmbut kepalanya masih menitikkan air. Beliau
bertakbir dan shalat bersama kami." (no. 275)
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3295. Waki' mengabarkan kepada kami dari Israil, dari

Abu Ishaq, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali, dia berkata,

"Apabila seseorang berhadats di dalam shalat setelah sujud, berarti

sempumalah shalaforya. " 139

Sebagaimana hadits tersebut juga diriwayratkan dari jalur periwagntan Shalih bin
Kaisan, dart Az-Z:hn, dari Abu Hurairah. (no. 539).

Juga diriwaptkan melalui jalur periunyatan Al Auza'i dari Az-hhrt, dari Abu
Humimh. (no.54O).

HR. Mrlslim g/422423, pernbahasan: Masjid dan Tempat-Tempat Shalat, bab:

Kapan OrangOrang Bangkit Untuk Shalat), dari jalur periwayratan Yunus dengan
redaksi yang sama. Juga dari jalur periwagratan Al Auza'i dengan redaksi lrang sama.

lno. L57-L58/6OS).
Demikianlah, nEunun dalam hadits riwayat Al Bukhari dan Muslim tidak

dinyatakan bahwa Rasulullah S sudah masuk dalam pehksanaan shalat, sebagaimana

yang dinyatakan dalam riwayat Malik dan png lainnya, sebagaimana yang diiadikan
qEhid oleh irnam Aslrq,afi'i.

HR. Abu Dafi [/262-26*awarnah, pernbahasan: Bersuci, bab: Orang Junub
yang Mengimami Shalat OrangOtang, dan Dia [.upa Bahwa Drinya Junub), dari Musa
bin Ismail, dari Harnmad, dariTjn@ Al A'lam, dari Al Hasan, dari Abu Bakrah, bahwa

Rasulullah $ masuk dahm pelaksanaan shalat Shubuh, kernudian beliau mernberi

isyamt dengan tangannp dengan malsud: 'Tetaplah di tenpt l+alian! Kernudian,
Miau datang lagi dalam keadaan rambut kepalanya masih menitikkan air, kernudian
beliau shalat merrgimami mereka.

Diriwayatkan dari Utsman bin Abi qpibah, dari Yazid bin Harun, dari Hammad
bin Salamah, dengan sanad dan maknan!,a. Dia b€rkata pada bagian awal hadits:
"Maka beliau bertakbir." Kernudian dia berkata pada bagian akhimp: "Setelah beliau
melaksanakan shalat, beliau bersabda, 'Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa.

Dan tadi itu aku junub'."
Abu Daud b€rkata, "Hadits tersebtrt diriwayatkan oleh Ayryub dan hnu Aun serta

Hisyam dari Muhammad, dari Nabi $. Dia Muhammad) berkata, 'Maka beliau

bertakbir, kemudian beliau mernberi iryarat kepada orang-omng agar mereka duduk,
lalu beliau pergi dan mandi'."

Jalur periwayatan AMurrahman bin Tsauban dari Abu Huraimh diriwayatkan
oleh Asy-Syafi'i dari para pemwi bfiah, dan Usamah bin Zaid, pada pembahasan:

Shalat, bagian kepernimpinan shalat orang yang junub. (no. 3271. kami sudah

menyebutkan takfuinya di sana-
13e UI"r. Mushannaf lbnu Abi SSaibh (ll/373, pernbahasan: Shalat Sunah dan

Imamah, bab: Imam Yang Mengangkat Kepalanya Dari Rakaat Pertama, Kernudian
Berhadats Sebelum Berhasyahud), dari Abu Muawiyah, dari Hajjaj, dari Abu Ishaq, dari
Al Harits, dari Ali, dia berkata, "Apabila imam duduk pada mkaat yang keempat,
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Namun baik kami maupun mereka, tidak mengatakan

ini. Sebab menurut kami, akhir shalat adalah dengan

salam. Hal ini berdasarkan kepada hadits yang

kepada kami dari Rasulullah S. Sedangkan menurut

setiap hadats itu membatalkan shalat, kecuali hadats yang

setelah tasyahud atau ketika duduk seukuran membaca

maka hadats ini tidak membatalkan shalat

3296. Husyaim mengabarkan kepada kami dari para

dari Abu Ishaq, dari Abu Al Khalil, dari Ali, bahwa

o/
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mengawali shalat, dia membaca:
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bertr,adats, karti sempumalah shalatya, maka hendaklah dia bangkit
menghendaknp."

Diriwayratkan dari Husyaim, dari Abi Ishaq Al Kufi, dari Abu Sa'id, dari Ali, dia
"Apabila seseorang mimisan di dalam shalat setelah sujud terakhir, karti

shalatrya."
l.jh. Mushannaf Abdurazaq W356, pembahasan: Shaht, bab: Imam Berhadats

Shalat), dari Isra'il, dari Abu Ishaq, dari Ashirn bin Dhammh, dari Ali, dia
"Apabila seorang pria bertaryahud dan takut berhadats sebelum imam

salam, maka hendaklah dia mengucapkan salam terlebih dahulu, dengan
maka sempurlah shalatrya, meskipun terasa berat ketiga mernbaca tasyahud

meskipun terasa bemt dari sujud untuk bertasyahud). (no. 3586 pada
tersebut.
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" Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hgkau,

Maha Suci hgkau, aku telah menzhalimi dinku sendii, maka

aku, karena tak ada yang dapat mengampuni dosadosa

selain Fngkau. Aku hadapkan wajahku kepada Dzat yang telah

menciptakan langit dan bumi, dalam kadaan hanif (condong

kepada kebenaran) dan aku bukanlah termasuk dari golongan

kaum mus5rikin. Sungguh, shalatku, ibadahku, hidupku, dan

matiku hanp unfuk Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekufu

bagi-Nya, dan dengan ifulah aku diperintahkan, dan aku termasuk

orang-oftrng yang bercerah dii."lN

1'1o Lih. Musharunf tbnu Abi S5aibh (l/263, pembahasan: Shalat, bab: Bacaan

turtrk mengawali Shalat), dari Ubaidullah, dari Ism'il, dari Abu Ishaq, dari AUuIah bin

Abi Al Khalil, dari Ali, dia (AMullah) b€rkab, "Aku mendengamya (Ali) setelah

bertakbir membaca:
.alt\,+rfut'#.i zt'6 ,Oit'6 ,*'u,;lb,lttt'- c.t it iil r

'Tidak ada Tuhan gtzg bqhak disqnbh kecuali hgkau, Maha Suci angl<au, aku

tetah mqzhalimi diriku sqdii, maka ampunihh aku, karena bk ada 5ang dapt
mengampuni dosa4osa selain Engkau'."

Diriwaptkan juga dari Waki', dari Sufun dan Ali bin Shalih, dari Abu Ishaq, dari

Abu At tGalil, dad Ali, derrgan redaksi lrang sama seperti atsar sebelumnya.

ljh. Musharunf Abdurmruq (ll/79, pqnbahasan: Shala0, dari Al Hasan bin

Imarah, dari Abu Ishaq, dari Ashirn bin Dhamrah, dia berkata, "Apabila mengawali

shalat, Ali mernbaca:

""at\4t Fth'
"Altah Maha besr, Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hgkatl."
Kemudian dia merryebutkan atsar seperti atsar sebelumnya. Dia menambahkan:

Jt ,:u;r: 
"+t "!zu'd. 

'!t*t ,:,;-JL 'i e#tt ,:,til. e ?v .:'!i-J-'d ',;Art ,:4:c;;t '4
. $r',t : oA;*,Cj6t t'Si$,41 t ! t+ 6a i:t Iui

"Aku ptuhi panggikn-Mu dan aku manari kebhagian dari-Mu, sqala
kebait<an bemda di kdua tangan-Mu, sqala keburukan tidak kembali pdamu, 5nng
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3297. Kami meriwayatkan pada hadits kami yang

dari Ali, dari Nabi $, bahwa beliau membaca bacaan

apabila beliau mengawali shalat.

Atas dasar inilah saya mengawali bacaan dengan mengucap

') 1,

a

)

uAku

L> tjt*)t ,b gdJ
z J cd

cF) WJ
hadapkan vnjahku kepada Dzat yang telah

tangit 6la7 $*ni.'147

fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aslr
i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Muslim bin Khalid

kepada kami dari hnu Juraij, dari Musa bin Uqbah,

AMullah bin Al Fudhail, dari Al A'raj, dari Ubaidullah bin Abi
', dari Ali, dari Rasulullah, seperti hadits sebelumnya.

Namun mereka berseberangan dengannya dan mereka pun

mengatakannya safu huruf pun. Mereka mengatakan bahwa:

wa bihamdika (Maha Suci Allah, dan

memuji-Mu) adalah sebuah perkataan.

3298. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

'i mengabarkan kepada kami dari Waki' dari Al A'masy,

petunjuk adalah omng5antg hgkau beri petunjuk, dan hamh-Mu bemda di
berasal dari-Mu dan kqnhli pda-Mu, tidak ada tempat kenbli dan

ada pula tempt mqtari tempt Mindwg &ri hukwnan-Mu kquali dengan
kepada-Mu, Maha suci dan Maha Tingi hgl<au, Maha suci hgl<au Tuhan
akn'."

lal 14u1, dijelaskan pada abar no. 2O3 pada pembahasan: Shalat, bab:
Shalat, hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud.
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dari Abu Ishaq, dari Al Harits, dari Ali, bahwa apabila bertasyahud,
dia membaca, "Bismillaah wa billaah (dengan nama Allah, dan
karena Ailah)."142

Namun mereka tidak mengatakan hal ini. Dari Ali juga
diriwayatkan banyak bacaaan, namun mereka jushrr memakruhkan
nya-

3299. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:
Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata, Ibnu Mahdi
mengabarkan kepada kami dari sufi7an, dari As-Suddi, dari Abd
I(hair, bahwa Ali membaca surah Al A'laa pada shalat shubuh,
kemudian berkata, "Maha suci Tuhanku yang Maha Tinggi,,,
namun mereka memakruhkan hal ini, sementara kami menganjur
kannya- Dari Rasulullah S iuga diriwayatkan keterangan yang
senada dengan ifu.143

3300. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:
AsySyafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Husyaim

r42 65. Mushannaf lbnu Abi Syaibah (l/32g, pembahasan: Shalat, bab: Omng
png Membaca Dalam Tasyahud: Bismillah (Dengan menyebut nama Allah), dari
waki', dari AI A'masy, dari Abu Ishaq, dari Al Harits, dari Ali, bahwa dia membaca
apabila bertas5nhud:

..ir il1,r;!1r ? ,!, E-,-Dangan netna Allah, sebik-baik nama adalah nama Alkh.,,
14s uh. Mushannaf lbnu Abi gnibah (ll/8g2, pernbahasan: shalat Sunah dan

Imamah, bab: orang yang Apabila Membaca surah Al A'laa Maka Berkata, .Maha

suci Tuhanku Yang Maha Tingg,) dari AMah, dari waki, dari Sufi7an, dengan redaksi
yang senada.
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kepada kami dari Manshur, dari Al Hasan, dari Ali,
dia memakruhkan shalat di kulit musang.14

Namun baik kami maupun mereka, tidak mengatakan

ini. Sebalil,*,ya, kami dan mereka mengatakan bahwa

masalah shalat di kulit musang, jika kulit ini sudah disamak.

3301. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:
'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: hnu Ulayyah

kepada kami dari Agyub, dari Sa'id bin Jubair, dari

tentang wanita yang mengalami istihadhah, "la mandi setiap

hendak s1p161."145

Namun baik kami maupun mereka tdak menganut

ini, dan tidak ada seoftmg pun lrang menganufoiya,

saya.

l'14 Lh. Mtshannaf tbnu Abi ggibah (Il/160, pernbahasan: Shalat Sunah dan
bab: Shalat di Kulit Musang), dari Huqnim, dari Manshur, dengan redaksi

senada.
Namun @a sand abar tersebut terdapat Manshur bin Al Hakam, dan itu

sebuah kesalahan. Saya kira, yang tepat adalah Manshur dari Al Hasan,
yang tertera di sini.

l4s l-ih. Musharnaf lbnu Abi Sgibah (l/L52, pembahasan: Bersuci, bab: Apa
Dilakukan Wanita Mustahadhah), dari Muhammad bin Yazid, dari Abu Al ala, dari

bahura AIi dan hnu Abbas mengatakan tentang wanita mustahadhah, "Dia
setiap kali hendak melaksanakan shalat."

Diriwayatkan juga dari Waki, dari AI A'masy, dari Al Minhal, dari Sa'id bin
dia berkata, "Ketka aku sedang berada di dekat lbnu Abbas, datanglah seomng
dengan mernbaca secarik surat. Aku kernudian membaca surat tersebut.

berisi: Aku adalah wanita 5nng biasa mmgalami istihadhah. Dan Ali
bahwa wanita yang musbhadhah harus mandi setiap kali hendak
shalat. Ibnu Abbas kernudian berkata, 'Saya tak menemukan jawaban

selain apa gnng dikatakan Ali'."
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3302. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

AsgrSyafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: hnu Mahdi

mengabarkan kepada kami dari Sufyan, dari Manshur, dari Hilal,

dari Wahb bin Al Aida', dari Ali &, dari Rasulullah S, beliau

bersaMa, "Janganlah kalian shalat setelah Ashar, kecuali jika aat
katian shalat matahari masih tinggi."lM

r'6 Ljh. Muslwnal lbnu Abi Slnibah (tl/245, pernbahasan' Shalat Tathawu',
bab: Orang 5nng Mengatakan: Tidak Ada Shalat Setelah Shalat Shubuh), dari Jarir,
dari Manshtu, dari Hilal bin Yisaf, dari Wahb Al Ajda, dari Ali, dia berkata,

"Rasulullah $ bersaMa, 'THak ada shalat setetah slnlat ashar, kquali bila mabhari
nasih putih basih'."

FIR. Abu Daud 07184-awamah, pernbahasan: Shalat, bab: Orang gmng

Mernberikan Keringanan pada Keduanya -maksudnya, dua mkaat setelah Ashar-,
Jika Matahari Masih Tinggi), dari Muslim bin lbrahim, dari Syu'bah, dari Manshur,
dengan redaksi !,ang sama. (no. 1268).

Al Haftzh lbnu Hajar berkata dalam Fathul Bari (lv63l, "Berdasarkan sarndn5ra,

hadits ini shahih hn lfJ.l6it."

HR. An-Nasa'i (l/28O, pembahasan: Waktu-Waktu Shalat, bab: Keringanan
Untuk Melaksanakan Shalat Setelah Ashar), dari jalur periwayatan jarir, dari Manshur
dengan redaksi lrang sama. (no. 573).
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Namun, baik kami maupun mereka, juga seseorang yang

kenal, tidak mengamalkan atsar ini. Sebaliknya, kami semua

shalat nafilah setelah Ashar dan Shubuh
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3303. hnu Mahdi meriwayatkan dari Sufuan, dari Abu

dari Ashim, dari Ali 16, dia berkata, "Rasulullah #t biasa

shalat dua rakaat setelah melaksanakan shalat,

setelah shalat Ashar 6- 51',,r6u1r."147

Hadits ini bertolak belakang dengan riwayat pertama

3304. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: hnu Mahdi

147 HR. Abu Daud IVIU, no.1269l pada baglan yrang sudah disebutkan, dari

bin Katsir, dari Sufuan, dengan redaksi yang sama..

Uh. Sunan Al Kubm l/149, pernbahasan: Shaht P€rtama, bab: penjelasan

Silang Pendapat Tentang Shalat Setelah Zhuhw dan Sebelum Shalat Ashar),
jalur Jarir, dari Mutharif, dari Abu Ishaq, dengan redalsi yang sama.

Uh. Mushannaf lbnu Abi SWbh (Il/245, pernbahasan ynng telah disebutkan),

Waki, dari Sufun, dengan redaksi 5nng senada.
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mengabarkan kepada kami dari Syu'bah, dari Abu Ishaq, dari

Ashim bin Dhamrah, dia berkata, "Ketika kami menemani Ali
dalam sebuah perjalanan, dia melaksanakan shalat Ashar,

kemudian masuk ke dalam tendanya dan melaksanakan shalat dua

rakaat."l€

Hadits-hadits ini saling bertentangan safu sama lain.

Apabila Ali meriwayatkan dari Rasulullah $ bahwa beliau tidak

melaksanakan shalat setelah shalat Ashar dan shalat Subuh, maka

riwalnt ini sangat tidak representatif bila menyebutkan bahwa
Ali & melakukan shalat dua rakaat setelah Ashar. Padahal dia

sendiri meriwayatkan bahwa Nabi S tidak mengeriakan shalat dua

rakaat tersebut.

4. Bab: Jum'at dan Dua Hari Raya

3305. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Mahdi
mengabarkan kepada kami dari Sufyan, dari Abu Ishaq, dia

berkata, "Aku pemah melihat Ali berkhutbah pada tengah hari
;r-'u1."149

1'18 [.ih. Mushannaf lbnu Abi Sgihh (Il/248, pernbahasan: Shalat Sunah dan
Imamah, bab: Omng yang Memberikan Keringanan Unhrk Melaksanakan Shalat Dua
Rakaat Setelah Ashar), dari Waki', dari Israil, dari Abu Ishaq, dari Ashim bin Dhamrah,
dari Ali, bahun dia shalat di tendanya pada perang Shiffin sebanSrak dua mkaat setelah
Ashar.

lae 66. Mushannaf lbnu Abi Syaibh Al/17-L8, perrbahasan: Shalat Jum'at,
bab: Orang yang Mengatakan Bahwa Waktunya Shalat Jum'at Adalah Ketika Matahari
Tergelincir grang Mempakan Waktu Shalat Zhuhur), dari A[ bin Mushir, dari Ismail bin
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Namun, baik kami maupun mereka tidak mengatakan

ini. Kami katakan bahwa khathib tidak boleh berkhutbah

setelah matahari tergelincir (ke arah barat). Seperti itu pula

kami riwayatkan dari Umar dan yang lainnya.

3305. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Humaid bin

fu-Ruasi mengabarkan kepada kami dari Al Hasan

Shalih, dari Abu Ishaq, dia berkata, "Aku pemah melihat Ali

pada hari Jum'at, kemudian dia tidak duduk sampai

bsrkhubah."l5o

Namun, baik kami maupun mereka, tidak mengatakan

ini. Kami mengatakan bahwa imam harus duduk di

dua khutbah, dan kami juga mengatakan bahwa dia harus

, dari Abu Ra/ln, dia berkata, "Kami melaksarnkan shalat Jum'at bersama Ali,
kami menemukan ba5nng{a},ang, dan terkadang pula tidak."

Diriuraptkaa pula dari Waki', dari Abu Al Qais Amr bin Marwan, dari aphnp,
dia "Kami melaksanakan shalat Jum'at b€osama Ali apabila matahari telah

15o Lih. Mushnamaf Abdunzas 0[//lB9-lg0, perrbahasan, Jum'at, bab:

Sambil Berdiri), dari Ism'il bin Yunus, dari Abu Ishaq, dia berkata, "Aku

bersama ayahku unfuk melaksanakan shalat Jum'at, dan saat ifu aku masih

Setelah Ali keluar, dia naik ke atas mirnbar. Ayahku lantas berkata, 'Wahai Amr,

lihatlah Arnirul Mukminin'
Maka aku pun berdiri. Temyata Arnirul Mukminin Ali berdiri di atas mimbar,

rambut dan jenggotrya baurama putih. Dia mengenakan penutup tubuh

atas dan bagian bawah. Namun dia tidak mengenakan gamis. Aku tidak

duduk di atas mimbar, sampai dia turun dari mimbar
Aku berkata kepada aphku, Apakah dia melalarkan qunut?' Agahku menjawab,
'." (no. 52671.

1.jh. Mushannaf ibnu Abi Slnibh 0722, pernbahasan: Jum'at, bab: Orang Yang

Sambil Berdiri), dari Humaid bin Abdurrahman, dad Al Hasan, dari Abu

dia berkata, "Aku melihat Ali berkhutbah di atas mimbar, dan ia tidak duduk

T.

selesai berhhutbah."
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duduk di atas mimbar sebelum menyampaikan khutbah. Seperti

itulah yang dilakukan oleh Rasulullah S dan para imam

sepeninggal beliau.

3307. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

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

mengabarkan kepada kami dari Al Abbas bin Dzarih, dari AI Harits

bin Tsuwab, bahwa Ali melaksanakan shalat Jum'at dua rakaat,

kemudian menoleh ke arah orang-orang, lalu berkata,
"SempumuLr1u1',1"15I

Namun, baik kami maupun mereka, tidak mengatakan hal

ini (menyempumakan jumlah dengan melakukan shalat dua mkaat

lagi). Demikian pula, kami pun tak mengetahui ada seseorang lrang
melakukan itu. Saya juga tidak mengetahui alasan dari hal ini,

kecuali jika Ali berpendapat bahwa Jum'at yang diwajibkan

kepadanya adalah dua rakaat, karena dia melaksanakan khutbah,

dan yang divrnjibkan kepada mereka (para makmum)adalah empat

rakaat, karena mereka tidak berkhutbah. Jika dia yang menjadi

alasannya, maka tak ada seorang pun yang mengatakan pendapat

seperti ini.

r51 l-ih. Al Ja'di5at (ll/788 no. 2472) dari AIi bin Al Ja'd, dari Syarik, dengan
redaksi yang sama.

Ali bin Al Ja'd b€rkata, "Permintaan dari ucapan Ali ini mtrncul setelah
melaksanakan shalat Jum'at. "

Uh. Ath-Thabaqal karya hnu Sa'd (Vl/168) dari Al Fudhail bin Dukain, dari
Syarik dengan redaksi lang sama.

ljh. Al Mu'talaf wa Al Mul<htalafkarya Ad-Daruquthni (l/336l,dari jalur Waki',
dari Slrarik, dengan redaksi yang senada.

Namun pada sernuanya terdapat Al Harits bin Tsaub, dan nama ini sudah benar.
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3308. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: hnu Mahdi

kepada kami dari Sufi7an, dari Abu Hushain, dari

Abdurrahman, bahwa AIi berkata, "Siapa saja di antara kalian

hendak melaksanakan shalat setelah shalat Jum'at, maka

dia melakukannya sebanyak enaln rakaat."

Namun, baik kami maupun mereka, tidak mengatakan

ini. Adapun kami, kami mengatakan hendaklah dia

sebanyak empat rakaat. 152

3309. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abu Muawiyah

kepada kami dari Al A'masy, dari Minhal, dari

r52 [.il'r. Mushannaf AMunazaq W247, pernbahasan: Shalat Jum'at, bab

Sebelum dan Setelah Shalat Jum'at), dari Ma'mar, dari Qatadah, bahwa hnu
melaksanakan shalat Sebelum Jum'at sebanyak ernpat rakaat, dan setelah

'at sebanyak empat mkaat."
Abu Ishaq berkata, "Ali biasa melaksanakan shalat setelah Jum'at sebanlnk enam

" Pendapat itulah yang diambil oleh AMurrazzzaq,
Diriwayatkan dari Ats-Tsauri, dari Atha bin As-Sa'ib, dari Abu Abdurmhman As-

dia berkata, "Abdullah memerintahkan kepada kami untuk melaksanakan

sebelum Jum'at sebanyak empat rakaat dan setelah Jum'at sebanyak empat

Hingga Ali mendatangi kami, kemudian dia memerintahkan kami untuk

shalat Setelah Jum'at sebanyak dua rakaat, kemudian empat rakaat."

5s25).
Uh. Mushannaf lbnu Abi Syaibh (ll,/41, pernbahasan: Jum'at, bab: Omng yang

Dua Rakaat Setelah Shalat Jum'at), dari Husyaim, dari Atha bin As-Sa'ib, dari

Abdurrahman, dia berkata, "lbnu Mas'ud mendatangi kami dan dia
kami untuk melaksanakan shalat setelah Jum'at sebanyak empat

Ketika Ali mendatangi kami, dia mernerintahkan kami untuk melal'sanakan
(setelah Jum'at) sebanyak enam rakaat. Maka kami pun mengambil perkataan

meninggalkan perkataan hnu Masud. "

Diriwayatkan dari Syarik, dari Abu Ishaq, dari AMullah bin Habib, dia berkata,

biasa melaksanakan shalat empat rakaat. Ketika Ali datang, ia melaksanakan

Ali

enam rakaat: Dua rakaat, kemudian empat rakaat."
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Abbad bin AMillah, bahwa Ali berkhutbah di atas mimbar yang

terbuat dari bafu bata, kemudian AI Asy'ats datang, dan saat ifu
masjid sudah penuh, karena mereka (iamaah) sudah mengambil

tempat duduk mereka sendiri-sendiri.

Al Asy'ats kemudian melangkahi (orang-orang) hingga

dekat (dengan AIi). Dia berkata. "Kami terhalang unfuk
mendatangi oleh si merah ini (para maula)." Maka AIi pun berkata,
"Mengapa si dhayathinh ini membuat salah seorang dari kalian

terhalang." Kemudian Ali mengatakan perkataan lainnya.153

Namun mereka memakruhkan imam berbicara di dalam

khutbahnya. Mereka juga memakruhkan seseorang berbicara saat

imam sedang berkhutbah, padahal Al Asy'ats telah berbicara, dan

Ali tdak melarangnya. Bahkan AIi juga ikut bicara. Saya kira,

mereka mengatakan: "Ali memulai kembali khutbahnya dari awal."

Menurut kami, tidak masalah berticara ketika khutbah.
Karena Rasulullah # juga pemah berbicara (saat khutbah, dan

demikian pula dengan) Umar dan Utsman.

153 Ljll. Iilraf As-&dah Al Mahamh(ll/513, no.7768 dan1769l.
Perrulis kitab tersebut menisbatkan riwayat tersebut kepada hnu Abi Syaibah

dalam Musrndnp- Juga kepada Al Harits. [alu, sang penulis berkata, "Pam perawiny"a
adalah orang-ormg bk?ah mqtxutAl Harits. "

Adh-Dhayathirah adalah iamak dari dhaittnr, artinya orang yrang besar
bokongnya. Menurut satu pendapat, laki-laki yang besar fostumya.

Adapun ucapan Rasulullah S dalam khutbahnya, juga perkataan Umar dan
Utsman, sernua itu tertem di dalam Mushannaf A pembahasan: Jum'at,
bab: Imam Boleh Berbicara Selain Dzikir di Atas Mimbar pada Hari Jum'at, llv275-
216, dan tnb: Omng yrang Datang Ketika Imam Sedang berkhutbah, lll/2M\.

Sebagian lain dari hadits-hadits tentang hal itu tertera dalam Ash-Shahih.
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3310. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Mahdi

kepada kami dari Syu'bah, dari Muhammad bin An-

'man, dari Abu Qais Al Audi, dari Hudzail, bahwa Ali

seoftrng laki-laki unfuk mengimami shalat orang

lemah pada hari raya sebanyak empat rakaat di dalam
L54

3311. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata

mengabarkan kepada kami, Abu Ahmad Al Kufi

kepada kami dari Sufuan, dari Abu Qais Al Audi,

Hudzail, dari Ali, seperti riwayat sebelumnya-155

154 Uh. Mushannaf lbnu Abi Syaibh0789, pernbahasan: Shalat Dua Hari Raya,

Kaum yang Melaksanakan Shalat di Masjid, Berapa Rakaat Mereka Melaksanakan

Tersebut?)
Diriwayatkan pula dari hnu Idris, dari Laits, dari Al Hakam, dari Hanasy, dia

Dikatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "Sesungguhnya sekelompok dari sekian

oftmg-omng yang lernah fidak manrpu menuru lapang. Maka Alikeluar tanah

memerintahkan pria mengimami shalat orang-orang sebanpkseorang unhrk. itu

rakaat: Dua rakaat untuk shalat Id, dan dua mkaat untuk (menggantikan)

mereka menuju tanah lapang."
Diriwayatkan dari Waki', dari Sut/an, dari Abu Qais -saya kira, dia berasal dari

Hudzail, bahwa Ali memerintahkan seomng pria untuk mengimami shalat

yang lemah pada hari raya sebanyak empat rakaat, seperti shalat tengah

(Zhuhud.

Diriwayatkan dad Humaid bin AMurrahman, dari Hasan, dari Ibnu Abi Laila,

Ali memerintahkan untuk di masjidseorang pria mengimami shalat omng-orang

sebanyak dua rakaat. Dia (l-lasan) berkata, "hnu Abi Laila juga mengatakan,

ih,l shalat dua rakaat' Seorang pria kepada Ibnu Abi Laila, 'Pria itu shalatberkata

[.hutbah?' hnu Abi I ail6 msnjz\ Ia$, 'Ya, benar'."
1s5 UI'r. Mushannaf lbnu Abi S5aibah 01,/89, pembahasan: Shalat Dua Hari Raya,

Kaum yang Melaksanakan Shalat di Masjid, Berapa Rakaat Mereka Melaksanakan

Tersebut?)
Diriwayatkan pula dari Ibnu ldris, dari Laits, dari Al Hakam, dari Hanasy, dia

: Dikatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "sesungguhnya sekelompok dari sekian

orang-orang yang lemah tidak mampu keluar menuju tanah lapang-" Maka Ali
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3312. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

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

mengabarkan kepada kami dari [-aits, dari Al Hakam, dari Hanasy

bin AI Mu'tamar, bahwa Ali berkata, "Shalatlah kalian pada Hari
Raya di masjid sebanyak empat rakaat: dua rakaat unfuk sunah,

dan dua rakaat lagi unhrk (menggantikan pergi) keluar (masjid)."155

pun mernerintahkan seorang pria unfuk mengimami shalat orang-orang itu sebanyak
ernpa.t rakaat Dua rakaat untuk shalat Id, dan dua rakaat untuk (menggantikan)
keluamya mqdra menuju tanah lapang."

Diriura5,atkan dari Waki', dari Sufun, dari Abu Qais -saya kira, dia bemsal dari
Kabilah fludz.il, bahura Ali merrerintahkan seorang pria untuk mengimami shalat
omng€ran1l yang lernah pada hari raya sebanyrak errpat rakaat, seperti shalat tengah
hari (Zhuhur).

Dirirrrayad<an dari Humaid bin AMurmhman, dari Hasan, dari hnu Abi laila,
bahrrya Ali mernerinhhkan seorang pria untuk merrgimami shalat orang-orang di masjid
Kulah s€ban!,ak dua mkaat.

Dia (l-Iasan) berkata, 'lbnu Abi I aila jug6 mengatakan, 'Pria itu shalat dua
mkaaf. Seorarg pr*r berkata kepada lbnu Abi laila, 'Pria itu shalat tanpa khutbah?'
Ibnu Abi laila menfrxrrab, 'Ya, benar'."

rs6 Uh. Muslmrupf tbnu Abi Syaibahll/89, pqnbahasan: Shalat Dua Hari Rap,
bab: Kaum grang Melaksanakan Shalat di Masjid, Berapa Rakaat Mereka Melaksanakan
Shaht Tersebut?"

DiriwaSratkan pula dari lbnu ldris, dari laits, dari Al Hakam, dari Hanasy, dia
berkata, Dkatakan kepada Ali bin Abi Thalib, 'Sesungguhnya sekelompok dari sekian
ban!,ak otang-orang grang l€rrrah tidak mampu keluar menuju tanah lapang." Maka AIi
pr.rn mernerintahkan seorrrrg pria unfuk mengimami shalat orang-orang itu sebanyak
ernpa.t rakaat' Dua raloat untuk shalat Id, dan dua mkaat unfuk (menggantikan)

mereka menuiu tanah lapang."
Diriwayatkan dari Wah', dari Sut/an, dari Abu Qais --saya kira, dia berasal dari

Kabilah Hudzail, bahwa Ali memerintahkan seomng pria untuk mengimami shalat
orang-omng yang lerrah pada hari raya sebanlnk empat mkaat, seperti shalat tengah
hari (Zhuhur).

Diriuraptkan dari Humaid bin AMurr:ahman, dari Hasan, dari Ibnu Abi Laila,
bahwa AIi mernerintahkan seonrng pria untuk mengimami shalat orang-orang di masjid
Kufah sebaqnk dua rakaat. Da (Flasan) berkata, "lbnu Abi I ailz jug6 mengatakan,
'Pria itu shalat dua rakaat'. Seorang pria berkata kepada Ibnu Abi [.aila, 'Pria itu shalat
tanpa kfiutbah?' Ibnu Abi I aila msnFv6b, 'Ya, benar'."
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3313. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata

'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Mahdi

kepada kami dari Sufuan, dari Abu Ishaq, bahwa Ali

seorang pria unfuk mengimami shalat orang yang

pada Hari Raya di masjid sebanyak dua rakaat.1s7

Dua hadits ini mempakan dua hadits yang saling

Baik kami maupun mereka, tidak mengatakan salah

dari keduanya.

Mereka mengatakan, shalat bersama imam maupun tidak

tetap seperti adanya. Jika suafu kaum melaksanakan

(ld) secara berjamaah di suatu tempat, maka (shalat yang

sendirian) itu bukanlah shalat Id, dan tidak ada qadha

Ia (Shalat Id yang dilakukan se@ra sendiri) seperti shalat

yang dikerjakan seseorang secara sukarela secara

157 tjl1. Mushannaf lbnu Abi S5aifuh (ll,/89, pernbahasan: Shalat Dua Hari Raya,

Kaum yang Melaksanakan Shalat di Masjid, Berapa Rakaat Mereka Melaksanakan

Tersebut?)
Diriwayatkan pula dari hnu ldris, dari laits, dari Al Hakam, dari Hanasy, dia

Dikatakan kepada Ali bin Abi Thalib, "sesungguhnya sekelompok dari sekian

orzrng-oftrng yang lemah tidak mampu keluar mmuju tanah lapang." Maka Ali
memerintahkan seorang pria unfuk mengimami shalat orang-orang ifu sebangrak

mkaat: Dua mkaat untuk shalat Id, dan dua mkaat untuk (menggantikan)

mereka menuju tanah lapang."
Diriwayatkan dari Waki', dari Sufinn, dari Abu Qais -saya kira, dia berasal dari

Hudzail, bahwa Ali memerintahkan seorang pria untuk mengimami shalat

yang lernah pada hari rayra sebanyak ernpat rakaat, seperti shalat tengah
(Zhuhur).

Diriwayatkan dari Humaid bin AMurrahman, dari Hasan, dari Ibnu Abi laila,
Ali mernerintahkan seorang pria untuk mengimami shalat omng-orang di masjid

sebanyak dua mkaat. Dia (F{asan) berkata, "hnu Abi I ails jugs mengatakan,

itr-r shalat dua rakaat'. Seorang pria berkata kepada Ibnu Abi Laila, 'Pria itu shalat

lfiutbah?' Ibnu Abi l-aila menjawab, 'Ya, benar'."
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Sedangkan kami mengatakan bahwa apabila seseorang

melaksanakannya, maka dia dapat melaksanakannya, membaca

dan melakukan seperti yang dilakukan imam. Ia bertakbir pada

rakaat pertama sebanyak fujuh kali sebelum membaca surah, dan

pada rakaat kedua sebanyak lima kali sebelum membaca surah-

3314. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

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

ASryasy mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq, dari AIi, pada

tentang Shalat Idul Fitri itu sebelas kali takbir, sedangkan pada

shalat Idul Adha lima kali takbir, namun mereka tak mengambil

atsar ini.158

5- Bab: Shalat Witir, Doa Qunut dan (Shalat
Karena Munculnya) Tanda Kekuasaan Allah

3315. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

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

mengabarkan kepada kami dari AMul Malik bin Abi Sulaiman, dari

Abdurrahim, dari Tadzan, bahwa Ali melakukan shalat witir

158 Uh. Mushanaf lbnu Abi Spibah U/78-79, pembahasan' Shalat Dua Hari
Raya, bab: Takbir Shalat Dua Hari Raya dan Perbedaan Pendapat Mereka Mengenai

Hal ltu), dari Waki', dari Sufuan, dari Abu Ishaq, dari Al Harits, dari Ali, bahwa ia
bertakbir pada shalat |dul Fiffi sebelas kali: enam pada mkaat perhma dan lima pada

rakaat kedua, dia memulai bacaannya dari awal pada kedua rakaat itu; dan lima pada

shalat Idul Adha: Tiga pada rakaat pertama, dan dua pada rakaat kedua, dia memulai
bacaannyra dari awal pada kedua mkaat ihr.

222



AlUmm

tiga rakaat. Pada setiap rakaat, dia membaca sembilan

dari surah-surah Al Mufashtl',4. 159

Namtrn mereka mengatakan bahwa (pada rakaat pertama)

membaca Sabbihisma rabbikal a'laa (surah Al A'laa), pada

kedua membaca qul 3ma a5ryhal kaa{iruun (surah Al

dan pada rakaat ketiga membaca Fatihatul Kitab dan

huwallaahu ahad (surah Al Ikhlaas).

Sedangkan kami mengatakan bahwa dia membaca qul

ahad (Surah Al Ikhlaas), dan qul a'uudzu biraabil falaq

AI Falad, serta qul a'uudzu biraabinnaas (surah An-Naas). Ia

antara yang dua rakaat dan yang sahr rakaat dengan

3316. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Husyaim

kepada kami dari Atha bin As-Sa'ib, dari Abu

As-Sulami, bahwa Ali membaca doa qunut pada

witir setelah nrku, namun mereka tidak mengambil riwayat

Mereka mengatakan, dia membaca doa qunut sebelum ruku.

dia tidak membaca doa qunut sebelum mku, maka dia tidak

rse Uh. Mushannaf lbnu Abi Sgibah (ll/L99, pembahasan: Shalat sunnah, (128)

shalat witir apa yang dibaca di dalamnya, dari Husyaim, dari Abdunahman bin

dari Abdul Malik bin Umair, dia berkata, "hnu Mas'ud melakukan shalat witir
tiga rakaat. Dia membaca pada masing-masing rakaat tiga surah dari akhir

al mufashshal, yang disususn oleh AMullah."
Diriwayatkan pula dari Husyaim dari Abdul Malik bin Abi Sulaiman, dari Abu

danTadzan, bahwa Ali juga melakukan demikian.
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membaca doa qunut setelah ruku. Dan atas hal ifu, dia melakukan

dua sujud 56[16ri.160

3377. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

AsgrSyafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Husyaim

mengabarkan kepada kami dari Atha, dari Atha bin Abdurrahman,

bahwa Ali melakukan qunut pada shalat Shubuh sebelum *k .161

3318. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

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

mengabarkan kepada kami dari Hushain, dari hnu Ma'qil, bahwa

Ali melakukan qunut pada shalat 5111611',. 162

15o tjh. Musharutaf lbnu Abi Sgibh (Il/2O1, pernbahasan: Shalat Sunah, bab:

Qunut Sebelum Atau Setelah Ruku), dari Huryaim derEan redaksi !,ang sama.

Diriwayatlen juga dari Syarik, dari Atha bin As-Sa'ib, dari a5rahnyla, bahwa Ali
.... Lalu dia menyebud<an atsar seperti abar di atas.

151 Uh. Mushannaf Abdunazaq(lIl/113, pernbatrasan: Shalat, bab: Qunut), dari
Ja'far, dari AOra bin As-Sa'ib, dari Abdullah bin Habib, bahwa Ali mernbaca qunut
pada shalat shubuh sebelum ruku. (no. 49741.

Diriwayratkan pula dari Ats-Tsauri, dari Abdul A'la, dari Abu AMurrahman fu-
Sulami, bahwa Ali b€rtakbir ketika melalnrlon qunut pada shalat Shubuh, kernudian
bertakbir kefika ruku. (no. 4960).

ljrh. Mushannaf lbnu Abi Syaibh (II/273, pernbahasan: Shalat Sunah, tnb:
Bacaan Doa Qunut dalam Shalat Shubuh), dari Huq,raim, dari Atha bin As-Sa'ib, dari
Abu AMurmhman dengan redaksi !,ang sarna.

Diriwayatkan dari Muhammad bin Fudhail, dari Hajjaj, dari AgTasy Al Amid, dari
Ibnu Mughaffal, bahwa Umar, Ali dan Abu Musa mernbaca doa qunut pada shalat
Shubuh sebelum ruku

162 Ljh. Muslnrnaf AMmazq(ln/113, pernbahasan: Shalat, bab: Qunut), dari
Ja'far, dari Atha bin As-Sa'ib, dari Abdullah bin Habib, bahwa Ali merrbaca qunut
pada shalat Shubuh s&lum nfiu. (no. 49741.

Diriwayatkan pula dari Ats-Tsauri, dari AMd A'la, dari Abu AMurrahman fu-
Sulami, bahwa Ali bertakbir ketika melakukan qunut pada shalat Shubuh, kemudian
bertakbir ketka nrku. (no. 496O.)
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Namun mereka tidak berpendapat ada qunut pada shalat

Adapun kami, kami berpendapat ada doa qunut pada

Shubuh, berdasarkan Sunnah yang shahih dari

$, bahwa beliau melakukan qunut pada shalat Shubuh.

3319. Hal tersebut dikabarkan kepada kami oleh Sufuan

Az-Zuhi, dari Sa'id, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah 6S

doa qunut pada shalat Shubuh, kemudian berdoa: "Ya

selamatkanlah Al Watd bin AI Walid, Salamah bin Hisyam,

Iyasy bin Rabi'ah ..." Perawi kemudian menyebutkan lanjutan

tersebut.163

Uh. Mushannaf lbnu Abi Swbh (ll/273, pernbahasan' Shalat Sunah, bab:

Doa Qunut pada Shalat Shubuh), dari Husyaim, dari Atha bin As-Sa'ib, dari
AMurrahman dengan redaksi yang sama.

Diriwayatkan dari Muhammad bin Fudhail, dari Hajjaj, dari Ay4psy Al Amiri, dari
Mughaffal, bahwa Umar, Ali dan Abu Musa mernbaca doa qunut pada shalat

sebelum ruku.
16 HR. Al Bukhari (l/317, pernbahasan: Shalat Istisqa, bab: Doa Nabi $, "Dan

Mtana itu kepda mqel<a selama bqtahun-tahun sqerti gng menimp

Diriwayratkan dari Qutaibah, dari Mughimh bin Abdurrahman, dari Abu Az-7-mad,

Al A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi $ apabila mengangkat kepalanyra dari

terakhir, beliau berdoa ...." Kernudian dia menyebutkan hadits seperti hadits di
Dia menambahkan: "Ya Allah, selamatkanlah omng-orang yang lernah dari kaum

Ya Allah, kuatkanlah hukuman-Mu atas kabilah Mudhar. Ya Allah,

, itu selama bertahun-tahun sebagaimana musibah bertahun-tahun yang

Yusuf." Nabi S juga bersabda, "l<abilah Ghifar semqa Allah
Kabilah Aslam, semoga Allah menyelamatkannya."

hnu Abi Az-Znad menuturkan dari ayahnyra, "Semua ini tertera dalam Ash-
" (no. 1005).

HR. Muslim (l/466467, no. 294/675, pembahasan: Masjid dan Tempat-
Shalat, bab: Anjuran Melakukan Qunut pada Semua Shalat Ketika Kaum
Tertimpa Bencana), dari jalur Yunus bin Yazid, dari hnu Syihab, dari Sa'id

Al Musagpb dan Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, bahwa keduanya

22J5



Al Urnn

Kami katakan, siapa saja yang melakukan shalat witir pada

awal malam, maka hendaknya dia melakukannya dua rakaat dua

rakaat, hingga shubuh.

3320. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Ula5ryah

mengabarkan kepada kami dari Abu Harun Al Ghanawi, dari

Hiththan bin Abdillah, dia berkata, "Ali berkata, 'Shalat witir itu

ada tiga jenis: (1) Siapa saja yang hendak melakukan shalat witir

pada awal malam, maka silakan dia melakukannya. Lalu, jika dia

terjaga dari tidumya dan hendak melaksanakan shalat dua rakaat,

maka dia menggenapkan yang ganjil tersebut dengan melakukan

satu rakaat lagi, hingga Shubuh. Setelah itu, barulah dia

melakukan witir. (2) Jika dia menghendaki, maka dia shalat dua

mendengar Abu Humirah berkata, "Rasulullah & ketka selesai dari bacaan, takbir dan

mengangkat kepalanya dari ruku pada shalat Shubuh, beliau mengucapkan:

*mi'allahu lhrnn hanidah(Allah Maha mendengar omng !,ang mernuji.Nya). Setelah

ihr, beliau berdoa sambil berdiri:
'Ya Alkh, selamatl<anlah Al Walid bin Al Walid, &lamah bin Hispm, A1ry;as bin

Abi Rahi'ah, dan omng'omng iang len ah dari laum muhninin. Ya Allah, kwtlanlah
hukuman-Mu aE,s l<abilah Mudhar. Dan tinplcanlah itu kryda mqdra sebrna

berbhun seperti musifuh Sang manimp Yusuf s&ma bqbhun-bhun. Ya Alkh,
latsnttah kabilah Lihgn, Ri'|, Dalwan dan Usha1ryh, irug telah bamaksiat kepda
Allah dan Rasul'IVln'."

Kernudian, kami menerima riunpt bahwa beliau meninggalkan doa tersebut

setelah hrun ayat:

@ 3#'&F'eX'J * ofrll ti-;g e zi t
"Tiak ada sdikit pun campr tanganmu dalam urusn mqel<a itu abu Allah

menqima bubt mue.l<a, abu mazgadzab muela, larqta mqeka ifu
onngrcruTgyangzhalim." (Qs. Aali Imraan l3l: 128)
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dua rakaat, hingga pagi. (3) Namun jika dia menghendaki,

dia melakukan witir pada penghujung malam'."164

Namun mereka mengangap makruh bila seseorang

witimya. Mereka juga mengatakan, "Jika seseorang

shalat witir, maka dia melakukannya dua rakaat dua
,,

3321. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Yazid bin

mengabarkan kepada kami dari Hammad, dari Ashim, dari

Abdurrahman, bahwa AIi keluar ketika muadzdzin

kalimat-kalimat tatswib, kemudian Ali

"Dimana orang yang bertanya tentang shalat witir?

waktu witir adalah sekarang ini." Setelah ifu, AIi

firman Allah, 'Demi malam apabila telah hampir

gelapnya. Dan demi subuh apabila faiamya mulai
'." (Qs. AtrTalnr/iir [81], 1718)165

164 Uh. Mushamaf tbnu Abdwrary llvsO, pernbahasan: Shalat, bab: Orang

Melakukan Witir, kernudian dia teriaga dari tidumla dan hendak melakukan

malam lagi, dari lbnu At-Taimi, dari aynhnyra, dari Ibnu Harun, dari Hathan fu-
dari Ali, dia berkata, "Jika engkau ingin, apabila engkau telah melalqfian

witir, maka berdirilah, lalu genapkanlah shalat witir tersebut dengan melakukan

rakaat lagi. Setelah itu, lakukanlah shalat witir hgi. Jika engkau ingin, shalatlah

rakaat setelah witir. Dan jika engkau ingin, engkau akhirkan shalat witir sampai

melakukannya pada akhir malam." (no.46841

Melakukan Witir, dari Ats-Tsauri, dari Ashim, dari Ibnu Abi An-Nujud, dari

AMurrahman As-Sulami, dia berkata, "Ali keluar saat Ibnu At-Ta9ryrah

kalimat hbwib. Ali kemudian membaca firman Allah'

@,# 61 s:.:1', @ i.;* t"1 ,ffr3
"Demi malam apabila telah hampir maninggalkan Dan demi Shubuh

fujurya mulai menyingsing." (Qs. At-Tal$,iir [8U: 17-18)
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Namun mereka tidak mengambil perkataan Ali ini. Mereka

mengatakan, "lni bukanlah waktu witir."

3322- Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

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

mengabarkan kepada kami dari Ashim Al Ahwal, dari Qazz'ah,

dari Ali, bahwa dia shalat ketika gempa sebanyak enam ruku

dengan empat sujud, (atau) lima ruku dengan dua sujud dalam satu

rakaat, dan safu ruku dengan dua sujud dalam safu rakaat.16

Namun kami tidak mengatakan atsar tersebut. Kami

katakan, seseorang tidak shalat sedikit pun karena munculnya

tanda kebesaran Allah, kecuali pada gerhana matahari dan

gerhana bulan. Seandainya hal ini ditetapkan di dalam hadits yang

ada pada kami, niscaya kami akan mengatakannya, dan mereka

pun pasti menetapkannya. Mereka juga tidak mengambil atsar

tersebut. Mereka mengatakan, seseorang shalat dua rakaat pada

saat gempa, pada setiap rakaat hanya ada satu ruku.

Dra berkata, "sebaik-baik waktu witir adalah sekamng. Dimanakah mereka png
bertanya tenQng shalat witir." (no. 4630).

Diriwayatkan dari Al l-lasan bin Imarah, dari Abu Ishaq, dari AM Khair, dia

berkata, "Ali ketuar menghampiri kami ketika fujar menyingsing. Ia membaca firman

Allah:

@,# rsl 6Lrt'2 @ j";t $l fis
"Dqni malam apbila telah hampir meninggalkan gelapnSa. Dan dqni Shubuh

apabila hlaryn mulai manyingsing." (Qs. At-Takpiir l81l: 17-18)
[alu, dia berkata, "Sebaik-baik uraktu witir adalah sekarang. Dimanakah mereka

yang bertanyn tmtang shalat witir." (no. 4631).

r5o SaF betum pemah menernukan atsar tersebut.
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3323. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata

'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Husyaim

kepada kami dari Yunus, dari Al Hasan, bahwa Ali

shalat gerhana matahari sebanyak lima ruku dengan

sujud.157

Namun baik kami maupun mereka tidak berpegang pada

lnl.

Adapun kami, kami mengatakan apa yang kami riwayatkan

Rasulullah S: Empat rulu dan empat sujud.

3324. Haltersebut dikabarkan kepada kami oleh Malik dari

dari Amrah, dari Aisyah, bahwa Nabi S melaksanakan

gerhana matahari sebanyak dua kali ruku dan dua kali sujud,

setiap rakaat terdapat dua ruku.168

167 Saya belum pemah menernukan atsar tersebut. AMurrazzaq dan hnu Abi

meriwayatkan riwayat yang dengan riwayat tersebut.dari Ali berbeda

Uh Mushannaf Ibnu Abi Sttaibh 03, pernbahasant Shalat, bab, Tanda-nvt
kekuasaan Allah), dari Ats-Tsauri, dari Sulaiman AsyrSyaibani, dari Al Hakam'

Hanasy, dari Ali, bahwa dia mengimami orang-orang di masjid untuk melakukan

gerhana matahari. Hanasy berkata, mempersiapkan bacaan, kemudianta

kemudian membaca bacaan, kemudian nfiu, kemudian berdiri dan berdoa,

ruku empat kali dalam satu sujud, ia berdoa setiap kali selesai melakukan

tersebut, kemudian melakukan aktivitas yang sama dengan ifu pada rakaat

." (no.4936).
Lih. Mushannaf Abi Syaibah pernbahasant Shalat Tathawu' bab,Ibnu 0t/354,

Gerhana Matahari Ihr Berapa Rakaat?) dari Husyaim, dari Ytrnus, dari AI

bahwa Ali shalat gerhana sebanyak sepuluh rakaat dengan empat sujud.

Dapat dicermati bahwa sanad hnu Abi Syaibah dengan sanad Asy-Syafi'

diriwayatkan lengkap oleh
L

Atsar tersebut secam I pada168

Shalat Gerhana Matahari, no. 555, 559 dan 550.
Asy-Syafi
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3325. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

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

mengabarkan kepada kami dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah,

dengan redaksi seperti di atas.159

3325. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

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

mengabarkan kepada kami dan Zard bin Aslam, dari Atha bin
Yasar, dari hnu Abbas, dari Nabi S, dengan redaksi senada di

atas.17o

Sementara mereka mengatakan, orang yang melakukan

shalat gerhana ifu melakukan shalat dua rakaat sebagaimana

melakukan shalat lainnyra. Dia tidak perlu melakukan dua kali ruku
pada setiap rakaat. Dengan demikian, mereka telah menyalahi
Sunnah Rasulullah #, dun menyalahi apa lrang mereka

dari Ali.

6- Bab: Shalat Jenazah

3327. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

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

bin Yazid mengabarkan kepada kami dari Ismail, dari Asy-Sya'bi,

L69 Atsar tersebut dirirvayatkan secara lengkap oleh Asy-Syafi'i pada
pernbahasan: Shalat Gerhana Matahari, no. 556, 559 dan 550.

17o Atsar tersebut diriuaptkan secam lnngkap oleh Asy-Syafi'i pada
pernbahasan: Shalat Gerhana Matahari, no. 556, 559 dan 560.
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Abdullah bin Ma'qil, dia berkata, "Ali menyalatkan jenazah

bin Hunaif, dan dia bertakbir sebanyak enam Lu11."171

3328. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

'i mengabarkan kepada kami, dia berkata, Abu Muawiyah

kepada kami dari Al A'masy, dari hnu Abi Az-

dari AMillah bin Ma'qil, bahwa Ali bertakbir untuk jenazah

bin Hunaif sebanyak lima kali. Setelah itu, dia berpaling

kami dan berkata, "Sahl adalah veteran perang gu4ur.'172

u1 [j6. Mushannaf Abdwmzaq UV4fiO, pernbahasan: Ju:rrzah, bab: Takbir
Shalat Jenazah), dari Ibnu Uyainah, dari Yazid bin Abi Zryad, dan AMullah bin

'qil, dia berkata, "Ali menshalatkan .lenazah Sahl bin Hunaif, dan ia bertakbir
enam kali." (no. 6399).

Diriwayatkan juga dari hnu Uyainah dari Ismail dari AsySya'bi, dia berkata:
bin Ma'qil merceritakan kepadaku, bahwa Ali menshalatkan jerl.azah Sahl bin

dan dia melakukan lima kali takbir di dalamnya. Setelah itu, dia menoleh
kami dan berkata, "Sahl adalah vdqan p€rang Badar." (no. 5403 dalam

l.Jh. Mushannaf lbnu Abi Sgibh 0l/788, pembahasan: Jenazah, bab: Orang
Bertakbir Dalam Shalat Jee:ozah SebanSnk Tujuh dan Sernbilan Kali), dari

dari Hushain, dari AsySya'bi, bahwa AIi menshalatkan jenazah Sahl bin
lalu ia melakukan enam kali takbir di dalamnya.

Dirivrayatkan dari Waki', dari Syu'bah, dari Ibnu Al Ashbahani, dari Abdullah bin
'qil, dari Ali, bahwa ia bertakbir untuk jenazah Sahl bin Hunaif sebanynk enam kali.

Diriwayatkan dad Waki, dari Ismail, dari AsySya'bi, dari Ibnu Ma'qil, bahwa Ali
untuk jenazah Sahl bin Hunaif sebanyrak enam kali.

172 $uu belum pernah menernukan atsar tersebut. Namun demikian, hnu Abi
meriwayatkan dengan sanad ini, bahwa Ali bertakbir untuk jenazah Sahl bin

sebanyak enam kali. Setelah itu, Ali melirik ke arah mereka dan berkata, "Sahl

veteran perang Badar." lih. N Mushannaf lll/185, pembahasan, Jenazah,
Apa yang Mereka Katakan Mengenai Takbir Dalam Shalat Jenazah, Orang yang

Empat Kali).
Sementara AMurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Hammad, dari hmhim,

Ali bertakbir dalam shalat jerrtzah sebanyak lima kali. W. Al Mushannaf
pembahasan, Jqtazah, bab: Takbir atas Jenazah, no. 6400).
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Hadits ini bertentangan dengan hadits sebelumnya- Namun

demikian, baik terhadap hadits ini maupun terhadap hadits

sebelumnya, kami atau pun mereka, tidak melakukan takbir

dengan jumlah yang disebutkan. Karena takbir dalam shalat

jenazah, baik menurut maupun mereka, adalah sebanyak empat

kali. Inilah jumlah yang ditetapkan dari Rasululluh #.

3329. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

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

mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari Umair bin Sa'id,

bahwa Ali bertakbir untuk ienazah hnu Mukfif sebanyak empat

p4.173

Hadits ini berseberangan dengan dua hadits sebelumnya-

3330. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

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

mengabarkan kepada kami dari Asy'ats, dari Asy-Sya'bi, dari

Qarazhah, bahwa Ali memerintahkannya unfuk melakukan shalat

di atas kuburan Sahl bin 11*',ui1.174

u3 Uh. Mushamaf Abdumzaq (lll/480, pernbahasan yang telah disebutkan),

dari Ats-Tsauri, dari Al A'masy, dari Umair bin Sa'id, dia berkata, "AIi bertakbir untuk
jenazah Yazid bin Al Mukfif An-Nakha'i sebanyrak ernpat kali."

Uh. Musharunf lbnu Abi Snibh Ul/L83, pernbahasan yang telah disebutkan,

dari Hafsh, dari Hajjaj, dari Umair, dengan redaksi senada.

Diriwayatkan dari Abbad bin AI Awwam, dari Hajjaj, dari Umair, dari Ali, dengan

redaksi yang senada.
174 11',. Mushannaf lbnu Abi $nibah nl/239, pembahasan: Jenazah, bab'

Jernzahpng Dishalatkan fuelah Dimakamkan), dari Husyaim, dari Asy'Ats, dari Asy
Sya'bi, dia berkata, "Qumzhah bin Ka'b datang bersama sekelompok omng Mesir, dan

saat itu Ali sudah menshalatkan jer:razah hnu Hunaif. Bahkan jaazah hnu Hunaif
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Namun mereka tidak mengambil maupun berpegang pada

ini. Mereka mengatakan, "Tidak boleh shalat di atas kuburan.

kami, kami mengambil atsar ini, karena sesuai dengan:

o
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3331. Yang diriwayatkan kepada kami dari Rasulullah S,
beliau shalat di atas kuburan.

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-

'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Malik dan Sufuan

kepada kami dari Az-Zvhri, dari Abu Umamah bin

bahwa Nabi S shalat di atas kuburan seorang wanita.l7s

dimakamkan. Maka Ali pun memerintahkan Qurazhah bersama para sahabahya
shalat di atas kuburan, maka Qurazhah pun melakukan perintah tersebut."
u5 Tehh dilelaskan pada no. 670 dan 680. Dikeluarkan pada no. pertama
pembahasan: Jenazaah, bab: Shalat Jenazah dan Takbir di dalamn5n
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3332. Ar-Rabi? mengabarkan kepada kami, dia berkata:

AsySyafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Husyaim

mengabarkan kepada kami dari Utsman bin Hakim, dari Kharijah

bin Zaid, dari pamannya, yaitu YaVid bin Tsabit -dan dia lebih tua

daripada Zaid bin Tsabit- AsySyaibani, dari Asy-Sya'bi, dari Ibnu

Abbas 6, bahwa Nabi $ shalat di atas kubuan.l75

175 Uh. Mushannaf AHumry (lWSl9, pernbahasan: Jenazah, bab: Shalat

Atas Jenazah yang Telah Dmakanrkan), dari Ats-Tsauri, dari Sulaiman Asy-Syaibani,

dari Aslrq/a'bi, dari hnu Abbas, bahwa Nabi$ menshalatkan jenazah yang telah

dimakamkan. (no. 6540).
HR. Al Bukhad n/4I1, pernbahasan: Jenazah, bab: Penguburan Pada Malam

Hari), dari Utsman bin Abi S!,aibah, dari Jarir, dari Asy-Syaibani, dari AsySya'bi, dari
Ibnu Abbas, dia b€rkata, "Nabi $ menshalatkan jel,:razah seomng pria yang

dimakamkan semalam. Beliau berdiri ksama pam sahabatrya, dan beliau berhnya
tentang orang yang meninggal ifu, "Siapa orang ini?" lalu mereka menjawab, "Fulan.
Ia dimakamkan sernalam." lalu mereka pun menshalatkannya. (no. 1340).

HR. Muslim (lf/856, p€rnbahasan: Jelrazah, bab: Menshalatkan Jenazah Orang
Lain), dari jalur Abdullah bin ldris, dari AsySyaibani, dari Asy-S9ra'bi, dari hnu Abbas,
dengan redaksi yang senada. 168/9il1.
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7 - Bab: Sujud Al Qur'an atau Sujud Tilawah

3333. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-

i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Husyaim

kepada kami dari S5ru'bah, dari Ashim, dari Zirr, dari

ia berkata, "Azaim as-sujud (surah-surah yang mengandung

yang menekankan unfuk sujud saat membacanya) adalah:

As-Sajdah, surah Al Mu'min, surah An-Najm dan surah Al
"177

Uh. Muslwnaf lbnu Abi Straibah W?3} pembahasan: Jer:azah, bab: Jenazah
Dishalatkan Setelah Dimakamkan), dari Huspim, dari Utsman bin Hakim, dari

bin Zaid, dari pamarurya yaitu Yazid bin Tsabit png lebih tua daripada Zaid
Tsabit, dia (Yazid) berkata,

"Kami bemngkat bersama Rasulullah &, dan k€fika karni sampai di Baqi, tiba-
beliau menemukan makam baru. Beliau kernudian bertanla tentang makam ihr,
mereka menjawab, "Itu adalah makarn fulanah," dan beliau mengernlinya. Beliau

mendatangi makam tersebut, mernbariskan kami di belakang beliau, lalu beliau
bertakbir untuknya ernpat kali.
L77 hyr. Mushannaf Abdumzq (g/3g6, pernbahasan: Shalat, bab: Berapa a5rat

terdapat di dalam Al Qur'an), dari Ma'mar dan Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq, dari
Harits, dari Ali. Ats-Tsauri juga menyebutkan dari Ashirn, daizirr bin Hubaisy, dari

ia berkata, "Al 'Aaim ada empat ..." lalu merryebutkan serupa itu.
Abdunazzaq berkata, "Aku pun bersujud di sernua azaim."

Yang dimaksud dengan ';.rjtr (at aatrltadalah: t4-'iJt ol'ct*;p "sangat

kepadamu untuk bersrlud padanya"
Abu Bakar -yakni Abdurmzzaq-, "Dan aku bersujud padanya, dan juga di semua

apabila aku sendirian."
Al Baihaqi mengatakan di dalam Al Ma rifah (2/1501, "Diriwayatkan oleh Muslim

hrahim dan jamaah dari Syu'bah, dad Ashirn, dariZir:., dari Abdullah bin Mas'ud."
ljh. Mushannaf lbni Abi Saibah(l/47O, pembahasan: Shalat, bab: Semua sujud

Qur'an dan perbedaan mereka dalam hal itu), dari Affan, dari Hammad bin
dari Ali bin Zaid, dari Yusuf bin Mihran, dari hnu Abbas, dari Ali, ia berkata,

as-sujufi sujud Al Qur'an ..." serupa itu
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Sedangkan kami tidak berpendapat demikian, dan tidak

juga mereka. Kami katakan: Di dalam Al Qur'an terdapat banyak

sujud seperti ini.

3334. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Husyaim mengabar-

kan kepada kami dari Abu Abdullah Al Ju'fi, dari Abu

Abdurrahman As-Sulami, dari Ali, ia berkata, "Di dalam (surah) Al
Hajj terdapat dua ayat sajdafu."178

Demikian juga pendapat kami, dan ini juga pendapat

umum sebelum kami. Diriwayatkan dari Umar, Ibnu Umar dan

hnu Abbas, bahwa mereka mengingkari sajdah yang akhir di

178 Ljtr- Mushannaf lbni Abi Stnibh (L/463, pembahasan: Shalat -Orang lrang
mengatakan bahwa di dalam sumh Al Haii .ada dua ayat saidah, dan ia bersujud dua
kali padanrn-), dari Huqnim, dengan sanad ini.

Dari Hus!,aim, dari Manshur, dari Ibnu Sirin, dari lbnu Umar, dari Umar, bahwa
ia bersujud dua kali padanlra (pada surah ini), kerrudian ia berkata, "Sesungguhn!,a
surah ini diutamakan atas surah-surah lainnya dengan dua ayat sajdah."

Dari Ghundar, dari Sgr'bah, dari Sa'id bin hmhim, dari Tsa'labah bin Abdullah
bin Al Ashghar, bahwa ia shalat bersama Umar bin Khaththab, lalu ia membaca surah
Al Hajj, lalu ia sujud dua kali di dalamnya.

Dari Hafsh, dad Ashim, dari Abu Al Ali!,ah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Di
dalam surah Al Hajj terdapat dua ayat sajdah."

Uh. Mushannaf AMurazzaS(3/91-342, pernbahasan' Shalat, bab: Berapa ayat
sajdah di dalam Al Qur'an), dari Ma'mar, dari A54rub, dari Nafi', bahwa Umar dan
Ibnu Umar sujud dua kali di dalam surah Al Hajj. Ia berkata, "Dan Ibnu Umar berkata,
"Apabila aku bersujud satu kali di dalamnya, maka sujud yang terakhir lebih alu sukai."
Ia berkata, 'lbnu Umar berkata, 'Sesungguhnlra sumh ini diutamakan dengan dua
sujud'." (no. 589O).

Dari Malik, dari AMullah bin Dinar, ia berkata, "Aku melihat Ibnu Umar sujud
dua kali di dalam surah Al Hajj." (no. 5891).

Dari Ats-Tsauri, dari Ashim, dari Abu AI Aliyah, dari Ibnu Abbas, ia berkata,
"Sumh Al Hajj diutamakan dengan dua sujud." (no. 5894).
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(surah) Al Hajj. Sedangkan hadits dari Ali -i$a ini, mereka

3335. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-

i mengabarkan kepada kami, ia berkata: hnu Mahdi

kepada kami dari Sufuan, dari Muhammad bin Qais,

Abu Musa, bahwa dibawakan kepada Ali seorang yang kurang

lalu ia menyungkur su1ud.179

Kami mengatakan, fidak apa-apa bersujud syukur, dan kami

3336. Diriwayatkan dari Nabi $ bahwa beliau bersujud itu

syukur), juga (diriwayatkan) dari Abu Bakar dan Umar.le

17e Uh. Mushamaf lbU Abi Stpibah (3/367, pernbahasan: Shaht Tatharrywu'

Imamah, bab, Sujud q^il<trr), dari Waki', dari Sufuan, dengan sanad ini.

Diriwaptkan pula dari Syarih dari Muhamnrad bin Qais, dengan sarnd ini.

Lih. Mustwtnaf AMumzzaq13/358, pernbatrasan: Shalat, bab: Suiud q^rhm!,a
dari Ats-Tsauri, dari Muhammad bin Qais, dari Abu Musa Al Flamdzani, ia

"Aku bersama AIi saat pemITI Nahrawan, hlu ia berkata, 'Carilah orang yang

tangannya s€.p€,rti) tetek'. Maka mereka pun mencarinya, nalnun mereka Udak

maka Ali pun bercucur keringat dan berkata, 'Derni Allah, aku tdak
dan aku tidak didustai'. Mereka mencaringra lagi. Lalu kami menemukannp di

atau got di bawah para korban, lalu dibawakan kepada Ali, maka ia pun

menyrngkur sujud."
Ini telah dikatakan oleh As-Siraj Al Balqitani di dalam perkataannya mengenai

ini, "hnu Mahdi mengabarkan kepada kami," "Demikian yang dicantumkan di

Al Umm, padahal AqrSyafi'i tidak pemah berjumpa dengan Ibnu Mahdi."
a'lam.

lao HR. Abu Daud (3/247, pembatnsan: Jihad, bab: Sujud Syukur), dari

bin Khalid, dari Abu Ashirn, dari Abu Bakrah Bakkar bin AMul Aztz, dali
Aiu, dari Abu Bakmh, dari Nabi $, bahwa beliau itu apabila datang suatu

yang menggernbirakan, atau merasa senang karenanya, maka beliau

sujud, bersyukur kepada Allah.
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Sementara mereka mengingkarinya dan memakruhkannya.

Adapun kami mengatakan, tidak apa-apa bersujud unfuk Allah &
dalam bersyrkur.

8- Bab: Puasa

3337. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy
Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi

mengabarkan kepada kami dari Sufuan, dari Abu Ishaq, dari Ubaid

HR. At-Tirmidzi (3/234,-235, terbitan Basysyar, pernbahasan, Perjalanan Jihad,
bab: Riwayrat-Riwayat tentang Sujud Syukur), dari Muhammad hnu Al Mutsanrn, dari
Abu Ashim, dari Bakkar bin Abdul Aziz bin Abu Bakrah, dari ayahnya, dari Abu
Bakrah, bahwa Nabi $ itu, apabila datang suatu perkam lalu beliau gembira

karenanya, maka beliau mengnrngkur sujud kepada Allah.
At-Tirmi&i berkata, "lni hadits haan ghabir, karni tdak mengetahuinya kecuali

dari jalur ini, dari hadits Bakkar bin Abdul Aliz."
Bakkar adalah seorang yang mendekatkan hadits.
Saya katakan: Sebagian krifikus menilainya dln if tapi hadits ini mempunyai

syah id-qnhi d png mengntkannya.
Karena itu dishahihkan oleh Al Hakim, dan disepakati oleh A&-Dzahabi.
ljh. Al Mustadrak(4/2911dan s5ahidnya di dalam hwa' Al Ghalil12/227-2281.
Uh. Mushannaf Abdurazaq (3/358, pembahasan: Shalat, bab: Sujud Syukutnya

Seseorang, no. 5963), dari Ats-Tsauri, dari Abu Salamah, dari Abu Aun, ia b€rkata,
"Abu Bakar bersujud ketika datang kepadanya berita penaklukan Yamamah."

l.jh. Mushannaf lbni Abi Spibah (2/367, pernbahasan: Shalat Tathawwu', bab'
Sujud Syukur), dari Mis'ar, dari Abu Aun Ats-Tsaqafi, dari Yahya bin N Jazar, bahwa

Nabi $ melev,ati seorang lelaki yang menderita pmyakit kronis, lalu beliau serta Abu
Bakar dan Umar bersujud.

Dari Mis'ar, dari Abu Aun Ats-Tsaqafi, dari Muhammad bin Abdullah, dari
seorang lelaki 5nng tidak disebutkan namanya, bahwa ketika Abu Bakar menaklukkan
Yamamah, ia bersujud.

Dari Hafsh bin Ghiyats, dari Musa bin 'Ubaidah, dan 7-aid bin Aslam, bahwa
datang kepada Umar berita penaklukkan yang sebelum Yamamah, maka ia pun
bersujud.
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Amr, bahwa Ali ditanya mengenai ciuman bagi yang sedang

berpuasa, ia pun berkata, "Tidak memaksudkan kepada bau

mulutnya."l81

Kami tidak berpendapat dengan ini, dan tidak juga mereka.

Kami katakan: Tidak apa-apa mencium bagi yang sedang

bgrpuasa.

3338. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi

mbngabarkan kepada kami dari Sufinn, dari yang lainnya, dari

Istnail, dari Abu As-Safar, dari Ali, bahwa ia shalat Subuh,

kemudian berkata, "lni adalah saat jelasnya perbeAaan antara

benang putih dari benang hitam."lsz

Adapun kami tidak berpendapat dengan, dan juga mereka,

dan tidak seorang pun dari yang kami ketahui, yrang berpendapat

dengan ini. Karena sahur itu hanyalah sebelum terbitnya fajar,

maka apabila fajar telah terbit maka telah diharamkan makanan

dan minuman atas oftmg Snng berpuasa-

181 61. Mushannal lbni Abi Syaibh 12/476, pernbatrasan: Puasa, bab: Omng
yarlg Mernakruhkan Ciurnan bagi lnng Sedang B€rpuasa dan Tidak Mernberi
RL*hslph Padanld, dari Abu Al Ahwash, dari Abu Ishaq, dari Ubaid bin Amr, ia
ffiata, "Seorang lelaki b€rkata kepada Ali, 'Bdehkan seorang lelaki gnng sedang
baipuasa mencium lsEinya?' Ali menlawab, Apa png menghasratkanmu kepada bau

mr-{ut iskimu'?"
Uh. Mushamaf Abdutnaq (4/187, p€tnbahasan: Puasa, bab: Guman bagi

yartg Sedang Berpuasa), dari Israil, dari Abu Ishaq, dari Umar bin Sa'id, ia berkata, "Ali
Uerl<aa mengenai ciuman baE yang sedang berpuasa, Apa hasratryra kepada bau

mullutuiya'. " (no. 84281.
182 Saya tidak menernukannya selain pada Aslrq/afi'i.
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9- Bab: Zal<at dan Haji

3339. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi

mengabarkan kepada kami dari Sufyan, dari Habib bin Abu Tsabit,

dari hnu Abi Rafi', bahwa Ali menzakati harta mereka, sedangkan

mereka adalah anak-anak yatim di dalam pengasuhannya.lS3

Kami berpedoman dengan ini, dan ini sesuai dengan apa

yang diriwayatkan kepada kami dari Umar, Ibnu Umar dan Aisyah

mengenai zakat anak-anak yatim. Sedangkan mereka menyelisihi-

nya, yang mana mereka mengatakan, "Tidak ada zakat atas harta

anak yatim."

3340. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkatar lbnu Mahdi

mengabarkan kepada kami dari Sufyan, dari Abu Ishaq, dari

Ashim bin Dhamrah, dari Ali, bahwa ia berkata, "Di dalam dua

puluh lima ekor unta (zakatnya) lima ekor kambing."l84

183 5.-* takhilnya telah dikemukakan pada no. 790'797, 795-799, bab
Zakat pada Harta Anak Yatim, dan Zakat Pada Harta Anak Yatim Bagian Kedua.

184 I-jh. Mushannaf Abdumzaq (4/5, pembahasan, Zal<at, bab' Sedekah), dari

Ma'mar, dari Abu Ishaq, dari fuhim bin Dhamrah, dari Ali, menyerupai ini di dalam

hadits yang panjang, di dalamnya disebutkan, "Dan (zakat) pada dua puluh lima ekor

adalan lima ekor kambing " (no.6794).
HR. Abu Da;d (2/320-321, pembahasan: Zal<at, bab: Zakat Binatang Ternak),

dari Abdullah bin Muhammad An-Nufaili, dari Zuhair, dari Abu Ishaq, dari Ashim bin

Dhamrah, dan dari Al Harits Al A'war, dari Ali, dengan redaksi ini secara marfu'. (no.

L5661.
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Adapun kami tidak berpedoman dengan ini, tidak pula

m,ereka, dan tidak seorang pun dari yang kami ketahui yang

berpedoman dengan ini.

Yang valid menurut kami adalah dari hadits Rasulullah S,
bahwa (zakat) di dalam dua puluh lima (ekor unta) adalah seekor

biltu makhadh, apabila tidak ada bintu makhadh, maka seekor

ifutu labunjantan.

334L. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abbad dan

Mphammad bin Yazid mengabarkan kepada kami dari Sufuan hnu
Husain, dari Az-Zuhi, dari Salim, dari ayahnya, bahwa

Rasulullah $ menuliskan: "(Zakat) pada dua puluh lima ekor (unta)

adalah seekor bintu malchadh. Apabila fidak terdapat bnru
maklndh maka seekor ibnu labun jantan." Umar juga

memerintahkan ifu kepada para pefugasnya.ls

3342. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata, Asy
Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Kamil dan

lainnya mengabarkan kepada kami dari Hammad bin Salamah,

dari Tsumamah, dari Anas, ia berkata: Ayahku memberiku sebuah

surat yang dituliskan oleh Abu Bakar unhtknya, ia berkata, "ld
ka,vajiban dari Allah dan Sunnah Rasulullah #: (Zakatl di dalam

185 Tehh dikemukakan pada no, 761, pernbahasan, 7al<at, bab: Bagaimana

Diwajibkannya Zakat.
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dua puluh lima ekor (unta) adalah seekor bintu makhadh, apabila

tidak terdapat binfu mat<hadhmaka seekor ibnu labunjantan."l86

3343. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy
Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syarik mengabarkan

kepada kami dari Abu Ishaq, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali, ia

berkata, "Apabila unta sudah lebih dari serafus dua puluh ekor,

maka (zakat) setiap lima puluh ekomya adalah seekor hiqqah, dan

setiap empat puluh ekomya adalah seekor binfu 1u6*-"187

3344. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Amr bin Al

Haitsam dan lainnya mengabarkan kepada kami dari Sgr'bah, dari

Abu Ishaq, dari Ashim, dari Ali, seperti i6.188

Demikian juga pendapat kami, dan ini sesuai dengan As-

Sunnah.

185 Tehh dikemukakan pada no. 758, pernbahasan' Zakat, bab' Bagaimana

Diwajibkannya Zakat. Tsumamah ini adalah hnu Abdullah bin Anas, seakan-akan png
berkata ini berkata, "Ayahku memberiku," yaitu Abdullah bin Anas. Demikianlah,

sedangkan di dalam dua naskah manuskip dicantumkan: Tsumamah bin Anas, lraitu
dinisbatkan kepada kakeknya.

187 tjh. Mushannaf Abdunazzaq (4/6, pqnbahasan yang lalu, di dalam hadits

5nng panjang itu juga).

HR. Abu Daud pada pernbahasan yang lalu, dengan sanad yang lalu juga, secara

mar{u'.
18 lbid.
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3345. Ar-Rabi' mengabarkan kepada karni, ia berkata:

ACySyafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abbad dan

Muhammad bin Yazid mengabarkan kepada kami dari Sufuan bin

Hrlsain, dari Az-Zvhi, dari Salim, dari ayahnya, bahwa

Rasulullah,$ menuliskan: "Lalu apbik lebih dari seratus dua

puluh ekor, maka (zakat) setiap lima puluh ekor adalah seekor

hiqqah, dan setiap empat puluh ekor adalah seekor binfu

lal,run."189

3346. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

fuy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Kamil

mengabarkan kepada kami dari Hammad bin Salamah, dari

18e Baru dikernukakan, yaihr pada (no. 3341), dan bisa diruiuk pada (no. 761,
pa'hbahasan: Zakat, bab: Bagaimana Ditraiibkannya 7.akatl.
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Tsumamah, dari Anas, dari Abu Bakar, bahwa difuliskan As-

Sunnah untuknya, lalu disebutkan hal ini.190

Mereka tidak berpedoman dengan ini, dan mereka berkata,

"Apabila lebih dari serafus dua puluh ekor maka yang awalnya

kembali mengulang, yaifu pada setiap lima ekor zakatrya seekor

kambing hingga mencapai seratus lima puluh ekor, kemudian pada

setiap lima puluh ekor zakakrya seekor hiqqah." Ini pendapat yang

kontradiktif, tanpa atsar dan tanpa qiyas, karena mereka

menyelisihi apa yang mereka riwayatkan dari Rasulullah S, Abu

Bakar dan Umar. Yang valid dari Ali menurut mereka - hingga

perkataan lbrahim, dan sedikit yang membuat keliru dari Ali.

3347. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Muawiyah

mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari AMunahman bin

Ziyad, dari Abdullah bin Al Harits, bahwa dihadiahkan burung

kepada Utsman ketika ia sedang ihram, lalu orang-orang makan

kecuali Ali, karena ia tidak suka ifu.191

Kami dan mereka tidak berpendapat dengan ini.

1eo lnlull dikemukakan pada (no. 758, pembahasan: Zakat, bab: Bagaimana

Diwaj ibkankannya Zakat).
lel Uh. Mushannaf lbni Abi S5nifuh (4/395, pernbahasan' Haji, bab: Orang

yang Mernakruhkan Binatang Halal yang Diburu untuk yang Selang Berihram), dari

Abu Muawiyah, dari Al A'masy, dari Abdurrahman bin Yazid, dari Abdullah bin Al
Harits, bahwa dihadiahkan burung kepada Utsman, saat itu ia sedang melaksanakan
salah satu hajinya, dan ia sedang ihram, lalu ia mernerintahkan kemudian burung itu
dimasak, lalu dibuat bubur tsarid, kemudian dibawakan pada nampan, sementam kami
sedang ihram, lalu mereka selnua makan kecuali Ali.

Uh. Mushannaf Abdutmzzaq (4/ 434, pembahasan: Manasik, bab Rul<hshah bagi
yang Sedang Ihram untuk Mernakan Hewan Buruan), dari Ma'mar dan Ibnu Uyainah,

dari Yazid bin Abu Ziyad, dan Abdullah bin Al Harits, selupa itu. (no. 8U71.
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3348. Adapun kami, kami mengatakan dengan hadits Abu

Qatadah, bahwa Nabi ffi menyr:ruh mereka untuk memakan

daging buman padahal mereka sedang ihram. Malik mengabarkan

ini kepada kami dari Zaidbn Aslam, dari Atha' bin Yasar, dari

Abu Qatadulr.Le2

3349. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

AsySyafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata, 'Sufuan

re2 I-IR. Malik dalam Al Muumththa'(l/350, pembahasan: Haji, bab: Apa yang

Dibolehkan BaE grang Sedang Ihram untuk Mernakannp dari Binatang Buruan), dari
Abu An-Nadhr maula Umar bin Ubaidullah At-Taimi, dari Nafi' maula Abu Qatadah AI

Anshad, dari Abu Qatadah, bahwa ia bersama Rasulullah $, hingga ketika mereka

berada di salah satu jalanan Makkah, ia ketinggalan brsama beberapa sahabatnp
png ihram, sedangkan ia sendiri tidak ihram. lalu ia melihat seekor keledai liar, maka
ia pun menunggangi kudanSn, lalu ia merrinta para sahabatrp unfuk mengambilkan
cambuknya, narnun mereka menolakn5ra, maka ia merninta mereka mengambilkan
tombaknya, rumun mereka juga menolakn5ra, maka ia mengambilnya sendiri,

kernudian mengejar keledai itu lalu membunuhngra. talu sebagian sahabat

Rasulullah # makan darinyra, dan sebagian lainnp menolak. Setelah mereka berjumpa

dengan Rasulullah $, mereka meranyakan hal itu kepada beliau, beliau pun bersaMa,

fuuiyl3.li'l'',:,;L 6q"%ungguhng itu adatah nnlannn Sang Atlah berikan kepada

kaltqn." (no. 75).
Diriwayatkan juga dari Zaid bin Aslam, dari Attra' bin Yasar, dari Abu Qatadah,

mengenai keledai liar, seperti hadits Abu An-Nadhr, hangra saja di dalam hadits Zaid

bin Azlam disebutkan, bahwa Rasulullah &r bercabda, i';z*b'€r'# "Apa l<atian

masih mqnbwa sdikitdari d@ryry;d?"
HR. Al Bulfiari (2/336, p€rnbahasan: Jihad, bab: Apa yang Dikatakan tentang

Rombak), dari Malik, dari Abu An-Nadhr, dengan sarnd ini. Diriwayatkan pula dari
Zaid bin Aslam dengan sarnd ini. (no.29L4). Ia juga meriwayatkannya dernikian dalam
p€qbahasan: Buruan, bab: Riwayatrriwayat tentang Perburuan, no. 5490'5497.

FIR. Muslim (2/85-853, pembahasan: Haji, bab: Hammnya Berburu Bagi yang

Sedang lhram, no 57/L1961, dari Yahya bin Yah5a, dari Malik, dan dari Qutaibah,
dari Malik, dari Abu An-Nadhr, dengan sanad ini.

Diriwagratkan pula dari Qutaibah, dari Malik, daf Zaid bin Aslam, dengan sanad

ini. (no. 58/Lt95l.
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mengabarkan kepada kami dari Shalih bin Kaisan, dari Abu

Humammad, dari Abu Qatadah, serupa i1r'."193

3350. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Husyaim

mengabarkan kepada kami dari Manshur, dari Al Hasan, dari

Ali & tentang orang yang mengambil telur burung unta, ia

berkata, "Didenda dengan unta betina sekadar dengan ifu."

Dikatakan kepadanya, "Apabila ada yang tidak jadi unta darinya?"

Ia berkata, "Karena di antara telur-telur ifu ada yang msak

(menjadi air)."194

Kami fidak berpedoman dengan ini, tdak pula mereka, dan

tdak seorang pun yang kami ketahui yang berpedoman

dengannya. Kami katakanr Ia didenda sebesar harganya.

3351. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ulayyah

193 HR. Al Bukhari l2/9, penrbahasan: Denda Buruan, bab: Orang yang Sedang

Ihram Tidak Boleh Membantu yang Sedang Halal dalam Membunuh Binatang Buruan,

no. 1833), dari Ali bin Abdullah, dari Sufr/an, dengan sanad ini, menyerupai hadits

Malik.
HR. Muslim (2/85L-852, pada tempat yang salna dengan yang sebelumnya, no.

56/1196), dari Qutaibah bin Sa'id, dari Sufuan, dengan sanad ini.
1e4 Uh. Musharnaf Abduna.zaq (4/422425, pembahasan: Manasih bab: Telur

Burung Unta), dari Ma'mar, dari hnu Jumij, dari AMul Hamid bin Jubair, dari llaimah,
dari lbnu Abbas, ia berkata, "Ali memuhrskan tentang telur burung unta yang diambil

orang yang sedang ihmm, 'Engkau lepaskan unta jantanmu kepada unta betinamu.

Lalu apabila telah jelas pemijahannya, engkau sebutkan jurnlah telur yang engkau

ambil'. Maka aku berkata, Ini petunjuk'. 'Kemudian tidak ada tanggungan atasmu atas

yang rusak'." (no. 8300).
Lih. no. 1335 dan takhrit'nya pada pernbahasan: Haji, bab: Perbedaan Pendapat

Mengenai Telur Burung Unta.
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mengabarkan kepada kami dari Sa'id, dari Qatadah, dari Al

Hasan, dari Ali mengenai seseorang yang mewajibkan atas dirinya

(bema&ar) berjalan kaki untuk Allah (berhaji), ia berkata, "la

berjalan kaki. Apabila tidak mampu maka ia menunggang

funggangan dan menyembelih ,n1u."195 Adapun mereka

mengatakan, "la berjalan kaki apabila mau dan malnpu, tapi

apabila tidak maka ia menunggang tunggangan dan berkurban

kambing." Kami mengatakan, Tidak seorang pun yang boleh

mbnuggang tunggangan apabila ia mampu berjalan kaki saat itu,

dan apabila tidak mampu maka ia boleh menunggang hrnggangan

dan berkurban. Apabila telah sehat maka yang tadinya

menunggang maka ia berjalan kaki, dan yang tadinya berjalan kaki

maka ia boleh menunggang funggangan hingga ia menunaikan

sebagaimana yang ia nadzarkan.

Ar-Rabi' berkata, "AsySyaf i juga telah mengatakan selain

ini, ia berkata, 'Diwajibkan atasnya ka{farah yamin (tebusan

,ufnpah)'."

3352. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

AsySyafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Waki'

mengabarkan kepada kami dari Syr.r'bah, dari Amr bin Murrah,

dari Abdullah bin Salamah, dari Ali mengenai ayat ini, "Dan

19s Lh. Mushanrnf AMuma @/45o, p€rnbhasan: Sumpah dan Nadzar,

bab: Orang Fng Bernadzar Berialan Kaki Kernudian Tidak Sanggup), dari AMullah,
dari Syu'bah, dari Al Hakam, dari hrahirn, dari Ali, tentang orang yang brnadzar
berialan kaki ke Baitullah. Ia berkata, "la berjalan kaki, lalu apabila tidak kuat maka ia

menunggang tunggangan dan menyernbelih seekor unta." (no. 15859)
Uh. Musharnaf tbni Abi S5raibah 13/492, pernbahasan: Sumpah, bab: Lelaki dan

Perempuan yang Bersumpah Berjalan Kaki Namun Keduanya Tidak Sanggup), dari

Affiurrahim bin Sulaiman, dari Sa'id, dari Qatadah, dari Al Hasan, dari Ali, "la harus

berjalan, dan apabila mau ia boleh menunggang tunggangan dan berkurtan."
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ibadah haji dan umrah karena Allah" (Qs. Al

Baqarah [2]: L96), ia berkata, "Hendaknya seseorang berihram

dari tempat tinggal keluarganya. "196

Adapun mereka mengatakan, "Kami lebih menyukai untuk

berihram dan miqat."

3353. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Asy-Syafili mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sgr'bah

mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Ashim bin

Dhamrah, dari Ali, seperti itu.197

Ini juga yang kami katakan, dan ini sesuai dengan As-

Sunnah.

3354. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: hnu Ulayyah

mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dari

Ali, "Dengan membunuh hyena adalah seekor 6o-6u."198

3355. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Aban

1e6 65. Al Ja'd4nt(1,/23-24), Syr'bah dari Amr bin Murrah, dari Ali bin Al Ja'd,

dari Syubah, dengan sanad ini. (no. 64).
HR. Al Hakim Al Mustadnk (2/276, pernbahasan: Tafsir), dari jalur Adam bin

Abu lyas, dari Syu'bah, dengan sanad ini. Dan ia berkata, " Ini hadits shahih

berdasarkan syarat Asy-Syaikhani kendati keduanya tidak mengel Dan ini
disepakati oleh A&-Dzahabi.

te? 16i4.
De Tul4iriinya telah dikemukakan pada no. L242, lnb: Hyena, pembahasan,

Haji.
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mengabarkan kepada kami dari Su[,ran, dari Simak, dari Ikrimah,

bahwa Ali memufuskan denda seekor domba apabila membunuh

seekor hyena.lgg

Demikian juga yang kami katakan, dan ini sesuai dengan

apa yang kami sebutkan dari Umar dan dari para sahabat

Rasulullah $ lainnya. Sedangkan mereka mengatakan, "la

didenda sesuai nilainya di lokasi ia mendapatkannya." Dalam hal

ini mereka tidak menetapkan wakhr tertenfu.

10. Bab: Talak dan Nikah

3356. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

AsySyafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Waki'

mengabarkan kepada kami dari Sufuan, dari Salamah bin Kuhail,

dari Muawiyah bin Suwaid bin Muqarrin, bahwa ia menemukan di
dalam kitab ayahnya, dari Ali ls, bahwa tidak ada pemikahan

tanpa wali. lalu apabila telah mentok maka ashabah lebih

berhak.2m

te lbid.
20o Uh. Mushannaf A l6/196-L97, pernbahasan: Nikah, bab: Nikah

tanpa Wali), dari Qais bin Ar-Rabi', dari Ashirn bin Bahdalah, dan Zur, dari Ali, ia
berllab, "Tidak ada pemikahan kecuali dengan wali gang mengizinkan." (no. 704761

Dari Abu S!,aibah, dari Abu Qais Al Audi, bahwa Ali berkata, "Apabila menikah
tanpa izin r,vali, kernudian menggaulinp, maka keduanSra tidak diceraikan, tapi apabila
beltlm menggaulinya maka keduanyra diceraikan." (no. LM77l.

Dari Ma'mar, dari seorang lelaki rlnrga Kufah, dari Ali, seperti itu. (no. 70478).
Dari Ats-Tsauri, dari Abu Qais, dari Huzail, bahwa seorang rlnnita dinikahkan

oleh ibunya dan pamannya dari pihak ibunya, hlu Ali membolehkan pernikahannya.
(no. 10479).
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Demikian juga yang kami katakan, karena ini sesuai dengan

apa yang diriwayatkan kepada kami dari Rasulullah 4S, bahwa

beliau bersabda,

,yyt: t+ts* ivlr GSJ";, )iyltl
.;i'U \ u U L"fr$ | )?.ht py

" wanita ,)unurr, ,*; tidak dinikahkan oleh wati(nva)

maka nikahnya bathil. Apabila mereka berselisih, maka sultan

sebagai walinya orang yang tidak mempunyai wmli."

3357. Az-Zar$i mengabarkan itu kepada kami dari hnu

Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari

Aisyah c4p,. Sedangkan mereka mengatakan, "Apabila sang suami

sepadan dan si wanita menerima mahar standamya, maka

pemikahan itu boleh walaupun bukan *u5."201

3358. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Waki'

mengabarkan kepada kami dari Sufyan, dari Simak bin Harb, dari

Uh. As-Sunan Al Kubm karya Al Baihaqi l7/1L7, pernbahasan: Nikah, bab:

Tidak Ada Nikah Kecuali dengan Wali), dari jalur Abu Usamah, dari Sufuan, dari

Salamah bin Kuhail, dari Muawiyah bin Suwaid bin Muqanin, dari ayrahnya, dari Ali, ia
berkata, "Wanita mana pun yang menikah tanpa wali, maka pernikahannya bathil.

Tidak ada pemikahan tanpa wali."
Al Baihaqi berkata, "lni sanad shahih. Telah diriwayatkan juga dari Ali r$ dengan

sanad-sanad lainnya, sudah cukup walaupun bersandar dengan sanad ini tanpa yang

lainnya."
zot Takhninya telah dikemukakan pada no. 2203, pernbahasan: Nikah, bab'

Tidak Ada Pemikahan Kecuali dengan Wali.
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Hanasy, bahwa seorang lelaki menikahi seorang wanita, lalu ia
berzina sebelum menggaulinya, lalu hal ifu dilaporkan kepada Ali,

maka ia pun menceraikan keduanya, dan mencambuk si laki-laki

sebagai hadd, dan menyerahkan setengah mahar kepada si

*rr1u-2o2

Kami tidak mengatakan ini, tidak juga mereka, dan tidak

seorang pun yang kami ketahui.

3359. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

AsfSyafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Waki'

mengabarkan kepada kami dari Sufuan, dari seorang lelaki, dari
As-Sya'bi, dari AIi &, tentang seorang lelaki yang menikahi

seorang wanita yang menderita kegilaan, atau lepra atau kusta, ia

berkata, "Apabila ia belum menggaulinya, maka keduanya

diceraikan, tapi apabila ia telah menggaulinya maka si wanita

n2 Lih. Sunan &A bin lVanshur (l/253, pernbahasan: Nil'rah, bab: Riwaynt-
Rnua5rat tentang Lelaki yang Wrc Padahal Telah M€nikahi Seomng Wanita Namun
Belum Menggaulinya), dari Abu Al Ahur6h, dari Sirnak bin Harb, dari Hanasy bin Al
Mu'tamir, ia berkata, "Seorang leJaki Fng telah mengakui dirinya berzina dibawakan

kepada Ali 4*, lalu Ali bertanp, Apaloh engkau telah menikah?' Ia menjawab, 'Ya'.

Ali b€rkata, 'Kalau begitu, engkau dirajam'. Lalu ia dibaura ke penjam, kernudian sore
harinp ia dipanggil, dan ia pun menceritakan perihalnya kepada orang-orang. lalu
seorang lelaki berkata, 'Sesungguhn!,a ia telah m€nikahi seorang wanita namun belum
menggaulinya'. Maka Ali pun gernbira derrgan itq lalu ia mernukulnya sebe,gat hadd,

dan menceraikannya dari istinya, serta mernberikan setengah mahar kepada si ishi."
Dernikian yang diriwayatkan Sirnak (no. 856).

Dari Abu Awanah, dari Simak bin Harb, serupa itu (no. 857).
lni telah diriwayatkan juga oleh AMurrazzaq sebagai dua riwayat pada bab ini

dari jalur Ats-Tsauri dari Sirnak dengan sanad ini, dan dari jalur lsrail dari Simak
dengan sanad ini, tapi tidak men@rnftan perceraian antara keduanya. Uh. Al
Mushannaf (7/305, pernbahasan' Tuduhan, Rajam dan Ihshan, bab' Apakah
Seseorang Menjadi Muhshan Padahal Ia Belum Bercampur, no. 13280-13281).
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adalah istrinya, apabila mau ia boleh menceraikannya dan apabila

mau ia boleh mempertahankannya. "203

Sementara mereka mengatakan, "Wanita ifu adalah

istrinya, bagaimana pun ia, apabila mau ia boleh menceraikannya,

dan apabila mau ia boleh mempertahankannya."

3360. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Husyaim

mengabarkan kepada kami dari Mutharrif, dari Asy-Sya'bi, dari

Ali &, mengenai lelaki Nashrani yang istrinya masuk Islam, ia

berkata, "Lelaki ifu lebih berhak terhadapnya selama ia tidak

mengeluarkannya dari negeri hilra6. "zoa

Kami tidak berpendapat dengan ini, tidak juga mereka, dan

tidak seorang pun yang kami ketahui yang berpendapat dengan

ini.

203 Ljh. Sunan Sa'id bin Manshur(L/245-246, pernbahasan, Nikah, bab: Orang
yang Menikahi Wanita Sopak Atau Gila), dari Sufuan, dari Muthanif, dari AsySyn'bi,
ia berkata, "AIi r& berkata, 'Wanita mana pun menikah sedangkan ia menderita lepm
atau kegilaan, atau sopak, atau kemaluann5ra tertufup, maka suaminya berhak memilih
selama ia belum menggaulinya. Apabila mau ia boleh mempertahankannya, dan
apabila mau ia boleh menalak. Tapi apabila ia telah mengaulinya maka si wanita
berhak atas mahar karena apa yang dihalalkan dari kemaluannya." (no. 8271.

2oa [j6. Sunan Sa id bin Manshur (2/72, pembahasan: Talak, bab: Riwayat
tentang Dua Nashrani yang Salah Satunya Memeluk Islam), dari Husyaim, dari
Muthanif dan Utsman Al Butti, dari AsySgra'bi, dari Ali &, bahwa ia berkata, "la
(suami) lebih berhak terhadapnya selama tidak mengeluarkannya dari negeri hijmh."
(no. 1978).

Lih. Mushannaf Abdwmzaq (7/775, bab: Dua Nashrani Dimana Si Wanita
Memeluk Islam Sebelum Si Laki-Laki), dari Ibnu Uyainah, dari Mutharrif, dari Asy-
S9a'bi, bahwa Ali berkata, "la (suami) lebih berhak terhadapnya selama ia tidak
mengeluarkannya dari kotanya." (no. L26671.

Juga dalam 16/84, penrbahasan: Ahli kitab, bab' Dua Nashrani Dimana Si
Wanita Memeluk Islam Sebelum Si taki-Laki), dari lbnu Uyainah, dengan sanad ini.
(no. 10084).
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3361. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

AsySyafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufuan

mengabarkan kepada kami dari Atha' bin As-Saib, dari AMu
Khair, dari Ali g, mengenai lelaki yang menikahi seorang wanita,

kemudian lelaki itu meninggal sebelum menggaulinya dan belum

menetapkan mahar, bahwa si wanita berhak atas warisan, dan ia

harus menjalani iddah, narnun tidak ada mahar baginya.2os

Demikian juga yang kami katakan, kecuali apabila hadits

Barwa' valid, dan telah diriwayatkan kepada kami dari Ibnu Umar,

hnu Abbas dan Taidbin Tsabit rg, bahwa mereka menyelisihinya,

dan mereka mengatakan, "Wanita ifu berhak atas mahar seperti

para wanita yang sepertinya."

3362. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

AsyS5nfi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Yahya bin

Abbad mengabarkan kepada kami dari Hammad lbnu Salamah,

dari Budail, dari Maisarah, dari Abu AI Wadhi, bahwa dua lelaki

bersaudara menikahi dua wanita bersaudara, lalu masing-masing

205 65. Sunan SaId bin Manshurll/26*266, p€rnbahasan: Nikah, tnb: I-laki
yang Menikahi Wanita, lalu Ia M€nikah Sebelum Menetapkan Mahamya), dari Khalid

bin Abdullah, dari Atha' bin As-Saib, dari AMu Khair, dari Ali 4&, bahwa ia

mengatakan tentang wanifa yang ditinggal mati suaminya sebelum suami menetapkan

mahamla, ia be*ata, "Si unnita berhak atas warisan, narnun tidak ada mahar

unhrknya." (no.9221.

Dari Khatd, dari Mutharif, dari Al Hakam, dari Ali dS, seperti itu (no. 923).

Dari Huq/aim, dari Muhammad bin Salim, dari Aslrsya'bi, dari Ali, bahun ia
be*ata, "la (si ulanita) berhak atas warisan, dan ia hanrs menialani iddah, namun tidak
ada mahar untukn5ra." (no.9241.

I-ladits Barwa , takhrilnya telah dikernukakan pada no. 2270, panba}rr*n
Mahar.

Riwayat-riwayat dari hnu Abbas, Ibnu Umar dan Tand bin Tsabit, serta dari Ali
terdapat pada no. 2271-2273 pada bab yang sama.
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dari kedua wanita itu diserahkan kepada saudara suaminya yang

kemudian digaulinya, maka Ali & memufuskan bahwa masing-

masing dari kedua wanita ifu berhak atas mahar, dan ia

menetapkan agar menunfutkannya kepada orang yang telah

menipunya.2oS

Adapun mereka menyelisihinya, mereka mengatakan,
"Tidak boleh menuntut mahar ifu." Demikian juga yang dikatakan

Asy-Syafi'i, "Tidak boleh menunfut mahar ifu."

206 Ljh. Sunan & id bin lhnsh* (2/LO3-7O4, pernbahasan: Talak, bab: Dua
l-elaki yang Menikahi Dua Wanita Bersaudara, I-alu Masing-Masrrg dari Kedua Lelaki
Itu Bercampur dengan Ishi png Lain), dari Husyaim, dari Muhammad bin Salim, dari
Asy-Sya'bi, dari Ali ig, mengmai dua lelaki bersaudara yrang menikahi dua wanita
bersaudara, lalu dimasukkan kepada masing-masing dari dua lelaki itu isti saudamnln,
ia berkata, "Kedtranya dipisahkan (diceraikan), dan mming-masing dari kedua wanita
itu betfiak atas mahar. Dan masing-masing dari kedtn lelaki itu udak boleh mendelati
istinya hingga habis iddah saudarinya. Dan kedua suami ini (kedua lelaki ini) b€rhak
menuntut mahar itu kepada orang yang telah menipu mereka." (no.27L9)-

L:h. Mushannaf AMunaaq (6/252, p€rnbahasan: Nikah, tnb: lclaki lang
Menikahi Seorang Wanita, Namun Diserahkan Kepadanp Wanita l_ainnya), dari
Ma'mar, dari Budail Al Uqaili, dari Abu AI Wadhi -ia sahabat AIi-, ia b€rkah, "Ali
menruhrskan tentang seorang lelaki gang menikahkan anak perenrpuannSra, tapi
kemudian menyerahkan saudara perempuan dari anak perempuan itu, !,aitu
m€nyerahkann!/a k pada suami si anak perernpuan itu. Ali mernuhrskan bagi
perempuan yang telah bercampur ifu apa yang di rumahnlra, dernikian. Dan ayahnp
harus menyiapkan png lainnya dari sisinyn, kernudian mengantarkannp kepada
suaminlra." (no. 10714).

Dari Israil, dari Simak, dari Shalih bin Abu Sulaiman, dari AIi, bahwa seormg
lelaki mempungrai lima anak perernpuan, lalu ia menikahkan salah safun1n dengan
seotang lelaki, lalu ia mengantarkan saudarinya untuk malam pertama kepada lelaki
itu. A[ b€rkata, "Wanita itu berhak atas mahar karena apa ]nang dihalalkan dari
kernaluannya. Dan ayrahnya harus menanggtrng mahar uranib ini unfuk suaminyra,
serta ia harus menyerahkan wanita itu (anak perernpuannya rans dinikahkann!,a itu)
kepadanp (kepada suaminyra ihr). Apabila ia menggaulinln dengan sengaja, maka ia
dikenai hadd." (no. 10716).
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3363. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

AsySyafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: lbnu Ulayyah

mengabarkan kepada kami dari Jarir bin Hazim, dari Isa bin Ashim

Al Asadi, daf, Tadzan, dari Ali &, ia mengatakan tentang hak

pilih, "Apabila si wanita memilih suaminya maka itu satu talak, dan

sang suami lebih berhak terhadapnya."2oT

N7 Uh. Mwhannaf lbni Abi Stfribah (4/M. Te$itan Darul Fil<r, pembahasan:

Talak, bab: Apa gang Mereka Katakan Mengenai l.elaki fiang Mernberi Pilihan Kepada
Istrinla., lalu Si IsM Mernilih Suaminya abu Mernilih Dirinyra Sendiri), dari Waki', dari
Jarir bin Hadm, dari Isa bin Ashim, dan 7da n, ia berkata, "Kami sedang duduk di
hadapan Ali, lalu b ditanp mengenai hak mernilih, ia Pun berkata, Amirul Mukminin
Umar perrnh mernnyrakan itu kepadaku, hlu aku b€rkata, 'Apabila si ishi melnilih
dirinSra, maka itu satu talah dan apabila memilih suamint/a maka itu juga satu blak,
dan sang srami lebih berhak terhadapny'a'. Umar b€rkata, Itu fidak sebagaimana yang

engkau katakan. Apabila si ishi mernilih dirinya rnaka itu satu talak, dan apabih
merrilih suamin!,a rnaka Udak ada tahk, dan suami lebih b€rhak terhadapngra'. Maka
aku ddak merniliki jalan selain funirul Mulnninin. lalu setelah aku men]abat
(.ebagai ldElifat , dan banyak muncr.rl masalah ini, malo aku kernbali k"pada aPa yang

pernah aku ketahui'. lalu dikatakan kepadanya, 'Pendapat kalian berdua di dalam
jnmaah l€bih karni sukai daripada pendapabnu dalam perpecahan'. Maka Ali pun
tertawE lalu berkata, 'Mungkin aku mengirim utrsan kepada Zaid bin Tsabit

untuk bertanya kepadanya'. talu Zaid berkata, 'Apabila si islri memilih dirinya, maka

itu adalah tiga tahk, dan apabila mernilih suaminya mal{a itu adalah satu talak bain'."
Uh. Mushamaf Abdumzaq (7/9-LO, pernbahasan: Talak, bab: Hak M€rnilih),

dari Ibnu At-Taimi, dari Ismail bin Abu Khalid, dari AsySp'bi, bahwa Ali berkata,
"Apabila si istui memilih dirinSra s€rdiri maka itu adalah satu talak bain, dan apabila
memilih srnminya maka ih.r satu talah dan suami berhak merujuknp." Sernentara Zaid
bin Tsabit berkata, "Apabila ia mernilih dirinp sendiri maka itu adalah tiga talak."
Umar dan Abdullah bin Mas'ud b€rkata, "Apabila merrilih suaminya maka udak ada

apa-apa, dan apabila mernilih dirinya sendiri maka ihr sahr talak, dan suami b€rhak
memjukn5n. " (no. 1 197).

l.jh. Sunn *M bin Manshur (l/425, pernbahasan, Talak, bab: Ldaki yang

Menpdikan Perkara Isbinya di Tangan Isbi), dari Huq,aim, dari Mughimh, dari Ibrahim
dan dari Ismail bin Abu Khald, dati As!Fq/a'bi, bahwa Ali berkata, "Apabila ia mernilih
dirinya sendiri rnaka itu adalah satu talak bain, dan apabila mernilih suaminlra maka ihr
satu talak, dan suami lebih berhak terhadapnya." (no. 165O).
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Sedangkan kami tidak mengatakan pendapat ini dan tidak
juga mereka. Adapun kami, kami mengatakan, bahwa apabila ia
memilih suaminya maka tidak ada apa-apa.

*
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3364. Diriwayatkan dari Aisyah g, ia berkata,

"Rasulullah $ memberi kami pilihan, lalu kami memilih beliau,

dan beliau tidak menganggap itu sebagai talak."2oS

3365. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

AsySyafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Hus5raim

mengabarkan kepada kami dari Manshur, dari Al Hakam, dari
hrahim, bahwa Ali & berkata mengenai al khalgyah, al bari5tyah

dan al haram masing-masing tiga.2o9

2oB 7u21r1in* telah dikernukakan pa.da no. 24L3,hb: Riura5at-riwayat tentang
Perkara Rasulullah & dan Para Istinya.

2o9 Uh. $nan & id bin Manshur 17/433-49, pernbahasan: Talak, trab: .4/
batbh, al briylah, al khal@/ah dan al hamn), dari Husyaim, dengan sanad ini.
l-afazhnya: Mengenai al hamm, al battah, al khahtyah dan al bnyah adalah tiga. (no.
7678t,.

Dari Husyaim, dari Ismail bin Abu Khalid dan Muthanif, bahwa keduanya
mendengar AsfrSfia'bi berkata, "Sesungguhnya orang-orang menyatakan bahwa Ali 6
berkata, 'Pada al hamm adalah tiga'. Padahal tidak dernikian, dan sungguh aku tahu
apa yang ia kafakan dari omng yang meriwayratkan itu darinln, sebenamya ia
mengatakan, Aku tidak mengharamkarrnyra, dan tidak menghalalkanngra. Apabila
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Sedangkan kami tidak berpendapat dengan ini, dan tidak

juga mereka. Adapun kami, kami mengatakan, apabila ia

meniatkan talak maka itu sebagai talak yang diniatkannya, apabila

ifu satu talak maka ihr safu, dan apabila memaksudkan dua maka

itu dua, dan ia berhak merujuk. Sedangkan mereka mengatakan,

engkau mau maka silakan maju, dan apabila engkau mau maka silakan mundur'." (no.

1682l'.
.jh. Mushannaf Abdunaq (5/35G357, p€rnbahasan: Talak, bab: Al batbh

dan al Hnliytnh, no. 11176), dari Ats-Tsauri, dari Hammad, dari lbrahim, dari Umar,

mergenai al khanryh, al badyyah, al btbh dan al fuinah, ia berkata, "Itu adalah

sah1 dan sqami lebih berhak terhadapnya." Sernentara Ali Mata, "Itu adalah tiga."
q/umih berkata, "sesuai niatrya. Apabila meniatkan tiga maka itu adalah tiga, dan

apabila meniatkan satu maka itu adalah satu." Srfuan berkata, "Dan meminta ganti

dengan kompensasi."
Uh. Mtslnruzaf lbni Abi qnibh (4/*51, P€mbahasan: Talak, trab: Apa yang

Mereka Katakan Mengenai l*laki 3Bng M€rElak Tuntas Istinya), dari lbnu Fudhail,

dad Atha' bin As-Saib, dad Al Hasan, dari AIi, ia b€rkati4 'Itu adalah tiga-"

Dari Idris, dari As!/-qraibani, dari Aqrq/a'bi, ia b€rkata, "Abdullah bin Syaddad

bsaksi di hadapan Urwah bin Mughirah, batru/a Urnar menetapkarurya satq, dan sang

suami lebih b€fhak tertndapny-a. Dan bahwa Al Waras hn Adi bersaksi mengerni Ali,

bahwa ia menetapkannp tiga. Dan Bahwa Syumih berkata, 'Tergantung niahrf'."
Di dalam (4/53, trab: Apa yrang Mereka Katakan Merrgenai Al l{haliw}t, dari

Ibnu Fudhail, dari Atha' bin As-Saib, dari Al Hasan, dari Ali, ia berkata, "Itu adalah

tiga."
Pada bab setelahnya, yaitu apa yang mereka katakan mengernai al furi5ryh, ap

itu? Dan apa yang mereka katal6n mengerainya- Dari hnu Fudhail, dari Atha' bin

As-Saib, dari Al Hasan, dari Ali, ia berkata, "Itu adalah tiga-"
Di dalam l4/S4,ltrrb: Apa 5nng Mereka Katakan Tentang Al kt| dari lbnu

Fudhail, dari Atha' bin As-saib, dari Al Hasan bin Ali, ia b€rkata, "ltu adalah tiga."

Di dalam (4/55, bab: klaki 1nng Mengatakan kepada Istinya, "Engkau Dosa

Bagiku), dari Yazid bin Harun, dari sa'id, dari Qabdah, dari l(hilas dan Abu Hassan,

bahwa AIi berkata, "Itu adalah tiga talak."
Di dalam (68, bab: Apa yang Mereka Katakan Tentang Al Hamm, Yaitu Omng

yang Merrgatakan Kepada Istinya, "Engkau Haram Bagiku" Siapa yang

Mernandangnya Sebagai Talak), dari Hatim bin Ismail, dari Ja'far, dari ayahnya, dari

Ali, ia berkata, "Apabila seorang lelaki berkata kepada ishinya, "Engkau hamm

bagiku," maka ihr adalah talak tiga.
Diriwayatkan dari hnu Fudhail, dari Atha' bin As-saib, dari AI Hasan, dari Ali, ia

berkata, "Tigu."
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bahwa apabila ia meniatkan satu maka ifu safu talak, dan apabila

ia meniatkan dua talak maka tidak menjadi dua talak.

3366. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ulayryah

mengabarkan kepada kami dari Daud, dari Asy-Sya'bi, dari Ali &
mengenai al haram adalah tig2.21o

Sedangkan kami dan juga mereka tidak mengatakan ini.

3367. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin
Yazid, Muhammad Ibnu Ubaid dan lainnya mengabarkan kepada

kami dari Ismail, dari AsgrSya'bi, dari Riyasy bin Adi Ath-Tha'i, ia
berkata, "Aku bersaksi bahwa AIi menjadikan talak funtas adalah

tiga."211

Sedangkan kami dan juga mereka fidak berpendapat

dengan ini.

3368. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

AsySyafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Hus5raim dan
Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari Asy-Syaibani,
dari Asy-Sya'bi, dari Amr bin Salamah, bahwa Ali & yang meng-

.,/a 'dihentikilr.z72

2to lbid
2116O"11.
212 Takhllnya telah dikernukakan pada no. 21os-2611, pernbahasan: !ra'dan

Perselisihan Antara Suami Isbi Mmgenai Persetubuhan.
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3369. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Husyaim

mengabarkan kepada kami dari AsyS5aibani, dari Bukair bin Al

Akhnas, dari Mujahid, dari Abdurrahman bin Abu Laila, bahwa Ali

menghentikan orang yang meng-i1r'.213

3370. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

AsySyafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufuan

mengabarkan kepada kami dari laits, dari Mujahid, dari Marwan,

ia menyaksikan Ali menghentikan orang yang meng-i1u'.214

Kami juga berpendapat seperti ini, dan ini sesuai dengan

apa yang diriwaSatkan kepada kami dari Umar, Ibnu Umar,

Aisyah, Utsman, Zaid bin Tsabit dan belasan sahabat Rasulullah $'
lainnya, bahwa mereka meghentikan suami yang meng-ila'.

Sedangkan mereka menyelisihinln, dan mereka

mengatakan, "Tidak dihentikan. Apabila telah berlalu empat bulan,

maka menjadi bain dainya."

337L. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

AsySyafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin

L:h. Sunan &id bin Manshw (2/55, pqnbahasnz lla', bab: Orang yang

Berkata, "Yang Meng-i/a'Dihentikan Setelah Ernpat Bulan"), dari Sufuan bin Uyainah,

dari Abu Ishaq AqrSfibani, dari Amr bin Salamah, ia berkata, "Ali & berkata,

'Apabila seoftrng lelaki meng-/a' istinya, rnaka ia dihenUkan hingga menunaikan

(karajibannya) atau menalak." (no. 1906).
sagra udak menemukan riwalrat dari Umar dan Taid selain riwayat AqrSyaf i.

Wallahu a'lam.
zts 1614.
2r4 Opcit.
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Ubaid mengabarkan kepada kami dari Ismail, dari Asy-Sya'bi,
bahwa Ali & memindahkan wanita yang ditinggal mati suaminya,

tidak menunggu ftabisnya iddah)nya.2l5

3372. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

AsySyafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: hnu Mahdi

mengabarkan kepada kami dari Sufuan, dari Firas, dari AsySya'bi,
ia berkata, "Ali & memindahkan Ummu Kultsum tujuh hari

setelah terbunuhn gd l)mar." 2L6

Sedangkan kami dan juga mereka tdak berpendapat

dengan ini.

215 Lih. Sunan * id bin tuknshw (l/%O, pernbahasan: Talak, bab: Isti png
Ditinggal Mati Suaminya, di Mana Ia MenFlani lddahfl, dari Husgaim, dari Ismail bin
Abu l(halid, dari AsySya'bi, bahua ia dtlanya mengenai ishi yrang ditinggal mati
suaminya, apakah ia boleh keluar di masa iddahnga? Ia berkata, "Pam sahabat
AMullah adalah otang-orang yang sangat kems dalam hal itu, mereka mengatal.an, Ia
tidak boleh keluar'. Sedangkan Aslrq/ailfi -yakni Ali,{S- memindahkannya." (no.

13sr).
Uh. Mtrhannaf Abdumzq (7,/30, pembahasan: Talak, bab: Dmana Isbi yang

Ditinggal Mati Suaminya Menjahni lddah?), dari Ats-Tsauri, dari Ismail bin Abu Khalid,
dad As!rq/a'bi, ia berkata, "Ali merrindahkan mqe}o." (no. 12055).

216 Uh. Mushamaf AMumzatpunbnn dan bab yang lalu), dari Ma'mar, dari
Alryub atau lainnya, bahwa Ali mernindahkan anak perernpudmya, Ummu Kultsum, di
masa iddahnya, setelah terbunuhnya Umar. (no. L2O57l.

Uh. S{nan &'id btu Manshur (pembahasan dan bab yang lalu), dari Hug,raim,
dari Yunus, dari Al Hasan, dad AIi 4ft,, bahwa Ummu Kulbum, anak perempuannya,
pindah setelah meninggalnya Umar (suaminya), lalu ia memindahkannya di masa
iddahnp. (no. 1350).

Uh. Al Atsar karyra Muharunad bin Al Hasan (h. 11O, no. 510, bab: Iddahnya
Isti yang Ditalak dan yang Ditinggal Mati Sraminya), dari Abu Hanifah, dari Hammad,
dari hrahirn, bahwa Ali bin Abu Thalib.g mernindahkan Ummu Kultsum binfi AIi -
istuinyra Umar bin Khaththab-- ketika ia di masa iddahnga dari wafatnya Umar rg,,

karena ia berternpat di kantor pemerintah.
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3373. Kami mengatakan dengan hadits Furai'ah binti

Malik, bahwa Rasulullah fu memeintahkannya agar menetap di

rumahnya hingga habis masa iddahnya. Kami mengatakan ini.

Sedangkan mereka mengenai wanita yang ditinggal mati suaminya

dan wanita yang telah ditalak bain, mereka meriwayatkan dari

Ali &, bahwa ia memindahkan putuinya di masa iddahnya dari
g^*.2t7

3374. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

AsySyafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Husyaim

mengabarkan kepada kami dari Asy'ats, dari Al Hakam, dari Abu

Shadiq, dari Rabi'ah bin Naiid, dari Ali &, ia berkata, "lddah dari

sejak hari meninggalnya suami 616u laldk'."218

Demikian juga pandapat kami, dan mereka juga

sependapat dengan karni.

217 7"15, dikernukakan pada no. 1783, pembahasan: Wasiat, bab: Wasiat untuk
isti, dan tdah il-bkfuij di sana, dan itu slphih. Sebagaimana juga telah dikemukakan

@a no. 2548, pembahasan: Iddah, bab: Tempat Tinggal Isti ylang Ditinggal Mati
Suminya Adalah di Rumahnya.

2r8 Sr* frdak menemukan ini pada selain riwayat Aslrspfi'i.
Yang maslfiur dari Ali rg adalah png menyelisihi ini, bahkan dengan sanad itu

iuga-
Uh. Sunan &'id bin Manshur (L/33O, pernbahasan: Talak, bab, I-nlaki ylats

Meninggal di Suatu Negeri Asing dengan Meninggalkan Isti), dari Husyaim, dari

Asy'ats, dari Al Hakam, dari Abu Shadiq, dari Rabi'ah bin Naiid, dari Ali g, ia

b€rkata, "lddah dari sepk hari datanginya berita." (yakni betita kematian suami). (no.

L27O).
ljrh. Muslwnaf AbduruzaS (6/329, pernbahasan, Talak, bab: I-elaki Snng

Menalak Istrinya yang Sedang Berada di Negeri Lain, dad Seiak Hari Kapan S Istui

B€r-lddah?), dari Ats-Tsauri, dari Asr/'ats, dari AsySyra'bi, dari Ali, ia berkata, "la ber-

iddah dari hari datangnSa berita itu kepadanyn." (no. 11051).
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3375. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Husyaim

mengabarkan kepada kami dari orang yang mendengar Al Hakam
menceritakan dari Abu Shadiq, dari Rabi'ah bin Nalid, dari Ali &,
ia berkata, "Wanita hamil yang ditinggal mati suaminya berhak

atas nafkah dari semua l-,666."219

Sedangkan mereka tidak berpendapat dengan ini, dan

mereka mengingkari pendapat ini, mereka mengatakan, "Karni

tidak mengatakan ini."

3376. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

AsySyafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Muawiyah

mengabarkan kepada kami dari AI A'masy, dari Abu Adh-Dhuha,
dari Ali &, ia berkata, "Wanita hamil yang ditinggal mati suaminya

ber-iddah dengan waktu terpanjang dari dua iflflufi.fzzo

Sedangkan mereka tidak mgngatakan pendapat ini.

3377. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

AsgrSyafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik

mengabarkan kepada kami dari Abdu Rabbihi bin Sa'id, dari Abu
Salamah, ia berkata, "Aku bertanya kepada hnu Abbas dan Abu

219 Uh. Suan & id bin Manshw (l/369, pembahasan: Talak, bab: Riwa3at-
riuayat Nafkah Isti Hamil), dari Husyaim, dengan sanad ini. (no. 1385).

Uh. Mushannaf Abdurmzq (7/39, pernbahtrsan: Talak, bab: Nafkah Bagi Isti
grang Ditinggal MaU Suami), dari Ab-Tsauri, dari Asy'ats, dari AsySya'bi, bahwa Ali
dan Ibnu Mas'ud berkata, "Nafkah dari semua harta bagi istri hamil." (no. 12093).

22o Lih. Sunan Sa'id bin Manshur (7/39G397, pembahasan: Talak, tab:
Riwayrat-riwa5rat tentang Iddahnya Ishi Hamil Snng Ditinggal Mati suaminya), dari Abu
Awanah, dari Al A'masy, dari Muslim bin Shubaih, ia berkata, "Ali b€rkata, 'Wakhl
terhma dari dua masa iddah'." (no. 1515).
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Hurairah mengenai wanita yang ditinggal suaminya dalam keadaan

hamil?" Ibnu Abbas berkata, "Waktu terlama dari dua masa

iddah." Sedangkan Abu Hurairah mengatakan, "Apabila telah

melahirkan maka ia telah halal." Abu salamah berkata, "Lalu aku

menemui Ummu Salamah, lalu aku menanyakan ini kepadanya, ia

pun berkata, 'Sabi'ah Al Aslamiyah lahir melahirkan setengah

bulan setelah suaminya meninggal, lalu dua lelaki melamamya,

salah safun5n seorang pemuda dan lainnya seorang tua, lalu ia

cenderung kepada yang muda, maka yang fua berkata, 'Engkau

belum halal'. Karena keluarganya sedang tidak ada, maka kedua

lelaki ini berharap bahwa apabila keluarganya telah datang maka

mereka lebih memilih untuknyra. lalu ia menemui Rasululluh #,
maka beliau bqsaffia, 'hgkau telah halal, maka menikahlah

dengan siap Sang engkau madl'."221

Demikian juga pendapat kami, dan mereka juga

berpendapat dengan pendapat kami dalam hal ini. Mereka juga

mengingkari apa yang dirir,rnyatkan dari Ali dan menyelisihinya.

3378. Dari Shalih bin Muslim, dari AsySya'bi, bahwa

Ali & mengatakan tentang wanita lrang menikah di masa

iddahnya, ia berkata, "la menyempumakan sisa iddahnya dari

suami pertamanya, lalu memulai iddah baru dari suami

1aiwry6."222

Begifu juga pendapat kami, dan ini sesuai dengan apa yang

diriwayatkan kepada karni dari Umar. Sedangkan mereka

22r Tdah dikernukakan pada no. 2541, pernbahasan: Iddah, bab: Iddah Wafat,

dan telah di-takhnidisana. Telah diriunyatkan iuga oleh Al Bukhari'
222 111-1 no. 2556-2558, dan taWrilnya telah dikemukakan dalam pembahasan:

Iddah.
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mengatakan,

mengingkari

ingkarinya.

"la hanya menjalani safu iddah." Mereka juga

apa yang diriwayatkan dari Ali & dan meng-

3379. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Husyaim, Abu

Muawiyah dan Muhammad bin Yazid mengabarkan kepada kami

dari Ismail, dari Asy-Sya'bi, dari SSruraih, bahwa seorang lelaki

menalak isfuinya, lalu si istri menyebutkan bahwa ia telah haid tiga

kali dalam satu bulan, maka AIi & berkata kepada Syuraih,

"Katakanlah mengenainya." Ia pun berkata, "Apabila ada bukti

dari pihak keluarganya yang memberi kesaksian maka ia
dibenarkan." Ali pun berkata, " Qaaluun." Qaaluun menurut

bahasa Romawi artinya: engkau t nn*.223

Sedangkan mereka tdak berpendapat dengan ini dan

mereka menyelisihinya. Sementara sebagian mqel<a mengatakan,

"lddah tidak habis dalam waktu kurang dari lima puluh empat

hari."

223 1i1r. Sunan Ad-Darimi (L/148, pembahasan: Thahamh, bab: Minimal Masa

Suci), dari Ya'la, dari Ismail, dari Amir, ia b€rkata, "Seomng wanita datang kepada Ali
menggugat suamin5ra png menalaknya, wanita itu berkata, Aku telah haid tiga kali
dalam sebulan ...'." lalu disebutkan sempa itu. Di dalamnya disebutkan: Qaalun
menurut bahasa Romawi artinlaa: engkau benar. (no. 855).

Uh. Sman Sa'id bin Manshur 11/351, pembahasan' Talak, tnb: Wanita yang

Ditalak Sahr Atau Dua, lalu Haidnya Berhenti), dari Abu Syihab, dari Ismail bin Abu
Khalid, dari Asyr$n'bi, serupa itu. Di dalamnya disebutkan: Qaaluun menurut bahasa

Romawi artinya: B€nar. (no. 1310).
HR. Al Bukhari ll/122, pernbahasan: Haid, bab: Apabila Haid Tiga Kali Dalam

&bulan...).
Al Bukhari Mata, "Dan diceritakan dari Ali dan Syumih: Apabila seorang

wanita dipersaksikan oleh saksi dari pihak keluarganya dari kalangan yang diridhai
agarnanya, yang menyratakan bahuva ia haid tiga kali dalam sebulan, maka si wanita
dibenarkan."
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Ar-Rabi' berkata, "Perkataan AsySyafi'i:'Minimal habisnya

iddah pada wanita yang masih haid adalah tiga puluh tiga hari'.

Karena minimal masa haid adalah sehari semalam, dan minimal

masa suci adalah lima belas hari. Sebagian mereka berkata,

'Minimal habisnya adalah tiga puluh sembilan hari'-"

Adapun kami berpendapat dengan apa yang diriwayatkan

dari Ali &, karena ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari

Nabi S, bahwa beliau tidak menetapkan waktu untuk haid-

AsySyafi'i berkata: Sesungguhnya iddahnya tidak habis

dalam waktu yang kurang dari tiga puluh tiga hari.

3380. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

AsySyafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik

mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya,

dari Aisyah .$, ia berkata, "Fathimah binti Jahsy berkata kepada

Rasulullah $, 'sesungguhnya aku tidak pemah suci, apakah aku

harus meninggalkan shalat?' Nabi 'S bersaMa, 'Sesungguhnya ifu

adatah penjnkit dan bukan haid. Karena itu apabila daang had

maka tinggalkanlah shalat lalu apabila kadamya telah berlalu maka

cucitah danh darimu dan shalatlali."z4

Nabi S tidak menetapkan waktu pada masa haid dengan

mengatakan sekian dan sekian hari, tapi beliau mengatakan,

'Apabila tiba ..., dan apabila berlalu ..."

24 Tdah dikernukakan pada no. 133, pernbahasan: Haid, bab: Wanita

Musblpdhah.
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3381. Diriwayatkan dari Sulaiman At-Taimi, dari Abu Amr
Asy-Syaibani, dari Ibnu Mas'ud mengenai azl (mengeluarkan

sperrna di luar kemaluan), ia berkata, "Ifu adalah pembunuhan

tersembunyi."225

Kami tidak berpendapat dengan ini, dan mereka juga

memandang bahwa azlhdak masalah.

3382. Diriwayatkan dari Amr bin Al Haitsam, dari Syu'bah,

dari Ashim, dari Zin, daiAli &, bahwa ia mernakruhkan o'1.226

Mereka tidak mengambil pendapat ini, dan mereka

memandang bahwa azltidak masalah.

Kami juga meriwayatkan dari sejurnlah sahabat Nabi S,
bahwa mereka memberikan keringanan dalam hari, dan mereka

memandang itu tidak masalah.

225l)h. Sunan *'id bin ltknshurlz/Lz8, pembahasan: Talak, tnb, Serba-Serbi
Talak), dari Mu'tamir bin Srlaiman, dari ayahnya, dari Abu Amr Asy-Syaibani, dari
Ibnu Mas'ud, bahwa b merrgatakan tenbng azl, "|tu adalah pernbunuhan kecil." (no.

2222',).

Al Haitsami mengatakan di dalam Majma' Az-Zawaid (4/297), "Diriwayratkan
oleh Ath-Thabarani, dan para perawinya adalah para perawi Ash-Shahih."

Di dalamnya dicantumkan, "ltu adalah pembunuhan kecil ynng tersembunyi."
Lih. Mushannaf AMunaza U/747, bab: Azl, no. 12580), dari hnu At-Taimi

dengan sanad ini. hfazhny4 "ltu adalah pernbunuhan tersembunyi."
226 1;yr. Musharuaf A (pernbahasan ynng lalu, no. 725791, dari Israil

bin Yunus, dari Abdul A'la, dari Muhammad Ibnu Al Hanafiyah, ia berkata, "Ali
ditanya tentang azlistri, ia pun berkata, Itu adalah pembunuhan tersembunyi'."

rJh. Slrnn &'id bin Manshw (2/L28, pembahasan 5nng lalu, no- 22231, dan
Hammad binTaid, dari Ashim bin Abu An-Najud, dari Zirr bin Hubaisy, dari Ali r&, ia
berkata mengerni azl, "|tu adahh pernbunuhan tersembunyi."

lih. Al Mulmlla karya lbnu Hann (70/71), dari jalur Syu'bah dan Abu Aqnnah,
dari Ashim, dengan sanad ini. Lata^ Abu Awanah seperti yang di sini, "la
memakruhkan al"
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Diriurayratkan dari Nabi 6p, bahwa beliau ditanya mengenai

itu, dan tidak disebutkan adanya larangan dari beliau.

3383. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

AsgrSyafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufuan

mengabarkan kepada kami dari Amr, dari Atha' bin Abu Rabah,

dari Jabir, ia berkata, "Dulu kami melakukan azl sedangkan

Rasulullah $ masih hidup di antara kami dan Al Qur'an masih

difurunkan-"227

u7 1aL At Bukhari (3/390, p€rnbatnsan: Nikah, trab: Azl, no. 52081, dari Ali
bin Abdullah, dari S{,an, dengan sanad ini.

Dari Amr, dari Atha', dari Jabir, ia ffiata, "Kami melalukan azl & masa

Rasulullah $, sernentara Al Qur'an rnaslh diturunlon-"

Dari Musaddad, dari Yafua bh sa'id, dari lbnu Juraii, dari Atha" dari Jabir, ia

berlrata, "Kami mdakukan ad&mnRasulullah Q." (no. 520fl
Dafi Abdullah bin Muharnmad bin Asrna" dari Jumirilrah, dari Malik bin Anas,

da'l- Az-Arhn, dari lbnu Muhairiz, dari Abu Sa'id Al l(hudri, ia Hata, "Kami

mendapatkan tawanan, hlu kami mdalnrkan a4 lalu kami bertaryla kepada

Rasulullah $, beliau pun bersaMa, orji6 J|t].l ltAnn bqnr-bqar meklalannyill

tiga kali. 
|,aS',;,t\ty., 

ei jt#'#t|y6 (rubk ada atu iion pun gng diciptalan

hin1Sa hari kiamat kuuali ia pstiiad)." (no. 5210).

HR. Muslim (2/LO6L'10fi5, pernbahasan: Nkah, tnb: Httkum ,421, no'

L36/1MO\, dari Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ishq bin Abu hrahim, keduanya

dari futrdn, derrgan sanad ini.
lshaq menambahkan, "Sut/an berkata, 'seandainp ada sesuafu !,ang dilamng,

niscagra Al Qur'an melarang kami melakukannya'."

Dari Salamah bin q/abib, dari AI Hasan bin A'yrn, dari Ma'qil, dari Atha', dari

Jabir, ia b€rkab, "sungguh kami melakukan azl & n:Esa Rasulullah #." (no'

137/744Ol.
Dari Abu Ghassan Al Masma'i, dari Mu'a& bin Hiq/am, dari a5nhqn, dari Abu

Az-Zubir, dari Jabir, ia Hata,'Kami melalokan azldrnasa Rasulullah #t, lalu hal

itu sampai k pada Nabi5ryullah $, namwr bdiau [dak melamng kami"' (no'

L38/L44OI.
Lih. Musnad Abi Ya',la l2/31G3L7, no.76/1050l, dari jalur Ibrahim bin sa'd,

dari hnu syihab, dari ubaidullah lbnu Abdullah, dari Abu sa'id AI Khudri, ia berkata,
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3384. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Yazid bin

Harun mengabarkan kepada kami dari Al Asy'ats, dari Abu Ishaq,

dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali &, bahwa ia berkata,

"Sembunyikan nikah dari anak-anak, karena setiap talak adalah

sah kecuali talaknya orang if,io1."228

"Umar dan Ibnu Umar mernakruhkan azl, semuttaraTaid dan Ibnu Mas'ud melakukan
azl."

Al Haitsami mengatakan di dalam Majma' Az-hwaid (4/298), "Para perawinya
tsqah."

Uh. Sunan Sa'id bin Manshur (2/129, pernbahasan: Talak, tnb' Setta-Serbi
Talak), dari Husgraim, dari Khalid, dari lkrimah, dari lbnu Abbas, ia berkata, "Itu adalah
tanamanmu, apabila engkau maksa maka simmilah ia, dan apabila engkau mau maka
keringkanlah ia." (no. 22281.

Uh. Musharnaf Abdutazq (7 /L46.-148, lmb: Azl, no- L25731, dari Ats-Tsauri,
dari Salamah bin Tamam, dari Asfs!,a'bi, ia berkata, "lbnu Abbas ditanya mengenai
azl, ia p:n berkata, Anak Adam Udak akan dapat mernbunuh suatu jiwa png telah
Allah tetapkan penciptaannyra. Itu adalah tanamanmu, apabila engkau mau silakan
errgkau menyiraminya, dan apabila engkau mau maka silakan engkau

Dari Malik, dari Abu An-Nadhr, dari AMurrahman bin Aflah, dari ummul u/alad
milik Abu Agmb AI Anshari, bahwa Abu Ayyub pernah melakukan azL (no. 12573!-

Abdurmzzaq b€rkata, "hnu Juraij menyebutkan dan Ziyad bin Abu Az-Ztu:rrd,

dari Kharijah bin Zaid, bahwa Abu Ayyub p€rnah mdalrukan azl. lno. 12574 dan no.
L2s83l.

22n3 l-jih. Mushannaf lbni Abi qnibah (4/28, pqnbhasan: Talak, bab: Apa yang
Mereka Katakan Mengenai Anak Kecil), dari Waki', dari Sufun, dari Abu lshaq, dari
orang yang mendengar Ali, ia b€rkata, "Sembunyikanlah nikah dari anak-anak."

Dari Yadd bin Harun, dari Asy'ats, dari Abu Ishaq, dari Ashim, dari Ali,
menyerupai hadits Waki'.

Uh. Sunan *Id bin Manshur (1,/31G311, pernbahasan: Talak, tnb: Riwayat-
Riwayat Tentang Talaknya Omng Mabuk), dari Husyaim, dari Al A'masy, dari lbmhim,
dari Abis bin Rabi'ah An-Nalrha'i, ia berkata, "Aku mendengar Ali rg berkata, 'Setiap

talak adalah sah keruali taldmya orang idiot'." (no. 1113).
Dari Husyaim, dari Asy'ats bin Siwar, dari Abdurrahman bin Abis, dari ayahnya,

bahr,va ia juga mendengar Ali i$ mengatakan itu. (no. 1114).
Dari Sufuan, Abu Awanah dan Abu Muawiyah, dari Al A'masy, dari lbmhim, dari

Abis bin Rabi'ah, dari Ali i$,, ia berkata, "Setiap talak adalah sah keruali talaknya
orang idiot." (no. 1115).
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Kami tidak berpendapat dengan ini, dan kami katakan:

Tidak ada talak bagi anak kecil hingga ia baligh, dan kami tidak

mensahkan talaknya orang idiot, orang yang gagaP, dan tidak pula

orang yang sedang tidur.

3385. Diriwayatkan dari Hammad bin Salamah, dari

Humaid, dari AI Hasan, bahwa Ali berkata, 'Tidak ada talak bagi

yang dipaksu."229

Sementara mereka menyelisihi ini, dan mereka berkata,

"Talaknya orang 5nng dipaksa adalah sah-"

3386. Dan Hammad dari Qatadah, dari l(hilas: "Bahwa

seorang lelaki menalak istrinya, lalu ia mempersaksikan penalakan-

nya, lalu merujuknya dan mempersaksikan perujukannya, dan ia

meminta para saksi diam hingga iddahnya habis, lalu hal itu

diadukan kepada Ali &, maka ia pun menceraikan keduan5a dan

Dari Abu S,yitEb, dari Al A'masy, dari hrahim, dari Abis bin Rabi'ah, dari Ali, ia

b€rkata, "Barangsiapa menalak maka talatrnyra sah, kecuali talaknya omng idiot." (no.

1116).
uh- Mushannaf Abdunazzas (6/409, P€rnbahasan: Talak, tab: Talak Pal$a),

dari Ats-Tsauri, dari Al A'ma47, dari hrahirn, dari Abis bin Rabi'ah, dengan sanad ini'

(no. 11415).
ne 11;h. Muslwnaf lbni Abi Sgibh (4/38, pernbahasan: Talak, bab: Orang

yans Idak Menanggap TahknSra omng },ang DiPaksa), dari Yazid bin Harun dan

Wutii,, auri HurnaiJ, aari Al Hasan, dari Ali, bahwa ia fidak m€nganggap talalmf
orang !,aql dipaksa.

1:n--Uin-"uf Abdumzaq(pernbahasan yang lalu, no. 11414), dari Hammad,

dengan sanad ini. Auurrazzaq berkata, "Abdul wahhab mengabarkarurya kepadalu'

sedangkan Ats-Tsauri menceritakan keeada karni dafi Abu Ishaq, dari orang yang

-ordLgar Ali, ia berkata, 'sernua talak adalah sah, kecuali talaknyra orang idiot'-"

269



AlUmm

tidak memberikan hak rujuk kepadanya, serta men-bbir para
5akSi."23O

Sedangkan mereka menyelisihi ini dan menetapkan adanya

hak rujuk.

3387. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:
Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Husyaim

mengabarkan kepada kami dari Daud, dari Simak, dari Abu
AthiSryah AI Asadi, bahwa ia menikahi mantan istri saudaranya

yang saat ifu sedang men5rusui anak saudaranya, lalu ia berkata,
"Demi Allah, aku tidak akan mendekatinya hingga ia
menyapihnya." I--alu ia menanyakan hal ifu kepada AIi &, maka

Ali berkata, "Jika engkau hanya menginginkan kebaikan bagimu
dan anak saudaramu, maka tidak ada r/a' atasmu, karena .i/a'
hanya terjadi dalam L.rrruu;rrr. "231

zeo Ljh. Mushatnaf Abduruzq (6/326, pernbahasan: Talak, bab: I-elaki yang
Menyernbunyikan dari Istinya Hak Menrjukinya), dari Ibnu Jumij, dari Abdullah bin
ubaid bin umair, bahwa Ali memukul suaminya dan kedua saksinp karena
menyernbunyikannya, sernestin5a. ia mengatakan: Talak, atau mengatakan: Rujuk. (no.
11037).

Dari Ma'mar, dari Qatadah, ia berkata, "Ali memutuskan tentang lelaki yrang
menahk istinya dan memberitahukan talak kepadanya, kemudian merujuk dan
mernpersaksikan rujukngra serta menyuruh kedua saksi ihr unfuk menyembunyikan
ruiuk itu dari istuinya hingga berlalu masa iddahnya, maka Ali menghukum demikian
k"pada kedua saksi dan mendustakan mereka." (no. 11038).

231 61"r. Sunan *'id bin Manshur (2/48, penrbhasan: Talak, bab: Riwayat-
Riwa5rat tentang lla), dari Huqraim, dengan sanad ini, menyerupainya. (no. L8T4l.

Lsh. Mushamaf Abdummq (6/45L452, pernbahasan: Talak, bab: Sumpah
untuk Tidak Mendekati lshi Ketika Si Ishi Sedang Masa Mengrsui), dari Ats-Tsauri,
dari Sirnak bin Harb, dengan sanad ini, menyerupainSra, hanya saia di dalamnya
disebutkan dengan redaksi, "hinggu ia menyapih anaknyaa secara penuh." (no. L7GBZ).

Dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar, bahwa Sa'id bin Jubair mengabarkan
kepadanya, ia berkata, "Telah sampai kepadaku, bahun seorang lelaki berkata kepada
Ali bin Abu Thalib, Aku bersumpah untuk tidak menyentuh isffiku selama dua tahun'.
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11. Bab: Mut'ah

3388. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

AsySyafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufuan

mengabarkan kepada kami dari Ismail, dari Qais bin Abu Hazim,

ia berkata: Aku mendengar hnu Mas'ud berkata, "Kami berperang

bersama Nabi S, dan para istri tidak menyertai kami, maka kami

hendak mengebiri, narnun beliau melarang kami melakukan itu.

Kemudian beliau memberi rukhshah kepada kami untuk menikahi

wanita hingga waktu tertentu dengan memberikan ,ouu1r."232

Maka Ali m€npruhn!,a untuk menjauhi si ishi. lalu lelaki itu b€rkata, Itu hanya karena

ia sedang menyrsui'. Maka Ali pun mernbiarkanngra dengan ishinya." (no- 11631).

l.jh. Mushannaf lbni Abi STaibah (4/lM, pernbatrasan: Talak, tab: Omng yrang

Mengatakan lla' Dalam Keadaan ReIa dan Marah, dan Omng yrang Mengatakan

Dalam Keadaan Marah), dari Abu Al Ahurash, dari simak bin Ha6, dari umairah, dari

ummu Athilryah, ia b€l.l(ata, "Jubair berl..ata kepada istingra ..." lalu disebutkan

m€ny€rupai yrang di sini.
Dari Hafsh, dari Laits, dari Zubaid, dari orang gnng menceritakannya dari Ali, ia

b€rkata, "Ila'adalah pada saat marah."
232 11P'. Al Bukhari (3/35G358, pembahasan: Nikah, bab: Apa Snng

Dimakrutrkan dari Mernbujang dan Mengebiri), dari Qutaibah bin Sa'id, dari Jarir, dari

Ismail, dari Qais, ia berkata, "Abdullah berkata, 'Kami pemah berperang bersama

Rmulullah $, sementara karni fdak mempunyrai apa-apa, hlu kami berkata, Apa tidak

sebaiknyra kita mengebiri?' Namun beliau melarang ifu, kernudian beliau memberikan

rukhshah kepada kami unhrk menikahi wanita dengan mahar pakaian. Kemudian

beliau membacakan kepada krami, i 7r14$as ti n4 h S;l v' 96 $'F 1 ttf; afi t$ t-

a;-aiU-"nui omng.orang tang bqinnn, jangnlah katnu hanmkan ary-apa 5nng

bik wg telah Attah halalkan hgi kamu, dan iangankh l<amu melampaui batas.

Saunggwhn5n Attah frdak menytkai o,zng'oftng 5nng melampaui batas-" (Qs. AI

Maaidah l5l:82l-
HR. Muslim (2/tO22, pernbahasan: Talak, bab' Nikah Mut'ah dan Penjelasan

Bahwa Itu Pernah Diboletrkan Kernudian Dihapus, Kemudian Dibolehkan I-agi

Kernudian Dihapus Lagi, dan Keharamannya Telah Tetap Hingga Hari Kiamat, no.

l1/l404i), dari beberapa jalur dari Ismail, dengan sanad ini-
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Sementara mereka tidak berpendapat dengan ini, dan

mereka menyelisihi apa yang diriwayatkan dari Abdullah.

3389. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

AsSrSyafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufun
mengabarkan kepada kami dari Az-A)hi, ia berkata: Hasan dan

AMullah, keduanya ibnu Muhammad bin AIi, menceritakan

kepadaku, dari ayah mereka, dari Ali &, bahwa ia berkata kepada

Ibnu Abbas, "Sesungguhnya Rasulullah $ melarang nikah mut'ah

dan daging keledai peliharaan pada saat perang ffi3i[*'.r233

3390. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

AsySyafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkatar Malik

mengabarkan kepada kami dari hnu Syihab, dari AMullah dan Al
Hasan, keduanya ibnu Muhammad bin Ali, dari ayah mereka, dari

Ali &, bahwa Nabi $ melarang mut'ah wanita pada saat perang

Khaibar.zil

3391. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

AslrSyafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufun
mengabarkan kepada kami dari Az-h)hi, ia berkata: Ar-Rabi' bin

Samurah mengabarkan kepadaku dari ayahnya, bahwa

Rasulullah $ melarang nikah mu1'ah.235

Dengan ini AsySyafi'i berpendapat.

2s3 Tdah dikernukakan pada no. 229G2298, pernbahasan: Pernikahan Muhallil
dan Nikah Mut'ah.

m tbid.
ffi Op"it.
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3392. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Mughirah

mengabarkan kepada kami dari hrahim, dari Abdullah, ia berkata,

"Menjual budak perempuan adalah penalakan nya."236

Sementara mereka menvalidkan riwayat mursal Ibrahim

dari AMullah, dan mereka meriwayatkan darinya, bahvrn ia

berkata, "Apabila aku berkata: 'AMullah berkata,' maka

sesungguhnya lebih dari safu orang sahabafurya yang menceritakan

kepadaku."

Mereka tidak berpendapat dengan pendapatnya Abdullah

ini, dan mereka mengatakan, "Penjualan budak perempuan bukan

penalakannya." Demikian juga pendapat kami.

3393. Karni berdalih dengan hadits Burairah, "Bahwa

Aisyah @ membelinya, saat ifu ia bersuami, kemudian Aisyah

memerdekakannya, maka Nabi S memberinya hak unhrk

-n-1!il',."237

Seandainya penjualannya adalah penalakannya, maka tidak

ada maknanlra pemberian hak pilih ifu, karena ia telah menjadi

bain dan suaminya dengan pernbelian itu.

236 Uh. Surpn fuid bn Manshur (2/62, pqn|cr,}asan: Talak, bab: Budak

Perernpr.ran Yang Dijual Sedangkan Ia Bersuami). Dan dari Husyaim, dari Mughirah,

dengan sarnd ini lno. L9421.
Uh. Mushannaf Abdunzaq F/ZfIO, bab: Budak Perernpuan yans DUud

Sedangkan Ia Bersuami), dari Ma'mar, dari Hammad, dad hrahim, dengan sanad ini.
(no. 13169).

zst 1161, dikemukakan pada no. 1756,2276, 2359, hn tdah di-takfuij pada
no. pertamangra dan terakhimSn.
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3394. Diriwayatkan kepada kami dari Utsman dan

Abdurrahman bin Auf, bahwa keduanya tidak memandang

penjualan budak perempuan sebagai penalakannya. Sufinn

mengabarkan itu kepada kami dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah bin

Abdurrahman bin Auf, bahwa Abdurrahman bin Auf membeli

seorang budak perempuan dari Ashim bin Adi, lalu ia

memberitahu bahwa budak itu memiliki suami, maka ia pun

mengembalikannya.23S

3395. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Amr bin AI

Haitsam mengabarkan kepada kami dari Syr'bah, dari Al Hakam,

dari Salim bin Abu Al Ja'd, dari ayahnya, dari Ibnu Mas'ud,

238 Uh. Sunan Sa'id bin Manshur (2/64, wnbalrasan: Talak, bab: Budak
Perernpuan !,ans Diual Sedangkan Ia Bersdami), dari Sufipn, dai, Az-hhn, dari Abu
Sahmah, bahwa aphnya mernbeli seotirng budak pererrpuan dari Ashim bin Adi, lalu

ia memberitahuryla bahwa budak perernpuan itu bersuami, maka ia pun
mengernbalikannyra. (no. 1.952).

Dari Abu Awanah, dari Umar bin Salamah, dari ayrahnya, bahwa Abdurrahman
bin Auf mernbeli seotang budak perernpuan, lalu disebutkan bahwa budak perempuan

ifu bersuami, maka AMurrahman mengirim ufusan kepada suaminya dan

mernanggilnya, lalu berkata, "Wahai anakku, ceraikanlah dia." la be*ata, "Tidak, derni
Allah aku udak akan menceraikannla." AMurmhman pun berkata, "Ambillah budak
p€rernpuan kalian." [-alu ia pun mengernbalikannyra. (no. 1953).

l:h. Musharunf Abdurreaq (7/282, dan bab !,ang sama dengan
yang disebutkan seMum ini), dari Ma'mar, dad Az-Zuhri, dari Abu Salamah bin
AMurrahman, bahwa AMurrahman bin Auf berkata kepada suami budak
p€rempuannya, "Unhrkmu dernikian dan demikian, ceraikanlah ia." Sraminya b€rkata,
"Tidak." (no.131771.

Dari Ma'mar, dari Az-ZtJhi, ia berkata, "Abdullah bin Amir bin Kuraiz
menghadiahkan seoftng budak pe,rernpuan dari Bashrah kepada Utsman bin Affan,
lalu ia dib€ribhu bahwa budak itu ksuarni, maka Utsman pun merrgembalikannya.
(no. 13178).
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mengenai lelaki yang berzina dengan seorang wanita kemudian

menikahinya, ia berkata, "Keduanya masih be' ztra."239

3396. Kami tidak berpendapat dengan ini, dan tidak juga

mereka. Keduanya (si laki{aki dan si wanita tersebut) berdosa

ketika mereka berzina, dan keduanya mendapatkan kehalalan

setelah menikah, tidak lagi berzina. Umar dan Ibnu Abbas juga

mengatakan sempa ini.Z$

23e Uh. Al Ja diyat (7/82, no. 168), dari Ali bin Al Ja'd, dari Syu'bah, dari Al
Hakam dan Qatadah, dari Salirn, derrgan sanad ini.

Uhat tambahan takhrijnya di ddam Al Ja'd$at png kami tahqh. Telah

diriwayatkan juga oleh Sa'id bin IVIanshur, Ibnu Abi Slaibah, Al Baihaqi dan lbnu
Hazm-

240 Uh. $nan &'id bin Manshw (7/258-259, perrbahasan' Talak, bab: Lelaki
yang Berbuat Durhaka dengan Seorang Wanita Kelnudian Menikahinya, no. 885), dari

Sufuan, dari Ubaidillah bin Abu Yazid, dari ayahnya, bahwa seorang lelaki menikahi

seorang wanita Sang mernpunyai anak perernpuan, dan si laki{aki juga mempun5rai

anak lelaki dari selain wanita ini, lalu ia berbuat nista dengannyra. Kernudian ketika

Umar datang ke Mekkah, kedtranya dilaporkan kepadanya, maka Umar pun
menghukum hadd keduanya, dan hendak menghimpun keduanya, nalnun si anak

menolak.
Dari Sufi7an, dari Ubaidullah bin Abu Yazid, ia berkata, "Aku tanrrakan kepada

Ibnu Abbas mengenai lelaki 1nng berhtat nista dengan seomng wanita lalu

menikahinyra? Ia berkata, 'Ya, itu saat ia mengenai yang halal'."
Dari Hammad bin Zaid, dari Ubaidulhh bin Abu Yazid, dengan sanad ini,

menyerupainya.
Dari Daud bin Abdurrahman, dari hnu Abi Najih, dari Ubaidullah bin Abu Yazid,

dari hnu Abbas, "Yang pertama adalah perzinaan, sedangkan png terakhir adalah

pemikahan."
Dari Khalaf bin Khalifah, dari Abu His!,am, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas,

serupa itu.
Dari Abu Awanah, dari Abu Bisyr, dari Sa'id bin Jubair, menyempai itu.

Dari Husyaim, dari Hushain, dari Sa'id bin Jubair, s€P€rti itu.

Dari Husyaim, dari Mughimh, dari hrahim, dari hnu Abbas. Dan AMul Malik
dari Atha', dari hnu Abbas. Serta Daud bin Abu Hind dari Ikimah, dari Ibnu Abbas,

senrpa itu.
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3397. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syarik

mengabarkan kepada kami dari Abu Hushain, dari Yahya bin

Watstsab, dari Masruq, dari Abdullah, ia berkata, "Apabila lelaki

berkata kepada istrinya, 'Kembalilah engkau kepada keluargamu,'

atau menyerahkannya kepada keluarganya lalu mereka

menerimanya, maka itu adalah penalakan, dan si laki{aki lebih

berhak terhadapny u." 247

Dari Husyraim, dari Abu Nu'amah Adh-Dhabi, dari Sa'id bin Jubair, dari hnu
Abbas, bahwa ia berkata, "Yang pertannnya p€rzinaan, dan yang akhimgra adalah
pemikahan, u,anita itu telah halal untuknya dengan hartanya." (no. 88G893).

lj.h. Mushanmf AMumzs 0/202, bab: I-elaki gnng B€uina dengan Seorang
Wanita Kemudian Menikahinln), dari lbnu Juraij, dari Atha', ia berkata, "hnu Abbas
mengatakan tentang leJaki yrang ber-rna dengan seotang wanita kernudian ingin
menikahinya, ia berkata, Au,alnya adalah perzinaan, dan akhimgra adalah pemikahan'."
(no.127851.

Ada riwayat-riwayat lainnya dari lbnu Abbas, sebagiannya adalah 1nng
oleh Sa'id bin Manshur pada no. 12787-12792.

Dari Ibnu Juraij, dari t baidullah bin Abu Yazid, bahua ia mendengar Siba' bin
Tsabit Az-Zuhri berkata, "Sesungguhngla Mauhib bin Rabah menikahi seortng wanita,
unnita itu mempunyai anak perernpuan dari selain Mauhib, sernentara Mauhib juga

mernpuryrai anak laki{aki dari selain isbinya ini, hlu anaknSn lvlautrib menggauli arnk
perernpuan dari wanita itu, lalu hal ini diadukan kepada Umar bin Khaththab, maka
Umar bin Khaththab menghularm anaknya Mauhib sebagai hadd, dan menangguhkan
hadd dari anak perernpuan itu hingga melahirlen, kernudian menghulnrmnya sebagai

hadd, lalu ia hendak menggabungkan (menikahkan) kedrnnya, narnun anaknya Mauhib
menolak." lno.72793).

24L 1;1r. Sunan &'id bin Manshur (L/414, pernbatnsan: Talak, bab: Lehki yang
Mengatakan kepada Isbinya, "Aku Telah Menyemhkanmu Kepada Keluargamu"), dari
Husyaim, dari A+r'ats, dari AsySya'bi, dari Masruq, dari AMullah, ia b€rkata, "Apabila

mereka menerimanya maka itu adalah satu talak, dan apabila mereka tidak
mmerimanlra maka itu bukan apa-apa." (no. 1599).

Dari Mu'tamir bin Sulaiman, dari Manshur, dari hrahim, ia berkata, "P€rrah
dikatakan tentang wanita yang diserahkan k"pada kelurganya, bahwa ih.r adalah satu
talak." Manshur berkata, "Telah sampai kepadaku dari hnu Mas'ud, bahwa ia berkata,
'Apabila mereka menerimanya maka itu adalah satu talah dan apabila mereka tidak
menerimanya maka itu bukan apa-apa'." (no. 1599).

lih. Mushannal Abduruaq (6/37L, pernbahasan: Talak, tnb: l-elaki yang
Mengatakan kepada Istrin5ra., "Aku telah Menyerahkanmu kepada Keluargamu"), dari
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Demikian juga pendapat kami apabila si laki-laki bermaksud

talak. Sementara mereka menyelisihinya, dan mereka menyatakan

bahwa itu adalah talak bain.

3398. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ubaidullah bin

Musa mengabarkan kepada kami dari lbnu Abi I ail6, dari Thalhah,

dari hrahim, dari Alqamah, dari AMullah, ia berkata, "Talak bain

tidak terjadi kecuali khulu'abu i1u'."242

Sementara mereka menyelisihinya pada semua talak, yaifu

mereka menjadikannya bain. Sedangkan kami menjadikan talak

miliknya, ia berhak merujuk, kecuali talak l<hulu'.

Qais bin Ar-Rabi', dari Abu Hushain, dari Yahya bin Wutsab, dari Masruq, dari

Abdullah, ia b€rkata, "Apabila mereka ma€rimanlp maka ihl adalah satu talak bain."

lr:,c. LL242l.
lih. As-Snan At Kubn karya Al Baihaqi Q/348, pernbahasan: Talak, tnb:

Riqraptriw4,rat tentang Penyemhan Kepernilikan), dari jalur Abdullah bin Al Walid Al
Adani, dari Sutrdn, dari Asy'ats, dari Aq7'Sya'bi, dari Masruq, dari AMullah bin

Mas'ud .g, 'Apabila mereka menerimanya maka itu adalah sahr talak, dan suami lebih

berhak terhadapngra, dan apabila merela tidak menerimanyra maka itu bukan apa-

apa." Yaitu mengenai lelaki 1Bng menyerahl<an ishinya kepada keluarganSra-
242 Uh. Mushannaf lbni Abi Stnibah (4/&1, pembahasan: Talak, bab: Apa yang

Mereka Katakan Tentang Lelaki Apabila Mang-I(hulu'lstuinya, Berapa Talak yang

T€riadi?), dari waki" hnu uyainah dan AIi bin Hasyim, dari hnu Abi laila, dari

Thalhah, dad hrahim, dari AMllah, ia berkata, "Tilak t€rjadi talak bain kecuali pada

tebusan abu ila'."
Hanr saja Ali bin Hasyim ber.kata, "Dari Alqgrnah, dari Abdullah [yakni hrahim

bin Alqamahl."
l_irh- Mushanml Abdumaq 16/4€l, pernbahasan: Talak, bab: Tebusan), dari

Ats-Tsauri, dari Ibnu Abi laila, dari Thalhah bin Mushanif, dari lbmhim, ia berkata,

"lbnu Mas'ud tidak mernandang talak 6ah keorali pda khulu' atau ila';' (no. 11753).
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3399. Diriwayatkan dari Rasulullah 6S dan dari Umar

megenai talak funtas, bahwa ifu adalah safu talak dimana suami

berhak merujuk.

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Pamanku, Muhammad bin

Ali, mengabarkan kepada kami dari Abdullah hnu Ali bin As-Saib,

dari Nafi' bin Ulair, dari Rukanah, bahwa ia menalak tuntas

istrinya, [-alu RasulullahS bertanya kepadanya, "Apa yang

engkau maksudkad?" Ia pun menjawab, "Demi Allah, aku tidak

memaksudkan kecuali safu." Maka beliau beliau pun mengembali-

kan istrinya kepadanya.243

3400. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

AsyrSyafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufuan

mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Muhammad

bin Abbad, dari AI Muththalib, ia berkata: Umar berkata kepadalu

setelah aku menalak funtas istiku, ia berkata, 'Tahanlah ishimu,

karena sesungguhnln yang safu ifu menuntasfta1."244

3401. Diriwayatkan dari Taid bin Tsabit mengenai

penguasaan kepada isti lalu si istri menalak dirinya, "lhr adalah

safu talak, dan suami berhak memjukny6."245

z'$ Tehh dikernulokan pada no. 2350, pernbahasan: Pqcqaian antam Srami-
Isbi Karerra Talak dan Fasl<h.

zu Telah dikemukakan pada no. 2351, pernbahasan: Percemian antara Suami.
Istri Karerra Talakdan Faskh.

245 Uh. Sunan Sa'id bin Manshurll/Az0, perrbahasan: Talak, bab: Lelaki grang

Merryemhkan Perkara Isbiqn di Tangan IsM), dari Sutnn, dari Abu Az'ZirEd, dari Al
Qasim bin Muhammad dan Fng lainn!,a, dafiTdtd bin Tsabit, ia berkata, "Apabila
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3402. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

AsySpfi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Husyaim

mengabarkan kepada kami dari Ismail bin Abu l(halid, dari Asy
Sya'bi, dari Mughirah, dari hrahim, dari AMullah, mengenai hak

memilih, "Apabila ia memilih dirinya maka itu adalah satu talak,

dan suami lebih berhak terhadapnya."2M Demikian juga pendapat

kami.

Sementara mereka menyelisihinSn, dan memandang talak

dalam hal itu dalah bain.

3403. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

AsyS5nfi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Hafsh

seorang lelaki mernberi hak pilih kepada isbiryl'a, hlu si isti menalak ditityu, maka itu
adalah satu talak." (no. 1621).

Uh. Mushannaf AMunzq 16/521, pernbahasan: Talak, bab: Isti Srang

Perlora Dirinya lalu Mengenrbalikannya, Apakah Ia Diminta Basumpah?),
dari hnu uyainah, dengan sanad ini. (no. 11917).

26 Uh- Swan & id bin Manshur ll/42il26, P€rnbahasan: Talark, tab: I-elaki
yang Menjadikan P€rlora Isti4;a D Tangan Istri), dari Huslraim, dari Mughirah, dari
tbrahim, bahwa Umar dan lb,nu Mas'ud mengatakan tentang lelaki yang mernberi hak
pilih kepada istinya, lalu si isbi merrilih dirinya, maka itu adalah satu talak, dan suami
l€bih b€rhak tertndapnya. Dan apabila ia mernilih srnntun maka tidak ada apa-apa
(udak teridi blak). (no. 1649).

Dari Abu Au/anah, dari Bayan, dari funir, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata,
"Apabila ia mernifh diriryn rnaka itu adalah satu talak, dan apabila memilih suaminya

maka bukan apa-apa (tdak t€rjadi talak)." (no. 1548).
ljln- MushannalAbdumq (7,28, pcrnbahasan: Tahk, bab: Hak Mernffi), dari

Ma'mar, dari hnu Abi Najih, dari Muphid, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Apabila

mernilih suamiq,a rnaka bukan apa-apa (udak teriadi talak), dan apabila mernilih

dirinya maka itu adalah satu blak, dan suami l€bih b€rhak terhadapnSn." (no. 11973).

Uh. Mtslnnnaf lbni Abi gfibh (4/15, pernbahasan: Talak, bab' Apa png
Merdra Katakan Mengenai l-eJaki glang l\4€rnb6i Hak RIih kepada Istinya, lalu Si Isti
M€rnilih Suamtrya Atau Diringn S€ndiri), dari Hafsh bin Ghiyats, dari AsySyaibani,
dari A+rq/a'bi, ia be*ata, "Abdullah berkata, 'Apabila seorang lelaki mernberi hak
pilih kepada istinfn hlu si isti mernilih diriryn s€ndiri maka ihr adalah satu talak 6arn,

dan apabila mernilih suaminya maka itu bukan apa-apa'."
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mengabarkan kepada kami dari AIA'masy, dari Ibrahim mengenai,

"Silakan engkau pilih", dan "Perkaramu di tanganmu", bahwa ifu

adalah tama.247

Demikian juga pendapat kami. Sementara mereka

menyelisihinya, karena mereka membedakan antara keduanya.

3404. Abu Muawiyah dan Ya'la dari Al A'masy, dari

hrahim, dari Masruq, bahwa seorang wanita berkata kepada

suaminya, "Seandainya perkara yang di tanganmu ifu berada di

tanganku, niscaya aku menalak diriku." Lalu sang suami berkata,

"Aku telah menjadikan perkara itu kepadamu." lalu si istri

menalak tiga dirinya. Kemudian sang suami menanyakan ifu

kepada Umar, ia pun berkata, "ltu adalah satu." Sang suami lebih

berhak terhadapnya. lalu Umar berkata, "Aku pun berpendapat

demikian."26

|2Az Uh- Mudnnrpf Abdumaq(7/8,lmb Memberi Hak Kepernillkan dan Hak
M€rnilih Adalah Sama), dari Ats-Tsauri, dari l,Ianshur, dari hrahim, ia berlota,
"Mernberi hak kepernilikan dan merrberi hak pilih adalah sarna."

lih. Mushannaf lbni Abl Syaibah (4/47, pqrrlcnhasan: Talak, bab: Orang yrang

Berlota kepada Istinya, "Silakan Engkau Pilih," dan "Perkammu di Tanganmu), dari
Hafsh bin Ghiyats, dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Umar dan Abdullah, bahwa
kedtnnya b€rkata, "(Ucapan): 'Perkaramu di tanganmu,' dan 'Silakan engkau pilih,'
adalah sama."

Dari Waki', dari Sutnn, dari Manshtr, dari lbrahim; Dan dari Baynn, dari Aqr
Sgra'bi, keduanya berkata, "(Ucapan): 'Perkaramu di tanganmu,' dan 'Silakan engkau
pilih,' adalah sama."

248 Uh. Sunan & id bh Manshur(1/418, pernbahasan: Talak, bab: I-elaki png
Menjadikan Perkara Istuingra Di Tangan IsM), dari Abu Muawiynh, dari Al A'masy, dari
hrahim, dari Masruq, serupa itu. (no. 1613).

Dari Utsman, dari Manshur, dari hrahim, dari Alqamah, serupa ifu, tanpa disertai
kisah. (no. 1614).

Uh. Mushannaf lbni Abi q/aifuh (4/45, pernbahasan: Talak, bab: Apa yang
Mereka Katakan Mengenainya Apabila Ia Menjadikan Perl<am Iskinlra di Tangan Istri,
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Demikian juga pendapat kami- Apabila suami menyerahkan

perkara kepadanya, kemudian ia berkata, "Aku tidak memaksud-

kan kecuali satu." Maka ucapan yang diterima adalah ucapannya,

dan si istri tertalak yang bisa diniuk.

Sementara mereka menyelisihi ini dengan menjadikannya

sebagai satu talak 6air.

3405. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Asy$nfi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Husyaim

mengabarkan kepada kami dari Sayyar Abu Al Hakam dan Abu

HayTah, dari As5rSya'bi, bahwa seorang lelaki berkata, "Bamng-

siapa menyembelih kambing unfuk orang-orang maka aku

nikahkan dengan anak perempuanku yang pertama lahir." Lalu

seorang lelaki dari orang-orang ihr menyembelih unfuk mereka,

maka AMullah membolehkan pemikahan ifu.249 Sementara kami,

dan juga merela, serta tidak seorang pun yang kami ketahui yang

mengatakan pendapat ini. Mereka menetapkan pahala seperti ifu

unfuk si penyembelih itu, nalnun ini bukan pemikahan.

3406. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

As5r-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Husyaim

mengabarkan kepada kami dari Manshur, dari hrahim, dari hnu

Lnlu si lsti Berkata, "Engkau Dtalak Tiga), dari Muhammad bin Bisyr Al Abdi, dari

Zakcrfilalbnu Abi Taidah, dari Ivlanshur, dari hmhim, dari A\amah, serupa itu.
24e 1;h. Swan Sa,id bin Manshur (l/z$g2M, pernbahasan: Nikah, bab:

Menikahkan Anak Perempuan !,ang Masih Kecil), dari Huq,aim, dari Sa5ryrar, dari Al
Hakam, serupa itu. Di dalamnp disebutkan: Ibnu Mas'ud berkata, "Diwajibkan nikah

dengan (|amuan) kambing, dan si pelempgan berhak mahar standamya, tidak ada

pengurangan dan tidak ada kelaliman." lno. t28l4l-
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Mas'ud, ia berkata, "Dimakruhkan lelaki menggauli istrinya apabila

si istri durhaka, atau menggaulinya sedangkan si istri musynik."2so

Mereka tidak berpendapat dengan ini, dan mereka

mengatakan, "Tidak apa-apa menggaulinya sebelum kedurhakaan

dan setelahnya."

3407. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Husyaim

mengabarkan kepada kami dari hnu Abi laila, dari Asy-Sya'bi,

dari AMullah, mengenai wanita hamil yang ditinggal mati
suaminya, "la berhak atas nafkah dari semua [6116."251

Kami tidak berpendapat dengan ini, dan tidak seorang pun

berpendapat dengan ini. Apabila seseormg meninggal, maka
perwarisan diunjibkan bagi keluarganla. Wallahu a'lam.

250 Uh. Mushannaf AMunazaq (7/208, bab: Ielaki 1lang menggauli p€rernpuan
dengan kedurhakaan), dari Ma'mar, dari Qatadah, bahura lbnu Mas'ud berkata, "Aku
makruhkan lelaki menggauli budak perempuannya dengan kedurhakaan." (no. 128141.

Uh. Swan &'id bin Manshur (2,285, pembatrasan: Talak, bab: I-elaki 57ang
memiliki budak perempuan lalim lalu menikahinya), dari Huq,raim bin Manshur, dari
Muawiyah bin Qurrah, bahura lbnu Mas'ud tidak menyrkai lelaki menggauli budak
perernpuann!,a apabila perempuan itu durhaka, atau menggaulinya sedangkan si budak
adalah seorang musyrik. (no. 2039).

%1 Uh. Mushannaf Abdunazzaq (7/39, bab Nafkah trntuk isti 1,lang ditinggal
mati suaminya), dari Ats-Tsauri, dari Asy'ats, dari A"]rqa'bi, bahwa Ali dan hnu
Mas'ud berkata, "Nafkah bagi isbi hamil dari semua harta."

Uh. Sunan Sa'id bin Manshur(1/368, pernbahasan: Talak, bab: Riwayat-riwayat
tentang nafkah untuk isti hamil), dari Hus!,aim, dari Ibnu Abi I 'ila dan Asy'ats, dari
Asysya'bi, dari lbnu Mas'ud, bahwa ia berkata, "si ishi b€rhak atas nafkah dari semua
harta hingga ia melahirkan kandungannya." (no. 1384).

lih. Mwhannaf lbni Abi qnibh (4/L45, p€rnbahasan: Talak, bab: Orang yang
b€rkata, "si isti dinafkahi dari sernua harta"), dari Abu Khalid Al Ahmar, dari Asy'ats,
dari AsfrSya'bi, dari Ali, AMullah dan Syuraih, "la dinafkahi dari semua harta."
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12. Riwayat tentang Jual-Beli

3408. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

AsySyafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ismail

mengabarkan kepada kami dari AsySya'bi, dari Ubaidah, ia

berkata, "Ali & berkata, 'Umar meminta pendapatku mengenai

menjual para ummul walad,lalu aku dan dia memandang, bahwa

ummul walad merdeka. lalu Umar memutuskan ifu di masa

hidupnya, dan juga Utsman setelahnya. Lalu ketika aku menjabat,

aku memandang bahwa ummul walad itu tetap sebagai

6u6u1r'."252

Kami dan mereka Udak berpendapat demikian. Kami

berpendapat dengan pendapat Umar: Tidak boleh dijual.

U09. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: hnu Mahdi

mengabarkan kepada kami dari Sufuan, dari Nusair bin Dzu'luq,

dari Amr bin Rasyid Al Asyia'i, bahwa seorang lelaki menjual turta

252 lih- Mushannaf Abdumzaq (l/297-292, pernbahasan: Jual-beli, bab:

Penjualan para ummul umhQ, dari Ma'mar, dari Ayyub, dad Abidah As-Salmani,
menyerupa.i ini. Di dalamnp fidak terdapat Utsman.

Abidah berkata, "l-alu aku katakan kepadaqn, 'Maka pendapatnu dan pendapat

Umar di dahm jamaah lebih aku sukai daripada pendapatnu yang sendirian di dalam
p€rpecahan'. Atau ia mengatakan: 'di dalam fltnah'." Lalu Ali ptm tertaura. (no.

7s2241.
l-th. Mtshannaf lbni Abi &laifun 6/785, pernbahasan: Jual-beli dan perrgadilan,

bab: Penjualan pra ummul ualaQ, dari Abu Khalid Al Ahmar, dari Ismail bin Abu
Khalid, dengan sanad ini. Di dalamnyra disebutkan: Aqrq/a'bi berkata, "[alu lbnu Sirin
menceritakan kepadaku, ia berkata, "Aku katakan kepada Abidah, Apa pendapabnu?'

Ia berkata, 'Pandangan Umar dan Ali di dalam jamaah lebih aku sukai daripada
pendapat Ali ketika terjadi perselisihan'."
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cetakan dan mensyaratkan kepala dan kakinya, namun ia

menginginkannya, lalu keduanya mengadu kepada Umar, ia pun
berkata, "Bawakan ifu kepada Ali &." I-alu Ali berkata, "Bawakan

ifu ke pasar. Lalu setelah mencapai harga puncaknya, maka

berilah ia hifungan yang dikecualikannya dari harganya."2s3

Sementara mereka Udak berpendapat dengan ini, dan

menumt mereka bahwa ini adalah jual-beli yang rusak. Mereka

menyelisihi Ali &, sedangkan kami tidak mengetahui ada yang

menyelisihinya dari kalangan para sahabat Nabi $. Mereka

menetapkan riwayat ini dari Ali &, padahal apabila mereka

menetapkannya maka semestinya mereka berpendapat dengan ini,

dari tidak ada yang menghalanginya bagi mereka. Sedangkan kami

mengatakan bahwa ini rusak.

3410. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: hnu Ula5yah

mengabarkan kepada kami dari Utsman Al Butti, dari Al Hasan,
bahwa AIi & memutuskan dengan l<halas (meminta kembali harga

kepada penjual yang telah menerimanya apabila yang dijual

menjadi hak penjual).zil

253 Ljh. Mushannaf Abdurazaq (8/19+795, pernbahasan: Jual-beli, bab:
Heuran temak 5rcng dijual dan dis5raratkan sebagiann5;a), dari Ats-Tsauri, dari Nusair,
dengan sanad ini. (no. 1tl85o).

2g Lih. Mushannaf A (8/L92, pemtlahasan: Jual-beli, bab: Menuntut
pengernbalian harga jual dalam jual{eli), dari Ma'mar, dari Thawus, dari Manshur, dari
AI Hakam bin Utaibah, bahwa seorang wanita dan anaknyra menjual seomng budak
perernpuan milik sraminya, lalu budak per€rnpu.rn ini melahirkan anak dari yang
membdinlra, kernudian suaminla datang, lalu mengadu kepada Ali dan berkata, Aku
tidak menjual dan Udak mernberikan'. Ali b€rkata, Anakmu dan istrimu telah menjual'.
Sang zuami itu b€rkata, 'Apabila kau mdihat bahwa aku punya hak, maka berilonlah
kepadaku'. Ali b€rkata, Ambillah budak perernpunmu dan anaknya'. Kemudian Ali
m€rneniarckan uranita itu beserta arnknln hi.ggu keduan5la diminta m€ng€rnbalikan
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Mereka tidak berpendapat dengan ini, mereka berkata,

"Apabila berhak maka peniual mengembalikan harga yang telah

diterimanya, dan ia tidak harus memumikannya dengan suafu

harga dan tidak pula dengan yang lainnya."

Mereka juga memandang tidak ada penyelisihan ini dari

seorang pun sahabat Nabi,flS, maka semestinya mereka

menetapkan ini pada dasar pendapat mereka unfuk berpendapat

dengan ini.

3411. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

AsySyafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Hammad bin

Salamah mengabarkan kepada kami dari Atha' Al Khurasani, dari

Abdullah bin Dhamrah, dari Ali &, ia berkata, "Pencaharian

tukang bekam termmuk haram."

Mereka mengambil ini, dan tidak memandang masalah

pencaharian fukang bekam. Sedangkan kami memandang itu tdak
masalah, dan diriwayatkan kepada kami dari Nabi S, bahwa

beliau memberi upah kepada fukang bekam. Seandainya ini haram

tenfu beliau tidak mernberikan itu kepadanya.2ss

harga kepadanya. Tatkala sang srnmi melihat itu ia pun m€ny€rahkan penjualan." (no.

rMzl.
l)h. Mushamaf lbni Abi Syaibah (5/36, pernbahasan: Jual-beli dan pengadihn,

bab: Menuntut pengernbalian harga jual dalam jual-beli), dari Yahya bin Ya'la At-Taimi,
dari Manshur, dengan sanad ini, meny€rupainya sebagaimana riwayat

Dari tsmail bin lbrahim -pkni hnu Ulaph dengan sanad AsySyafi'i-, bahwa Ali
btindak bagus dalam pengernbalian harsa iual dalam iual-beli.

zss Saya belum menemukan aaarAli r$,.

Adapun hadits dari Nabi $ ini, diriwayatkan oleh:

HR. Malik dalarn Al Muwaththa' (2/974, pernbahasan: Meminta izin, bab:

Riwayat-riwayat tentang bekam dan upah tukang bekam), dari Humaid Ath-Thawil,

dari Anas bin Malik, bahwa ia berkata, "Rasulullah $ bertekam, beliau dibekam oleh
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3412. Ar-Flabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Husyaim, Hafsh

dan lainnya mengabarkan kepada kami dari Al Hajjaj, dari Ibnu

Amr bin Huraits, dari ayahnya, bahwa ia membeli baju perisai

bertahtakan emas dari Ali seharga empat dirham hingga mampu
membayar.256

Mereka tidak berpendapat dengan ini. Menurut mereka, ini
penjualan lrang gugur, karena hingga tidak ada batasan

3413. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

AqlSyafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Hammad bin
Salamah mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dari l(hilas bin

Abu Thaibah, lalu Rasulullah $ mernerintahkan unttrk memberinya satu sha'kurma,
dan memnerintahkan kehnrganya untuk meringankan pelrgeluaran darinp."

HR. AI Bukhari (2/9O, Wnbahiasan: Jual-Mi, bab: Pengrebutan tukang bekam),
dari Abdulhh bin Yusuf, dari Malik, dengan sanad ini. (no.2LA2).

Diriuralatkan juga dari Musaddad, dari Khalid bin AMullah, dari Khalid, dari
Ilaimah, dari lbnu Abbas rg, ia berkata, "Nabi $ beltekarn, dan beliau mernberi
orang yang . Seandainya itu hamm, tenfu belbu tidak mernberingra."
(no. 2103).

255 Ljh. Mustwtnaf AMurazaq(8/69, pembahasan: Jua-beli, bab: pedang grang

berhiaskan, cincin dan topi perisai), dari Ats-Tsauri, dari Al Hajjaj, dari Ja'far bin Amr
bin Huaits, dari ayrahnya, bahwa Ali menjual kepada Aff bin Humib, baju perisai
berhiaskan, seharga empat ribu dirham hingga dapat membagrar, atau kepada yang
lainrqn. Pernbapran saat itu ada waktu tertentunya. (no. 14347).

Uh. Mtslwnaf lbni Abi Syaibah (5,234, pernbahasan: Jual-bdi dan pengadilan,
bab: Orang yang mernberikan rukhshah dalam merrbeli hingga dapat mernbapr), dari
Hafsh bin Ghiyats dan Abbad, dari Haffi, dari Ja'far bin Amr bin Huraits, dari
ayrahnlp, bahwa seorang p€tani mengirimkan kepada Ali sebuh pakaian sutera
ktahtakan ernas -Hafsh mengatakan: Bersulam ernas-, lalu Amr bin Humib
mernMinya darinya seharga empat ribu dirham hirrgga matnpu mernbayar.
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Amr, dari Ali S, mengenai orang yang membeli apa yang pemah

didapatkan oleh musuh. Ia berkata, "ltu boleh."257

Sementara merel<a mengatakan, "Apabila pemiliknya

datang maka berhak memilih, apabila suka mengambilnya dengan

harga itu maka ia boleh mengambilnya."

34L4. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Muawiyah

mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari hrahim At-Taimi,

dari ayahnya, dari AMullah, ia berkata, "Tidak mengapa (iual-beli)

satu dirham dengan dua dirham."

Sedangkan kami dan juga mereka tidak berpendapat

dengan ini. Kami berpendapat dengan hadits-hadits yang

diriwayatkan dari Rasulullah $, bahwa beliau melarang jual-beli

perak dengan perak kecuali setara, dan juga melarang jual-beli

emas dengan emas kecuali setara. Kemudian AMullah berjumpa

dengan para sahabat Nabi,$, lalu mereka pun melarangnya, lalu

%7 ljh. Mwhannaf Abdunaza F/L9+795, pernbahasan' Jihad, bab' Bamng
yang pernah didapatkan oleh musuh kernudian ditemukan oleh pemiliknya), dari

Ma'mar, ia Hata, "Telah sampai kepadaku dari Qatadah -aku tidak tahu, rasanF
alm mendengamya darirya- bahwa Ali b€rkata, Itu adalah /al' kaum muslimin, fdak
dikernbalikan'. " (no. 9355).

l.jh. Mushamaf lbni Abi qnibh 17/685'686, pernbahasan: Jihad, bab' Budak
png ditauran kaum muslimin, kemqdian didapatkan olel-r mr.rsuh), dari Yazid bin

Harun, dari Hammad bin Salannh, dari Qatadah, dari Khilas bin Amr, dari Ali, ia
b€rlGta, "Apa yang pqnah didapatkan oleh musuh maka ihr boleh." ldan dikim di sini

ada kekuranganl.
Dari Abdah bin Sulaiman, dari Sa'id, dari Qatadah, ia berkata, "Ali berkata, Itu

milik kaum muslimin secara urnun, karena itu meniadi harta mereka'."
Dari Mu'tamir bin Sulaiman, dari ayahnya, bahwa Ali mengatakan tentang harta

kaum muslimin yang pernah didapatkan oleh musuh, bahwa itu kedudukannya sebagai

harta mereka. Ia be*ata, "Dan Al Hasan memutuskan dengan itu."
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setelah kembali ia berkata, "Tadi aku menganggapnya tidak apa-
apa, dan aku tidak pemah melakukannyra."2sS

34L5. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:
Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Husyaim
mengabarkan kepada kami dari Sulaiman At-Taimi, dari Utsman,

dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Barangsiapa membeli susu yang

2s8 Uh. Al Mu'jam At lkbirkarya Ath-Thabamni (9/7L6), dari Sa'd bin lyas, ia
b€rkata, "Abdullah pernah m€rnkil{an rukhshah dalam menjual sahr dirham dengan
drn dirtnm, dan satu dinar dengan dua dinar, lalu ia keluar ke Madinah, lalu berjumpa
dengan umar dan Ali serta para sahabat Rasulullah d| yu"s lainnya, maka mereka
pun melarangngra dari itu. Setelah kernbali, aku melihatnya ke ternpat-
tempat penukaran uang sambil mengatakan, '@laka lolian uahai sekalian manusia,
janganlah kalian mernakan riba. Dan janganlah lolian berjual-beli satu dirham dengan
dua dirham, dan jangan pula satu dinar dengan dua dinar'."

Al Haibami mengatakan di dalam Majma' Az-zaunid (pernbahasan: Jual-treli,
bab: Riunyat-riwayat tentang Penukaran, 4/L161, "Pam perawinla adalah pam pemwi
Ash-Shahih."

Uh. Mushannaf Abdutmaq(8/L23, pembahasan: Jual-beli, bab: Jual-beli perak
dengan p€rak dan ernas dengan emas), dari Ma'mar, dari Abu Ishaq, dari Abdullah bin
Kinarah, bahwa Ibnu Mas'ud pemah menukar pemk dengan pemk di baitul maal. Lalu
ketika ia datang ke Madinah ia bertanyra, lalu dikatalon, bahwa itu udak boleh kecuat
s€tara.

Abu Ishaq b€rkata, "Lalu Abu Amr Astrq/aibani mengabarkan kepadaku, bahura
ia melihat hnu Mas'ud berkeliling membawanya untuk mengernbalikannya, dan ia
meleruati ternpa.t-ternpat penukaran, sambil berkata, "Tidak boleh menukar perak
derrgan perak keorali sebra."

Dernikianlah, sedangkan di dalam rMayat Al Baihaqi dari jalur ubaidullah bin
Musa, dari Israil, dari Abu Ishaq, dari Sa'd bin lyras, dari Ibnu Mas'ud ... Saat itu
Abdullah bertugas di baitul maal, dan ia menjual rongsokan baitul maal, ia mernberi
banrrak dan mengambil sediht. Lalu disebutkan serupa itu. I,As-sunan Al Kubn,
pernbahasan: Jual+eli, bab: Apa grang dijadikan dalih oleh orang dari generasi p€rtama
yang berkata, "Tidak ada riba kecuali dalam nasi'ah (karena )," untuk
menarik kernbali perkataannya, dan berlepasnya ia dari itul.

Adapun hadits-hadits yrang mengandung larangan Nabi @ dari jual-beli perak
dengan p€rak dan ernas dengan ernas kecuali setam, ifu terdapat pada pernbahasan:
Jual+eli, bab: Rita dan bab: Jual-beli makanan dengan makanan, di antaranp adalah
no. 1451.
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masih di dalam ambing maka ia berhak memilih, apabila mau ia

boleh mengembalikannya disertai safu srla'makanan'"259

Demikian juga pendapat kami, dan inilah sunnah yang

berlaku.

Sementara mereka menyatakan, bahwa apabila ia

memerahnya sendiri maka ia tidak berhak mengembalikannya,

karena ia telah mengambil sesuatu darinya'

94:16. fu-Rabi' merrgabarkan kepada kami, ia berkata:

AsySyafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Muawiyah

mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari zaid bin wahb,

dari AMullah, bahwa ia berkata mengenai ummul walad, "Di

merdekakan dari bagian onakny6."26o

Sedangkan kami fidak berpendapat dengan ini, dan tidak

juga mereka. Kami berpendapat dengan hadits Umar, bahwa

ummul onlad merdeka apabila majikann5n meninggal. Mereka

semua mengatakan, "la dimerdekakan dari pokok harta."

3477. fu-Rabi, mengabarkan kepada kami, ia berkata:

AsySyaIi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata, hnu ulalyah

25e 14u11 dikemukakan pada no. 3101, pernbahasan: Perbedaan pendapat para

ulama Imk, bab: Perbedaan pendapat mengenai aib. Dan tdah di-bkhni di sana.

260 ijh. Uushannaf 
'Agimzaq (lngg-2go, Pernbahasan: Jual beli, bab:

Perrjualanummulwatad,daisyu'bahdaliAlHakambinUtaibah,dariaidbin
WJb, duri Abdullah, dengan sanad ini di dalam s.-tu kisah' (no' 13215)'

irh. u*t *nuf ruieoi swbh (5/195, p€rnbahasan: Jual beli dan pergadilan,

bab: penjualan ummul vmtad,, i*i W4 i', dari Al A'masy, da;' Taid bin Wahb' dari

AMullah, merryerupainYa -

Adapun umar {h memerdekakan para ummul qnlad, silal<m hhat takhii no.

3408 yang baru dikernukakan pada bab: Ini'
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mengabarkan kepada kami dari Hammad, dari lbrahim, dari
Alqamah, dari Abdullah, bahwa ia memakruhkan jual-beli
,,,,s1,4.251

Adapun mereka tidak berpendapat dengan ini, mereka
memandang udak apa-apa memperjual-belikannya. Di antara
manusia ada yang memandang tidak apa-apa membelinya, dan
kami memakruhkan penjualannya.

34L8- Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:
Asy-syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: waki'
mengabarkan kepada kami, bahwa Ali & berkata, .Tidak 

halal
memakan bawang putih kecuali ;1i*uruL.,,262

Sementara mereka tidak berpendapat dengan ini, bahkan
mereka memakmlrkannya, dan mereka berkata, "Tidak seorang
pun berpendapat dengan ini."

3418 mim. Diriwayatkan juga dari Nabi $, bahwa beliau
bersaMa,

26t t;h- Mushannaf rbni Abi sgibah (S/so, pernbahasan: Juar beri dan
pengadilan, bab: orang png mernalonrhkan pembeJian mushaf), dari Ismail bin Ibrahim
-lbnu^UJayyah-, dari laits, dari Hammad, dengan sanad ini.

262 11g. Abu Daud (4/g}g, terbitan iwamah, pembahasan: Makanan, bab:
Makan bawang putih), dari Musaddad, dari Al Jarah Abu waki', dari Abu Ishaq, dari
s!,arik bin Hambal, dari Ali, ia berkata, "Melamng makan bu*-g putih kecuali
djrnasak." (no.3824).

290



AlUmm

,61,-t*11,* LJP-
6zz

..,,
'J?lc x;;*; o

J^0
O/

t-f
a

,';Jl 7-.) J 6;'d
I J ( -J. ozJ-
) Y.z

"Barangsiapa memakan dai pohon ini mal<a ianganlah
mendekati masjid-masjid kami. la mengganggu kami dengan bau

bawmng putih."263

Inilah yang kami ambil.

%3 Ada hadib-hadib lainnya dari Nabi $ mengenai ini, di antaran5,a adalah

hadits Jabir 1gang mutbfaq alaih
HR. AI Bukhari (3/M6, pernbahasan: Makanan, bab: Apa Snng dimakruhkan

dari bawang putih dan taraman polong), dari AIi bin Abdullah, dari Abu shafwan

AMullah bin sa'id, dari Yunus, dari Az-zuhri, dari Atha" dari Jabir bin AMullah :9, ia
menyratalran dari Nabi $, bdiau b€rsabda, ;;1.'tt-Lifii'l;1, tln:i'FIU
(furugsbp mennkan fuwang putih abu bmng bakutg lr@ka hendalhh merti,auhi

l<ami, abu handaklah mani,auhi masiid kaml. lno- il521-
HR. Mqslim (1/394, pernbalnsan: Masjid-masjid dan ternpat-ternpat shalat, bab:

Lamngan bagi orang png mernakan bawang putih, bawang bombai, bawang bakung

atau serupan5ra), dari jalur hnu Wahb, dari Yunus, dengan sanad ini. Di dalamnya

disebutkan: * a\kit @an hqtdaklah manebp di runahn@. Dan pernah dibawakah

sedikit sayumn yang mengandung bawang bombai, lalu beliau mendapati bau padanSn,

beliau pun bertanya, rnaka dib€dtahukan bawang bombai di dalamnya, maka beliaiu

bersaffia, 6;j (Dekatkanlahl, kepada sebagan sahabatnya, tatkala beliau melihatrya

beliau tidak suka memakannya, beliau bersaua, qG1'n rfJ df ,'JE (Uu*Aun,

larena aku sdang betmunaiat kepda Dat yang engkau tidak sdang
m waja t (kepada -Nya). (no. 7 3 / 5641.
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13. Bab: Diyat

34L9. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: hnu Mahdi

mengabarkan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq,

dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali &, ia berkata, "(Pembunuhan)

kesalahan yang seperti disengaja dengan kayu dan bafu besar

(diyatnya): sepertiganya higqah, sepertiganya jadza'ah, dan

sepertiganya yang di antara tsaniSyah hingga bazil yang rata-rata

semuanya bunting. Sedangkan yang kesalahan (diyatnya) dua

puluh lima ekor bintu makhadh, dua puluh lima ekor hiqqah, dua
puluh lima ekor ja&a'ah, dandua puluh lima ekor bintu labun."2@

2e l-jh. Mushanmf A l9/28O, 2&4, penbahasan: Dilat, bab: Seperti
disergaja), dari Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali, ia
berkata, "S€e€rti disengaja: Dpulml dengan kayu besar dan batu besar." (no. L72O5l.

Dari Ats-Tsauri, dari Manshur, dari lbrahim, ia berkata, "Ali berkata, "Diyat pada
kasus seperti disengap adalah tiga puluh tiga ekor hiqqah, tiga puluh figa d<or jaza'ah,
dan tiga puluh ernpat ekor apa !,ang di antara baniyyah hi.ggu bzil, yang

dalam keadaan bunting. " (no. 17 2221-

Dan di dalan (9/287, pembahasan, Digrat, bab: Umur-umur diyat karma tidak
sengaia), dari Ats-Tsaud, dari Manshur, dari lbrahirn, dari Ali, ia b€rkata, "(Diyat) pada
kasus kesalahan (frdak sengaia) ..." lalu disebutkan seperti di sini. (no. 772361.

HR. Abu Daud (V150, pembahasan: Diyat, bab: Diyat kesalahan gnng seperti
disengaja), dari Hannad, dari Abu Al Ahr,uash, dari Sut/an, dari Abu Ishaq, dari Ashim
bin Dhamrah, ia berkata, "Ali mengatakan ernpat macam terkait diyat kesalahan
(keUdak sengajaan)." Ialu disebutkan seperti apa yang di sini. (no. 454, tefuitan
Au,vamah).

l.jh. Musharunf lbni Abi qnibah (5/274, pembahasan: Diyat, bab: Diyrat
pernbunuhan disengaja, berapa itu?), dari Abu Al Ahurash, dari Abu Ishaq, dari Ashim,
dari AIi, ia mengatakan tentang diiyat pelnbunuhan disengaja ... lalu menyebutkan
s€e€rti png terdapat di dalam riwayat Abdurrazzaq.

Mushannaf lbni Abi Snibah (6/273, bab: Digrat pembunuhan tidak disengaja,
baapa itu?), dad Waki', dari Sufpn, dari Abu Ishaq, dari fuhim bin Dhamrah, dari Ali.
Dirivuayatkan juga dari Sufun, dari Manshur, dari lbrahim, dari AIi. Keduanya berkata,
"la mengatakan empa.t macam terkait diyat karena kesalahan ..." Ialu menyebutkan
serupa dengan yang di sini.
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3420. Kami meriwayatkan dari Nabi $ mengenai seperti

disengaja: Empat puluh ekor unta bctina yang sedang bunting.265

342L. Diriwayatkan ir.rga dari Umar, bahwa ia memutuskan

dengan ini: "Tiga puluh ekor hiqqah, tiga puluh ekor jada'ah, darr

empat puluh ekor khalifah (unta betina yang sedang buntinfl."266

Abu Daud telah mengemukakan penafsiran urnur-urnur unta ini, yang mana ia
bet&ata, "Abu Ubaid mengabkan dari lebih dari satu orang, 'Apabila unta lantan
menrasuki tahun keempat maka disebut hiq,brefjrterrrya disebut hiqah, karena sudah
lapk untuk dibebani (untuk menjadi angkutan) dan ditunggangi. lalu apabila memasuki
tahun kelima maka disebut jadz'dan iada'ah.Lalu apabila merrasuki tahun keenam
dan menanggalkan gigi depann!,a malo disebut banfu. I.alu apabila menrasuki tahun
ketuiuh maka disebut mfu'dan mh'g4mh, talu apabila memasuki tahun kedelapan
dan menanggalkan gigi grang setelah mb'i5ryh maka disebut sadis dan adas. l-alu
apabila mernasuki tahun kesembilan dan mernnggalkan taringnya dan muncrrl maka
disebut bzil. l-alu apabila memasuki tahun kesepuluh, maka disebut mukhlif, kernudian
setelah itu tidak ada sebutan khusus, tapi disebut: hzildahw dan bazildua tahun,
mukhlif *tahun dan mukhlif &n tahun, dan setenrsnya.'."

Ia juga berkata, "An-Nadhr bin Syamuel mengatakan, 'Bintu makhadh tntlfu
yang satu tahrn, bintu labun vnttk png dr:a tahrn, hiqqah untuk yang tiga tahun,

lada ah untuk yang empat tahun, ab-tsaniyuntsk yang lima tahun, raba'untuk yang
enam tahun, sadisuntuk yang tujuh tahun, dan 6aziltnnfuyang delapan tahun'."

Ia berkata, "Abu Hatim dan AlAshma'i berkata, N Jada'ah adalah wakhr, dan
bukannya umur'."

Abu Hatim berkata, "Apabila telah menanggalkan gigi depannya maka disebut
nba'."

Abu Ubaid berkata, "Apabila telah dibuahi maka disebut khalikh, dan tetap
disebut khalifah hingga sepuluh bulan, lalu setelah mencapai sepuluh bulan maka
disebut Usyara'."

Abu Hatim berkata, "Apabila telah menanggalkan gigi depannya maka disebut
tsaniy, dan apabila menanggalkan empat gigi depan maka disebut raba'." (As-Sunan,

5/76L-162\.
265 1"61'r dikemukakan pada no. 2646, polrrba}risan: Melukai disengaja, bab:

Kesengajaan pada selain pembunuhan.
Di dalamnya disebutkan, "dua ratus ekor unta sebagai diyat yang diperberat, di

antaranya berupa empat puluh ekor khalifah yang sedang mengandung anak-
anaknya."

Inilah yang dimaksud oleh Imam Syaf i.
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Kami berpendapat dengan ini, sedangkan mereka

berpendapat menyelisihi ini, mereka mengatakan tentang

(pembunuhan) dengan bahr besar dan kayu, "lni disengaja, dan

ada qishash di dalamnya." Mereka mencela pandangan sahabat

mereka karena mengatakan, "lni kesalahan."

3422. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ath-Thanafisi

mengabarkan kepada kami dari AMullah hnu Habib bin Abu

Tsabit, dari Asy-Sya'bi, dari Masnrq, ia berkata, "Aku sedang di

hadapan Ali &, lalu datang tiga orang, kemudian mereka bersaksi

terhadap dua orang lainnya bahwa keduanya telah menenggelam-

kan seorang anak, dan kedua orang ifu bersaksi atas ketiga orang

ifu bahwa merekalah yang telah menenggelamkannya. lalu Ali &
memufuskan atas tiga orang ifu seperlima diyat, dan memutuskan

atas kedua orang ifu tiga pedima diya1."26t

Kami tidak berpendapat dengan ini, dan tidak seorang pun

yang kami ketahui yang berpendapat dengan ini. Sementam

266 HR. Abu Daud (5/159-L6f., di tempat yang sama dengan yang sebelum ini),

dari An-Nufaih, dari S.rt an, dari lbnu Abi Najih, dari Mujahid, ia berkata, "Umar
rnerntrtuskan ..." lalu menyebutkan serupa ini.

Di dalamnya disebutkan: "dan ernpat puluh ekor khalifah yang di antam
banigah hingga badl, dan kesemmn5ra ..." (no. 4537, terbitan Awamah).

%7 Uh- Muslmnnaf lbni Abi Syaifuh (6/421, pembahasan: Dyat, bab:

Sekelompok orang saling mendorong ke sumur atau air), dari Waki', dari AMulhh bin
Habib bin Abu Tsabit, dari Amir, dari Masruq, bahwa enam orang anak pergi

berenang, lalu satu seorang dari mereka tenggelam, lalu tiga orang dari mqeka
bersaksi te*ndap dua orang lainn5ra bahwa kedua oftrng inilah lrang
menenggelamkannp, sernentara yang dua omng ini bersaksi terhadap ketiga orang ini
bahwa merekalah lnng menenggelamkanngra. Maka ia memufuskan dua perlima diyat
atas yang tiga orang, dan tiga perlima diyrat atas 5rang dua omng.
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mereka mengatakan, "Keluarga kortan fidak berhak kecuali

menunfut salah satu dari kedua kelompok ini."

3423. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

AsyrSyafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Jarir mengabar-

kan kepada kami dari Mughirah, dari AqrSya'bi, dari Ali &,
mengenai lelaki yang membunuh wunita, ia berkata, "Apabila para

wali si wanita ingin menunfut balas (qishastr) rrpha mcre}e tidak

berhak atas ifu hingga mereka diberi setengah fi,ra1."264

Adapun mereka Udak berperdapat dengan ini. Merd<a

mengatakan, "Ada qishash di antara keduanya karena

pembunuhan." Mereka juga mengingkari perkataan ini, mereka

mengatakan, "Kami tdak mengetahui seoftmg pun !,ang

mengatakannya."

Y24. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

AsySyafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Yazid bin

Harun mengabarkan kepada kami dari Hisyam, dari Al Hasan,

bahwa Ali memutuskan diyat sebesar dua belas ribu. Demikian

juga pendapat kami, sedangkan mereka mengatakan, "Dilat

adalah sepuluh ti6u. "259

258 Uh. Mushannaf tbni Abi Saibh l5/%5, pernbahasan: Di5nt, bab: Orang

gnng b€rkata, "Lplaki Udak dibunuh karena mernhrnuh wanita hingga m€nunaikan

setengah diyat.'), dari Jadr, dari Mughirah, dari Sirnak, dari AslFq,a'bi, ia berkata,

"seorang lelaki diadukan kepada Ali karena merrbunuh seorang wanita, maka Ali
$grkata kepada para wali si wanita, 'Apabila kalian mau, baSntkut setengah diSrat dan

bunuNah ia'."
269 Sr* tidak menemukan pada selain riwayat Asy-Syafi'i.
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3425. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Zaidah
mengabarkan kepada kami dari Mujalid, dari Asy-Sya'bi, dari
AIi &, bahwa ia mengadili kasus wanita yang mencubit, yang

menghentakkan kakinya dan yang patah lehemya. Yaitu seorang

anak perempuan menunggangi anak perempuan lainnya, lalu anak

perempuan lain (anak ketiga) mencubitnya (mencubit anak kedua)

hingga ia menghentakkan kakinya, lalu terjatuhlah anak

perempuan yang sedang digendong hingga lehemya patah. Maka

Ali menjadi-kan diyat tiga bagian.27o

Sementara mereka tidak berpendapat dengan ini, dan

mereka mengingkari penetapan hukumnya dengan ini. Mereka

berkata, "Tidak seorang pun berpendapat dengan ini." Mereka

menyatakan bahwa tidak ada denda atas perempuan yang patah

lehemya itu, dan bahwa diyatnya ditanggung oleh aqilabnya anak
yang patah lehemya.

3426. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abbad bin Al
Awwam mengabarkan kepada kami dari Amr bin Amir, dari

27o lih. As-Sunan Al Kubm karya Al Baihaqi (8/1L2, pernbahasan' Diyat, bab:
Riwayat-riwayat tentang srxnur yang ada kompensasin!,a), dari jalur Abu Ubaid, dari
Ib,nu Abi Zafrah, derrgan sanad ini.

Al Baihaqi berkata, "hnu Abi Taidah b€rkat4 'Tafsirannya, bahwa ketiga anak
perempuan itu sedang berrnain-main, lalu salah satungra menunggangi kawannya, lalu
wanita ketiga mencubit wanita llang sedang menggendong hirrgga ia menghentakkan
kakinya, maka jatuhhh wanita yang sedang digendong (menunggang) hingga lehernya
patah, maka Ali rg menetapkan sepertiga diyat atas wanita gang menghentakkan kaki
ifu, dan sepertiga atas wanita yang mencubit, serta menggugurkan Sang sepertiga, ia
berkata, 'Karena itu adalah bagiannya si penunggang (5nng digendong), karena ia
mernbantu atas dirinp'. "
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Qatadah, dari l{hilas, dari Ali &, bahwa ada dua anak bermain

guci, lalu salah safunya berkata, "Hati-hati", dan lainnya juga

berkata, "Hati-hati." Lalu mengenai glgi depannya hingga

memecahkannya, kemudian diadukan kepada Ali &, dan ia pun

tidak menanggungkannya. 27 1

Sedangkan mereka menangguhkan ini, dan mereka

menyelisihi apa yang mereka riwa5ntkan mengenai ini.

3427. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Hammad

mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dari l(hilas, dari Ali &,
ia berkata, "Apabila seorcmg lelaki menyuruh budaknya unfuk

membunuh seseorcrng, maka budak ifu hanya sebagai pedangnSa

atau cambuknya, sehingga si maula (majikan) dibunuh (dihukum

mati; qishash), sedangkan sang budak &penja16."272

3428. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

AsySyafi'i mengabarkan kepada lorni, ia berkata: Sufuan

mengabarkan kepada kami dad Mutharrif, dari AsySya'bi, dari

Abu Juhaifah, ia berkata: Aku berkata kepada Ali &, "Apakah

engkau mempuyai sesuatu dari Nabi $ selain yang ada di tangan

orang-oftmg?" Ali menjawab, "Tidak, kecuali Allah memberikan

kepada seoftmg hamba pemahaman tentang Al Qur'an dan apa

yang terdapat di dalam lembaran." Aku berkata, "Memangnya apa

rzl Saga tidak menernukan pada selain riurayat AqrSlrafi'i.
n2 l)h- Mushannaf lbn Abi gPibah (6/M, pernbahasan: Diyat, bab:

Seseorang yang menyuruh orang lain untfi mernbunuh orang lain), dari Zaid hnu Al
Hubab, dari Hammad bin Salamah, dengan sanad ini. Di dalamnyra hanya disebutkan,
"Sesungguhnla ia hanp sebagai cambuknya dan pedangn!,a."
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yang terdapat di dalam lembaran itu?" Ali menjawab, "Tebusan,

memerdekakan budak, dan bahwa seorang mukmin tidak dibunuh

karena membunuh orang 1*ufir.'273

Adapun mereka menyelisihi ini, dan mereka mengatakan,

"seorang mukmin dibunuh apabila ia membunuh orang kafir."
Mereka juga menyelisihi apa yang mereka riwayatkan dari AIi &,
dari Nabi S.

3429. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Hammad bin

Salamah mengabarkan kepada kami dari Simak bin Harb, dari

Ubaid bin Al Qa'qa', ia berkata, "Aku orang keempat dari empat

orang, kami minum khamer, lalu kami saling menusuk dengan

pisau yang kami bawa. [-alu kami diadukan kepada Ali &, maka ia

pun memenjarakan kami, lalu dua orang dari kami meninggal, lalu

para wali korban ifu berkata, 'Berikan diyat kami dari yang masih

tersisa." Lalu Ali @ bertanya kepada orang-orang, "Bagaimana

pendapat kalian?" Mereka pun berkata, "Menumt kami, engkau

hams mendenda keduanya." Ali berkata, "Mungkin saja salah

satunya membunuh kawannya." Mereka berkata, "Kami tidak

tahu." Ali berkata, "Aku juga tidak tahu." Ia juga bertanya kepada

Al Hasan bin Ali, lalu ia pun mengatakan seperti yang dikatakan

oleh orang-orang itu, dan Ali pun menjawabnya demikian, lalu ia

menetapkan diyat kedua kortan atas keempat kabilah, kemudian

mengambil diyat luka dari yang tersisa.274

273 7"1uyt dikernukakan pada no. 2655, pernbahasan: Melukai derrgan sengaja,

bab: Dibunuhnya orang merdeka karena membunuh budak.
274 Ulh. Mushamaf lbni Abi Stnibh (6/394, pernbahasan: Dipt, bab:

Sekelompok orang !,ang saling melukai), dari Abu Al Ahruash, dari Simah dari
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3430. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

AsySyafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Hammad bin

Salamah mengabarkan kepada kami dari Simak, dari Hanasy bin

AI Mu'tamir, bahwa sejumlah orang menggali sulnur (iebakan;

perangkap) unfuk singa, lalu orang-orang terlalu ramai di atasnya

hingga seorang lelaki terjatuh ke dalamnya, lelaki ini berpegangan

dengan lelaki lainnya, dan lelaki ini pun berpegangan dengan yang

lainnya, lalu mereka diserang oleh singa, kemudian mereka

dikeluarkan darinya, lalu mereka meninggal. Kemudian orang-

orang berselisih mengenai hal ifu hingga menghunuskan senjata,

maka Ali & berkata, "Mengapa kalian membunuh dua rafus orang

karena empat orang? Marilah, kita tetapkan qishash di antara

kalian dengan suatu kepufusan jika kalian rela, dan jika tidak,

maka adukanlah kepada Rasulullah #." Iu berkata, "Unfuk orang

pertama seperempat diyat, unfuk yang kedua sepertiga diyat,

unfuk yang ketiga setengah diyat, dan untuk yang keempat

lengkap." Dryat itu dibebankan kepada kabilah-kabilah yang

berdesakan di atas surnur itu, lalu di antara mereka ada yang rela

dan ada yang tdak rela, lalu mereka mengadu kepada

Rasulullah $, mereka pun menceritakan peristiwa ihr kepada

Abdr.rmhman bh Al Qa'qa', h b.rt{ata, "Aku mengurdang serurnlah orang ke

nrmahlnt, hlu merdra pn rna&an dan minrn, lah mcreka nnh.d{, kerrrudian merdra
pisau-pisau di rurnah hlu t€rjad kc*acauan hingga mereka salirg meluld.

Merd<a cmpat orarg, dua orang mcnirggal dil dra htor4l! masih hidtrp.

Il,taka Ali menetapkan dipt atas kerrnpatrya, hn mqry-c4stnsh untuk grarg t€rftAa
sesni dengan luka yrang mereka ahmi.

Lfi. Muslwrmf AMwazaq (lO/9, tnb: Dua orang lxarg salirg mernhrnuh,
dan gang mertr/erdrg omng lain atau memukuhya), dari Huqp&n bn Ba3!/ir, dari Abu
Ishaq Aa1$,aibani, d-i Asyngn'bi, ia berl<ata, "Aku bcrsaksi tentang Ali, bahwa ia
mernufuskan kasus sekelompok orarg 1arg saling memhmuh safu sama lainnya, yaitu

diyat orang-orang yang terbunuh atas orang-omng png teduka, dan menggugurkan

di!,at dari mereka sekadar luka-luka mereka." (no. 18329).
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beliau, dan berkata, "sesungguhnya Ali & telah memutuskan

demikian dan demikian." Maka beliau pun memufuskan dengan

keputusan 611 9.275

Adapun mereka tidak berpedoman ini.

3431. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah

mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari Syaqiq, dari

Abdullah, mengenai luka pada lelaki dan perempuan, "Adalah

sama pada gigi dan luka yang menampakkan fulang, adapun yang

tidak sampai begitu maka setengahnya."276

275 lih. Musharnaf lbni Abi Stnibah 16/420, pernbahman: D5nt, bab:

Sekelompok orang yang saling mendorong satu sama lain ke dalam sumur atau air),

dari Abu Al Ahwmh, dari Sirnak, dari Hanasy bin AI Mu'tamir, ia b€f,kata, "Telah digali
sebuah lobang pemngkap unhrk singa di Yaman, lalu seekor singa jatuh ke dalamnya
kernudian orang-omng saling dorong unfuk melongok ke pangkal sutnur, lalu seomng
Ie.laki terjatuh ke dalamnp, ia berpegangan dengan orang lain, dan orang lainnya ini
juga berpegangan dengan omng lain lagi, hingga jatuhlah ke dalamnyra empat omng,
dan mereka sernua binasa di dalamnyra. Omng-omng tidak tahu apa yrang harus
dip€rbuat? Lalu datanglah Ali, ia ptrn berkata, 'Apabila engkau mau maka aku
putuskan di antara kalian dengan keputusan yang dibolehkan di antam kalian hingga

kalian menemui Rasulullah $. Karena sesungguhnp aku menetapkan diyat atas orang

yang menghampiri pangkal sumur'. Ia menetapkan bagi omng p€rtama png ada di
sutnur seperempat diyat, unfuk yang kedua sepertiga diyat, untuk yang ketiga setengah

diyrat, dan untuk yang keernpat sempuma." Ia berkata, "Lalu mereka saling merninta

kerelaan atas hal itu hingga mereka menernui Nabi $, lalu mernbedtahu beliau

tentang kepuh.rsan Ali, maka beliau pun mengesahkannSra."
276lih. Mushannaf lbni Abi Sjnibah(6/36G%7, p€rnbahasn: Diyat, bab: llka

pada laki-laki dan perempuam), dari Jarir, dari Manshur, dari hrahim, dari AMullah, ia
Hata, "Adalah sama (diyat) luka pada laki-laki dan perernpuan yang teriadi pada SrSt
dan luka yang menampakkan hrlarrg." Dan Dari Ali bin Mushir, dari Hisyram, dad Asf
qp'bi, dari Syumih, bahwa Hisl6m bin Hubairah mengirim surat ke,padanyra unhrk
menanyakannla, maka ia mernbalas surahr5ra, bahwa diyat perernpuan setengah dari
diyrat laki{aki, baik sedikit maupun banyak. Sedangkan Ibnu Mas'ud b€rkah, "Dr1rat

perempuan dalam trdak kesahhan (tidak sengaia) adalah setengah dari diyat laki-laki,
kecuali pada gigi dan luka lnng m€nampakkan tulang, keduangra sama. Sementam
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Sedangkan mereka menyelisihi ini, dan mereka mengata-
kan, "Setengahnya dari semua ih-r."

3432. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

AsySyafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sa'id mengabar-
kan kepada kami dari Abu Ma'syar, dari Ibrahim, dari Abdullah,
mengenai orang yang difunfut qishash (karena melukai) lalu ia
meninggal, ia berkata, "Diwajibkan diyat atas orang yang difuntut
qishash ifu, dan dimaafkan darinya sesuai dengan kadar
\i<anya."277

Adapun mereka tidak berpendapat dengan ini. Bahkan
kami dan mereka mengatakan, "Tidak ada diyat atas yang dituntut
qishash ifu, karena ia melakukan tndakan yang memang harus

dilakukannya."

aid bin Tsabit berkata "Diyrat perernpran ddam kasus kcdahan (Udak sengqta)
adahh s€p€rti d!,at lald-hki hingga mencapai scp€rtiga diyat, adapun 1ang l€bih dari
ifu rnaka setengahnlxa.

Uh. M.slrumf AMmary P/397, penbatrasan: Dlal bab: Kapan ldaki
menuntut diSat perernpuan), dari Ats-Tsauri, dari Hammad, dad lbrahkn, dari At, ia
berkata, "[xka pada wanita diyatrya setengah dari lulo pada laki-lald."

Ia berkata, "lbnu Mas'ud berkata, 'Kedrar6;a sama pada SEi dan hka yang
m€nampakkan d-g, sdangkan yang sdain ihr adalah setcngahnp'."

Sernentara Zail bin Tsabit mengatakan,"Hingga sepertiga." (no. 1775).
277 1i1r. Mushannaf A (9/458, bab: Menangguhkan tuntutan hingga

serrbuh), dari Ma'mar, dad Sa'id, dari Abu Ma'qnr, dari lbrahim, dari hnu Mas'ud, ia
b€rkata, "Dyatryra atas orang yang dituntut, hanya saja digugur.kan darinyra (sekadar
dengan) diyat lukanya. " (no. 18008).
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L4. Bab: Pengadilan

3433. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufuan

mengabarkan kepada kami dari Al Ailah, dari Asy-Sya'bi, dari

Ali &, ia berkata, "Ada beberapa orang yang mengadukan

sengketa kepadanya, yaitu ada tiga orang yang mengakui seorang

il*, dan sebagian mereka meminta unttrk menyerahkan kepada

sebagian lainnya, namun mereka menolak. Ali berkata, 'Kalian

para mitra yang saling berseteru'. Kemudian ia mengundi di antara

mereka, lalu menetapkan unfuk salah safu dari mereka yang

namanya keluar, dan menetapkan dua pertiga diyat atasnya'

Kemudian ia menceritakan hal ini kepada Nabi $, maka beliau

pun bersaM a, 'hgkau benar, bagws 1*ri -"278

3434. Ar-Rabi' mengabaykan kepada kami, ia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah

mengabarkan kepada kami dari Salamah bin Kuhail, ia berkata,

278 HR. Abu Daud (3/LOG7O7, terbitan Awwamah, Pernbahasan: Talak, trab:

Omng yang berpendapat dengan undian apabila mereka berselisih mengerni anak),

dari Musaddad, dari Yahya, dari Al Ailah, dari AsSr-$,n'bi, dari Abdullah bin Al Khalil,

dari ?aid bin Arqam, ia berkata, "Aku se/ang duduk di hadapanNabi'$, Ialu

datanglahseorang lelaki dari Yaman, lalu berkata, 'Sesungguhnlp ada tiga orang dari

penduduk Yaman l6lrg menemui Ali unh.rk mengadukan kepadanya perselisihan

mereka tentang seotang anak. Mereka ifu dulunya pernah menggauli seoftmg wanita

dalam satu keadaan suci ..'." lalu disebutkan serupa ihr (no. 22631.

Diriwayatkan juga dari Khuslraisy bin Ashmm, dari AMurmzzaq, dari Ats-Tsauri,

dari Shalih Al Hamdani, dari Aqrsya'bi, dari AMu Khair, dariTaid bin Arqam, s€rupa

itu. (no. 22&1.
Diriwayatkan juga dari Ubaidullah bin Mu'adz, dari ayahnya, dari Syr'bah, dari

Salamah, dari AqrSya'bi, dari AI Khalil atau lbnu Al Khalil, ia berkata, "Datang

kepada Ali ..." lalu disebutkan serupa itu. (no. 22651.
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"Aku mendengar Asy-Sya'bi menceritakan dari Abu Al Khalil -atau
Ibnu AI Khalil-, bahwa ada tiga orang 5nng bersama-sama dalam

menggauli, maka tidak diketahui milik siapa si anak itu, lalu

mereka mengadu kepada Ali, lalu ia pun menyrruh mereka untuk

melakukan undian, dan menyuruh orang yang undiannya keluar

agar memberikan dua pertiga digrat kepada dua ldinnya."279

Adapun mereka tidak beryadapat dengan ini, pdahal
mereka menetapkan ini dari Ali & dari Nabi ft, namun mereka

menyelisihinya. Jika apa yang mereka katakan itu adalah apa yarg
valid dari Nabi $, maka udak seorcng pun menyrelisihinya.

Seandainya menurut kami bahun ini valid dari Nabi $, nisca5ra

kami berpendapat dengan ini.

Kami mengatakan, kami memanggil ahli garis keturunan

untuk memeriksa si anak, lalu apabila ia mengaitkannya dengan

salah seorang dari mereka ifu adalah anaknya, dan apabila

mengaitkannya dengan mereka semua, atau tidak mengaitkannya

dengan seorang pun dari mereka, maka tidak sebagai anaknya,

dan perkaranya dihentikan hingga si anak baligh lalu bemasab

kepada siapa yang ia kehendaki, karena ia tidak boleh memiliki

dua bapak di dalam Islam. Sedangkan mereka mengatakan, '(Jika

demikian) ia adalah anak mereka yang mewarisi mereka dan

mereka mauarisinya. Dan ia menjadi hak yang tersisa dari

mereka."

3435. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Asyr-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah

mengabarkan kepada kami dari Simak, dari Ibnu Ubaid bin AI

27e lbid.
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Abrash, bahwa seorang lelaki menyewa seorang tukang kayu yang

memukulkan palnr unhrknya, lalu pakunya pecah, lalu ia
mengadukannya kepada Ali &, maka ia berkata, "Berikan

kepadanya safu dirham yang telah pecal'r.'Z8o

Mereka menyelisihi ini, dan tidak berpendapat dengan ini.

Kami juga tidak berpendapat dengan ini. Orang yang menjamin

orang sewaan maka ia menjamin nilai paku itu, dan tidak

menetapkan apa pun unfuknya apabila belum menyelesaikan

pekerjaannya. Apabila pekerjaan telah selesai maka ia berhak atas

upah penye\ raannya apabila upah itu sah, dan apabila upah itu
rusak maka baginya pahala seperti itu.

3436. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

AsyrSyafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Bakar bin

Ayyasy mengabarkan kepada kami dari Abdul Aziz bin Flafi', dari
Musa bin Tharif Al Asadi, ia berkata: Ali & masuk ke baitul maal,

lalu ia menganggapnya rendah, dan berkata, "Aku tidak

membiarkan memasuki sore sedangkan masih ada dirham di

tempatmu." Lalu ia memerintahkan seorang lelaki dari Bani Asad,

kemudian ia pun membagikannya hingga malam, lalu orang-orang

28o Ljh. Mushannaf lbni Abi Stnibah (5,/58, pembahasan: Jual treli dan
pengadilan, bab: Orang seuraan, apakah menanggung ahukah tidak?), dari q/arik, dari
Hisyam, dari Simak, dari Ubaid bin AI Abrash, bahwa Ali mmanggungkan kepada
hrkang kayu.

Dari Abbad bin Al Awwam, dari Haffi, dari Hushain Al Haritsi, dari Asy-$la'bi,
dari Al Harits, dad Ali, ia b€rkata, "Barangsiapa m€nyerrJ"a seomng pekeria (orang
sanraan), maka ia menanggung."

Dari Abbad, dari Hajjaj, dari AI Hakam, dari Ali, seperti ihr.
Demikianlah, dan sap tidak menernukan yang sama persis dengan riwayat Asyr

Syaf i.
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berkata, "Andaikan saja engkau mengupahnya." Ia berkata, "Jika

mau, akan tetapi ifu adalah haram."

Sedangkan mereka menyelisihi ini, dan mereka

mengatakan, "Tidak apa-apa memberi upah pembagian." Mereka

juga berkata, "Ali berkata, 'Haram'." Padahal mereka

meriwayatkan dari Ali &, "Jika ia mau niscaya aku membennya,

namun ifu haram." Kami dan mereka mengatakan, tidak halal bagi

seorang pun untuk memberikan png haram, sebagaimana tidak

halal bagi seorang pmn unhrk mengambilnya (meneriman5ra). Kami
juga tidak melihat Ali & memberikan sesuafu yang dianggapnya

haram, insya 411u1i.287

U37. Ar-Rabi' mergabarkan kepada kami, ia berkata:

AsyS5nfi'i mengabarkan kepada karni, ia berkata: Sufuan

mengabarkan kepada kami dari Ismail Ibnu Abi Khalid, dari Asy-

Sya'bi, ia berkata: Ali *L memeriksa suafu hal, lalu ia berkata,

'Aku tidak melihaturya kecuali bahrra itu kelaliman. Seandainya ihr

bukan perdamaian (rekonsiliasi) niscaya alm kembalikan."

Adapun mereka menrTehsihi ini, dan mereka mengatakan,

"Apabila ih-r kelaliman, maka itu tertolak." Sedangkan karni

meriwayatkan dari Nabi fl|, bahwa barangsiapa melakukan

perdamaian (permufakatan/rekonsiliasi) atas sesuafu yang tidak

dibolehkan, maka ihr tertolak.282

281 Ljh. Mushannaf lbni Abi SPibh (5/269, pembahasan: Jual-beli dan
pengadilan, bab: Upah pemba$), dari Abu Bakar bin Ayyasy, dengan sanad ini,

menymrpai ini.
Di dalamnya disebutkan, lalu ia (pembag) Mata, "Aku tidak mernbutuhkan

kehamman kalian."
282 Sayatidak menemukan atsarint selain pada riwayat Asy-Syafi'i.
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3438. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Hafsh bin

Ghiyats mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi laila, dari Al
Hakam, dari Hanasy, bahwa Ali S memandang sumpah disertai

6116.283

Adapun mereka menyelisihi ini, dan mereka tidak meminta

seseorang bersumpah disertai pembuktiannya. Mereka juga

meriwayatkan dari Syrraih, bahwa ia meminta sumpah disertai

bukti. Kami tidak mengetahui mereka meriwa5ratkan dari seorang

pun dari para sahabat Nabi ,# yung menyelisihi keduanya.

Adapun hadtu mar{u'yang diis-yaratkan Aslrq/afi'i, bkfuiinya maknanf telah
dikernukakan pada no. 1645, pernbahasan: Perdamaian.

Al Baihaqi merrgatakan di dalam Al Ma'nfah (4/M81, "Kernungkinan malsudnya
adalah makna dari apa 5ang kami riwa5atkan darinyra mengenai hadits Abu Hurairah

dan Amr bin Auf, atau ia mernaksudkan hadits Aislrah, bahwa Nabi $ bersabda, i-j
1i'A'+'d t; ull 4'otf " gt42,rn1u* mangada-ada sauatu di dahn pakan kanzi

gang bul<an darinSa, maka itu teftohk"
bfa/n hadits Amr bin Auf: t-i'rV,1;lil ,'$ai7it7\1,5:) Jt t tajjr. "I{aum

muslimin harus menqtuhi pa4ambn mereka, kecwli sSamt 5ang
Sang halal, atau mazghalall<an Sang hanm." Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan ia
mer;g-haeftkannya.

Hadits Abu Hurairah.'1y #r',i.'&t "Pqdatnaian (rekonsiliasi) anbn l<aum

muslimin adalah bleh." Dirirrnyatkan oleh Al Hakim, daniamq-shahilrkannp.
28s Uh. Musharupf lbrn Abi qnibh (5/%9, pernbahasan: Jual-beli dan

pengadilan, bab: Omng yang merninta sumpah seseomng disertai pernbuktiannya), dari
Hafsh, dari Ibnu Abi [-aila, dari Al Hakam, dari Hanasy, dari Ali, bahura ia merninta
sumpah Ubaidullah bin Al Hurr dis€rtai pernbuldiannya.

Dari Ali bin Mushir, dad AslFqn'bi, dari qrumih, bahura ia merninta zumpah
disertai pembuktian.

Dari Waki', dari Hisyam bin Al Mughirah, dari Sa'id bin Asywa', dad q/umih, ia
berkata, "Semoga Allah memburukkan pembuktianmu apabila engkau Udak
bersumpah atas hakmu."
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15. Bab: Luqathah (Barang Temuan)

3439. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Seorang lelaki

mengabarkan kepada kami dari Sgr'bah, dari Abu Qais, ia
berkata: Aku mendengar Huzail berkata, "Aku melihat Abdullah

ditemui seorang lelaki yang membawa sebuah kantong berikat, lalu

ia berkata, 'Aku telah mengumumkannya narnun belum menemu-

kan orang yang mengenalinya'. AMullah pun berkata, 'Nikmatilah

itu'."2&

Ini pendapat kami, apabila ia telah mengumumkannya

selama setahun dan tidak menemukan orang yang mengetahuinya,

maka ia berhak menikmatinya. Demikian sunnah yang valid dari
Nabi $. Hadits lbnu Mas'ud lebih dekat dengan As-Sunnah.

Sementara mqel<a menyelisihi semua ini.

3MO. Mereka meriwayatkan hadits dari Ali, dari aphnya,
dari AMullah, "Bahwa ia membeli seorang budak perempuan, lalu

pemiliknya pergi, maka ia pun menyedekahkan hartanya, dan ia
berkata, 'Ya Allah, tentang pemiliknya, apabila ia tidak suka maka

unfukku dan aku menanggung utang'. Kemudian ia berkata,

'Demikian juga yang kami lakukan terhadap barang 1sgrs6r1'."285

za4 Sa!,a tidak menernukannya dari selain ialur Aslrq/afi'i.
245 Lih. Mushannaf Abdwary OO/L39-L4O, pernbahasan: Bamng temuan),

dari Ats-Tsauri dan Ismil, dari Amir bin qpqh, dari Abu Wail Syaqiq bin Salarnah, ia
berkata, "Abdullah bin Mas'ud membeli seorang budak perernpuan dari seorang lelaki
seharga enam ratus atau tujuh mtus, (kernudian tdak berjumpa dengan lelaki ini) maka
ia mengumumkannya selama setahun narnun tidak menemukarur5n, kernudian ia
keluar mernbawa pernbayaran itu ke As-Suddah, lalu menyedekahkannya satu dirham
dan dua dirham atas nama perniliknya. Apabila pemilikoya datang maka ia
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Sementara mereka menyelisihi As-Sunnah terkait dengan

barang temuan yang tidak ada hujjah padanya, dan mereka

menyelisihi hadits Abdullah bin Mas'ud yang sesuai dengan As-

Sunnah, padahal ifu valid menurut mereka, dan mereka berdalih

dengan hadits yang dari Amir ini, sementara mereka menyelisihi-

nya pada inti yang terdapat di dalamnya. Mereka berkata, "Apabila

penjualnya pergi, maka pembeli tidak boleh menyedekahkan

harganya, tapi ia menahannya hingga pemiliknya datang kapan

pun ia datang."

mernberinya pilitran, apabila mernilih pahala nnka pahala itu untuknya, dan apabih

mernilih hartanp rnaka trntularfn harta itu.
Kernudian Ibnu Mas'ud Hata, 'D€rnikianlah ynng sernestinya lolirn lah&an

terhadap bardng ternx.ran'." (no. 18631).
Uh. Mushanrnf lhi Abi St/aibh 15/1889, pernbahasan: JuaFb€li &n

p€ngadilan, bab: Barang tertuan, apa lrang harus diperlruat dengarrqa?), dori qprik,
dari Amtu bin qpqiq, dad Abu Wail -yakni q,qiq-, ia berkata, "AMuUah membeli

seorang budak perernpuan seharya fuiuh ratus dirham, hlu perniliknya mqlghilarg,
maka ia pun mmgumumkannlra selama setahun. Keinudian ia kekrar ke maslid, hlu
bershadaqah dan berkata, 'Ya Allah, ini atas namanlra. Apabila ia menolak rrnka

menladi tanggunganl$ dan kepadaku'. Kemudian berkata, 'Demikianlah gang harus

kalian lakukan terhadap bamng temuan atau temak yrang kesasar'."

Adapun Sunnah yang valid dari Nabi # y*S disyaratkan oleh AsySyrafi'i, silakan

lihat no. L736 yarq diulang di permulaan pembahasan: Barang temuan. Telah

diriwagratkan juga oleh lrnam Malik di dalam Al Muwaththa'.
Dan telah dikeluarkan juga oleh AsySyaikhani:
HR. AI Bukhari (2/785, pembahasan: Ba.attg temuan, bab: Apabila pemilik

barang temuan tidak ditemukan setelah setahun maka barang itu milik orang lrang
menerrrukannya, no.24291, dari jalur Malik.

HR. Muslim (3/l34,6-13y'.8, pernbahasan: Bamng temuan, no. l/77221, juga

dari jalur Malik.
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16. Bab: Faraidh (Pembagian Warimn)

3M7. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

AsySyaf i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Seorang lelaki

mengabarkan kepada kami dari Syu'bah, dari Amr bin Murrah,
dari AMullah bin Salamah, dari Ali &, bahwa ia menyertakan

kakek dan saudara hingga menjadi yang keenam.z86

Adapun mereka tidak berpendapat dengan ini, sedangkan

sahabat mereka mengatakan, "Kakek adalah ag#, maka saudara

dikesampingkan."

sMZ Sedangkan mereka dan kami berpendapat dengan
pendapat 7-aid; Para saudam dibagi selama pembagian itu baik
unfuknya, dan tidak mengurangi dari sepertiga dari pokok
fi*6.287

286 Uh. Mushannal tbni Abi qqibah (7/32, pqrttntwan, Faraidh, bab: Apabila
meninggalkan saudara-saudam hld-laki dan kakek, dan pertedaan mereka
mengenainyra), dari Waki', dari qll'bah, dari Amr bin Murah, dari AMullah bin
Salamah, dari Ali, bahwa ia mernbagi lckek dan saudara-saudam laki-laki kepada
s@er€nam.

Dad Waki', dari Ibnu Abi Khalil, dari A"f$n'bi, dari Ali, bahwa ia mernberi
seperenam kepada enam saudam hki{aki dan seorang kakek.

lih. Muslwnaf Abduruzaq (10/265, p€rnbahasan: Faraidh, bab: Bagian
kakek), dari Ats-Tsauri, dari Isa, dari AqpSya'bi, di dalam atar yang panj,ang. Dan
bahwa Umar bertangra kepada Ali, lalu ia memb€ri perumpamaan seperti sebuah
lernbah yang dialiri air sungai, maka ia mernbagi antara kakek dan enam saudam. (no.
19058).

437 Uh. Mtshannaf Abdunzaq(70/266-267, di bagian yang tadi).
Di dalam atsrtadt disebutkan: Asfslrafi'i berkata, "Maka Zaid menetapkannya

saudara hingga mencapai tiga, grartu sebagai yang ketiganSra. Apabila lebih dari itu
maka ia mernberinp sepertiga. (no. 19O5).

Dari Ats-Tsauri, dari Al A'masy, dari Ibrahim, ia berkata, "Zaid bin Tsabit
menggabungkan kakek ksama saudam-saudara laki-laki dan saudara-saudara
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Mereka mengingkari perkataan Ali, dan mereka me-

ngatakan, "Tidak seorang pun mengatakan ini."

3M3. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

AsySyafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Muawiyah

mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari hrahim, ia
berkata, "(Jmar dan Abdullah memberi warisan kepada para

kerabat lang memiliki hubungan rahim dan tidak memberikan

kepada para maula. Dan Ali *e adalah yang paling keras dalam

5u1i1r."288

Adapun mereka tidak berpendapat dengan ini, mereka

berkata, "Apabila para ahli faraidh (warisan) tidak disebutkan dan

tidak pula ashabah, maka kami memberikan warisan kepada para

maula." Sedangkan kami mengatakan, kami tidak memberikan

warisan kepada seoftrng pun selain yang disebutkan unfuknya

p€r€mpuan ke dalam yang sepertiga. I-alu apabila mencapai seperti maka diberi

seperti. (no. 19O63).
I.Jh. Muslnnnaf lbni AU Syaibh (7/352, di bagian gang tadi), dari Abdul A'la,

dari Yunus, dari AI Hasan, bahura Zaid membagi kakek bersama satu dan dua omng
saudara hki-lak. Apabila mereka tiga orang maka ia berhak seeertiga dari sermn

harta. Apabila ia merniliki bagian warisan tertentu maka dilihat, apabila yang sepertiga

itu lebih baik baginya rnaka ia diberi itu, dan apabila pernbagian lebih baik ba$nya

maka ia diberi bagian itu, dan tidak dikurangi dari yang seperenam harh.
288 Ljll. Sunan &'il bin Manshur (L/94, pqnbhasan: Faraidh, tnb: Warisan

maulabqsma para alrli waris), dari Abu Muawiyah, dengan sanad ini. (no. 181).
Dari Fudhail bin lyadh, dari Manshur, dari hrahim, ia b€rkata, "Umar bin

Khaththab mernberi warisan kepada dzawil arharn dan fidak memberi kepada para

maula. Lalu dikatakan, Apakah Ali mernberikan itu kepa& mereka?' Ia menjawab, Ali
adalah omng lang sangat kems dalam hal itu'." (no. 180).

l)h- Mwhannaf lbni Abi SSaibh(7/341, pernbahasan: Faraidh, bab: Orang yang

memberi warisan kepada dzawil arham dan fidak memberi kepada pm maulQ, dari
Jarir, dari Manshur, dari Fudhail, dari lbrahim, sempa itu.

Dari Abu Muawiyah, dari Al A'masy, dari hrahim, dari Umar, Ali dan Abdullah,
seperti ihr.
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bagian warisan atau ashabah. Mereka juga mengatakan, mereka

memberikan warisan kepada kaum kerabat yang memiliki

hubungan rahim, narnun mereka bukan ashabah, dan tidak ada

yang disebutkan unfuk mereka apabila bukan para maula. Mereka

juga mengatakan, pendapat yang benar adalah pendapat Zaid, dan

diqiyaskan kepadanSn.

3444. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Asyr-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Seorang lelaki

mengabarkan kepada kami dari hnu Abi laila, dari Asy-Sya'bi,

dari AI Harits, dari Ali r45, bahvrn ia memberikan warisan sejumlah

orang, sebagian mereka dari sebagian lainnya.289

Dalam hal ini mereka berpendapat dengan pendapat kami.

289 Uh. Sunan & id bin Manshw (1/&1, pernbahasan: Faraidh, bab: Yang
tenggelam dan yang terbakar), dari Abu Muawilnh, dari lbnu Abi Laila, dari As!fq/a'bi,
dari Al Harits, dari Ali, bahura sekelompok orang tenggelam di sebuah perahu, lalu Ali
mernbikan warisan sebagian mereka dari sebagian lainnyra. (no. 331).

Uh. Mushamaf AMunaaq (lO/294, pernbahasan: Faraidh, bab: Yang
tenggelam), dari Ma'mar, dari Jabir hn Yazid Al Ju'fi, aari Aqrsya'bi, bahwa Umar
dan Ali mernufuskan tentang sekelompok orang lrang semuanya meninggal tanpa
dikebhui siapa 5nng meninggal lebih dulu, bahwa sebagian mereka meurarisi sebagian

lainnya. (no. 1915).
Dari As-Tsauri, dari Huaisy, dari aphnya, dari AIi, bahwa dua lelaki bersaudara

furut berper-ang dalam perang Shiffin, atau seorang lelaki dan anaknyra, maka ia

memberikan warisan kepada salah sahrn5n dari yang lainnSn. (no. 19152).
Dari Ibnu Jumij, dari hnu Abi Laila, bahwa Umar dan Ali mangatakan tentang

sekelompok orang yang semuan!,a tenggelam tanpa diketahui siapa yang mminggal
l€bih duJu, seakan-akan mereka adalah tiga bersaudara yang kesemuanyn meninggal,
"Unfuk masng-masing dari mereka seribu dirham." Sedangkan ibu mereka masih
hidup, "lni dluarisi ibunya dan saudaranSra, dan ini diwarisi ibunyra dan saudaranyra."

Maka sang ibu mendapatkan dari masirg-masing mereka sebangrak seperenam dari
yrang ditinggalkan, sedangkan unhfi para saudara adalah sisanya, sernuanlra demikian.
Kernudian sang ibu kernbali, sehingga ia meurarisi selain yang s@erenam yang telah ia

u,arisi pertama kali dari masing-masing l€laki itu dari apa png diurarisi saudamnya dari
yang sepertiga. (no. 19153).
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3445. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Seorang lelaki

mengabarkan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Qais,

dari Huzail, dari AMullah, bahwa ia tidak menyertakan.2go

2eo I ih. Sunan Sa'id bin Manshur (l/594O, pembahasan: Faraidh, tab:
Penggabungan), dari AMurrahman Ibnu Ziyad, dari Syu'bah, dari Abu Qais, dari
Huzail bin Syuahbil, bahwa ada bagian warisan pada mereka, dimana seoftmg wanita
meninggal dengan meninggalkan suaminya, ibunya dan saudara-saudara laki{akinya
seibunya, serta saudam-saudam laki-laki seayah dan seibu. Maka hnu Mas'ud berkata,
"Unfuk suami setengah, unfuk ibu seperenam, dan unfuk saudara-saudaranln seibu
sisanya, genaplah pernbagian. "

Huzail berkata, "l alq kami ceritakan itu kepada Abu Musa Al Asy'ari, maka ia
pun berkata, 'Janganlah kalian menanyakan sesuafu kepadaku selama sang lautan ilrnu
ini ada di tengah kalian'."

Dari Huqraim, dari hnu Abi I aila, dari Abu Qais, dari Huzail bin S!rumhbil,
bahwa seorang lelaki meninggal dengan anak perenrpuarurya, anak
perempuan dari laki-lakinya, dan saudara per€mpuan seaph-seibu. lalu mereka
menemui Al Asy'ari dan menanyakan hal itu, ia pun b€rkata, Unhrk anak
perempuann!,a setengah, dan setengah binnya unhfi saudara p€r€rnpuan'.

[-alu mereka menernui Ibnu lbnu Mm'ud dan menceritakan hal itu, maka
Abdulhh pr.rn bcrkata, 'Kahu begitu maka sungguh aku telah sesat dan aku Udak
termmuk orang-ormg yarg mendapat p€iunjuk apabila aku berpedoman dengan
pendapat AI Asy'ari dan meninggalkan sabda Basr-rlullah $'. Kernudian ia b€!&ata,

Untuk anak p€r€rnpuan setengah, untuh anak per€rnpLran dari anak laki-lald
s@er€nam, dan sisanyra unhrk saudara perernpuan'."

l.jh. SrwT Ad-Darimi 12/273, p€rnbahasan: Faraidh, bab: Arnh p€rernpuan,
anak perernpuan dari anak laki-laki, dan saudara per€rnpuan sea!/ah€eibu), dari
Muhammad Ibnu Yus.rf, dari Sutan Ats-Tsauri, dari Abu Qais Al Audi, dengan sanad
ini. (no. 289).

rJh. Mslwnaf lhi AU q,nibah (7 /33O, penrbatrasan: Faraidh, bab: I-dahi png
meninggal dengan meninggalkan dua saudara p€ranpuannF seayrah-selhr" saudara-
saudara hki-lah dan saudara+audara p€rernpuan sealnh, atau meninggalkan anak
p€rernpuannya dan anak-anak p€r€mpuan dari anak laki{akinya, serta anak hld-hh
dari anak perempuan), dari Waki', dari Sufun, dari Ma'bad bin Khalid, dari Masnrq,
dari Ibnu Mas'ud, bahwa ia menetapkan untuk saudam pereNnpuan dan arnk-anah
perempuan sebanpk dua pertiga, dan menetapkan sisanya unhrk para laki-hki tanpa
perempuan. Sedangkan Aisyah menggabungkan mereka, sehingga menjadikan apa

5rang tersisa setelah 5nng dua pertiga itu untuk laki-lah s€eerti bagian dua perernpuan.
Adapun apa yang diriwayatkan dari hnu Mas'ud tentang penggabtrngan selain

yang telah dikemukakan:
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3M6. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

AsySyafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Waki' me-

ngabarkan kepada kami dari Sufiyan, dari Manshur, dari hrahim,

bahwa AHullah menyertakan.z9l

Kami mengatakan, menyertakan. Sedangkan mereka

menyelisihinya dan mengatakan, "Kami tidak menyertakan."

3447. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Seorang lelaki

mengabarkan kepada kami dari Sufuan Ats-Tsauri, dari Ma'bad bin

Khalid, dari Masruq, dari Abdullah, mengenai dua anak perem-

puan, anak-anak perempuan dari anak laki-laki, dan anak-anak

laki-laki dari anak laki-laki: Untuk kedua anak perempuan dua

pertiga, sedangkan sisanya unhrk anak-anak lakilaki dari anak laki-

laki, fidak ada untuk anak-anak perempuan (dari anak laki-laki).

Begitu juga yang dikatakannya mengenai saudara-saudara laki{aki

dan saudara-saudara perempuem seayah bersama saudara-saudara

perempuan seayah 6* t.i6,r.292

Kami tidak berpendapat dengan ini, dan tidak seorang pun

yang kami ketahui yang berpendapat dengan ini. Orang-orang

mengatakan, "Untuk anak-anak perempuan atau saudara-saudara

Uh. Sunan Sa'id bin Marchur (l/57-58, pernbahasan' Faraidh, tnb:
Penggabungan), dari Abu Muawilah, dari Al A'masy, dari hmhim, ia berkata, "Umar,

hnu Mas'ud dan Taid bin Tsabit menggahrngkan, sedangkan Ali Udak

menggabungkan. " (no. 21).
Dari Husyaim, dari hnu Abi Laila, dad AslFq/a'bi, bahwa Umar dan hnu Mas'ud

menggabungkan mereka (gakni saudarasaudara laki{aki seibu dan saudara-saudara

laki-laki seayrahseibu, dan mereka bersama suami dan ibu).
2er lbid.
2e2 oPiit.
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perempuan adalah dua pertiga, sedangkan sisanya untuk anak-

anak laki-laki dari anak laki-laki dan anak-anak perempuan dari

anak laki-laki, atau saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara

perempuan seayah, bagian laki-laki seperti bagian dua

perempuan-"

3M8. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Muawiyah

mengabarkan kepada kami dari AI A'masy, dari hrahim, ia
berkata, "AMullah menyertakan kakek bersama saudara-saudara

laki-laki, dan apabila mereka banyak maka digenapkan yang

seperenam."293

Kami tidak berpendapat dengan ini, dan tidak seorang pun

mengatakan ini. Adapun kami, kami mengatakan, bahwa apabila

ada kakek bersama saudara-saudara laki{aki, maka kami tidak

menguranginya dari yang sepertiga. Sedangkan sebagian mereka

mengesampingkan saudara-saudara laki{aki, dan menggenapkan

harta untuk kakek. Begitu juga pendapat mereka.

2e3 Uh. Mslmmf lhi AU gfribah(7/35L, pernb*rasan: Farallh, bab: Apabila
merringgalkan saudarzrsau&ra bh+ki dan kakek, dan pcrbedaan perdapat mereka

dalam hal ini), dari Abu Muawiph, dari Al A'masy, dari hrahtn, dari Ubaid bin
Nadhlah, ia be*ata, 'Urrnr dan AMullah mernbagi kakek bersama saudara-saudara

hki-laki selama !,ang sep€r€nam itu lebih baik baginya dari pembagian mereka.
Kerrudian Urrnr mengirim surat kepada AMullah: Aku tidak mernandang kecuali
bahwa karni telah mengesampingkan kakek. Maka apabila sumtku ini sampai
kepadamu, bagilah ia bersama saudara-saudam laki-laki selama yang sepertiga lebih
baik baginya daripada pembagian mqe)<a'. Maka Abdullah pun berpedoman dengan
lnt.
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3M9. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

fuy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Muawiyah

mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari lbrahim, ia
berkata, "Abdullah menjadikan al akdariyah dari delapan bagian:

unhrk ibu safu bagian, unfuk kakek satu bagian, unfuk saudara

perempuan tiga bagian, dan unfuk suami tiga bagian."294

Kami tidak berpendapat dengan ini, dan tidak seorang pun

mengatakan ini, tapi mereka berpendapat dengan apa:

3450. Yang diriwaptkan dari Zaid bin Tsabit: Kami

menjadikannya dari sembilan: untuk ibu dua bagian, unfuk kakek

satu bagian, unhrk saudara perempuan tiga bagian, dan unfuk

suami tiga bagian. Kemudian kakek berbagi dengan saudara

M t:h. Sunan &'id bin Manshw (l/@49, pernbahasan: Faraidh, bab:

Pendapat Umar mengerni kakek), dari Abu Awwanah, dari Mughimh, dari hmhim,
dari Ali, mengerni suami, ibu, saudam p€rernpuan sea5rah, ibu dan kakek. Ia berkata,
"Ali mengatakan tentang itu, Untuk suami tiga bagian, untuk ibu dua bagian, untuk
kakek satu bagian, dan unhrk saudara p€rempJ.an tiga bagtan'.

Senrentara hnu Mas'ud mengatakan, Unfuk suami tiga bagian, unfuk ibu safu

bagian, unhrk kakek satu bagian, dan untuk saudara perempuan tiga bagian'.
Sedangkan Zaid mengatakan, Untuk zuami Ega bagian, untuk ibu dua bagian,

untuk kakek satu bagian, dan unhrk saudam p€rernpuan tiga bagian. Kernudian semua

bagian dibagi tiga sehingga menjadi dua puluh triuh bagian; untuk suami sernbilan

bagian dari ifu, untrfi ibu enam bagian, sisanyra dua behs bagian, unh.rk kakek delapan
bagian dari itu, dan untuk saudan p€r€rnpJan empat bagian'." (no. 55).

Uh- Sunan Ad-Dadnt (2/278, p*nbhasan: Faraidh, bab: Al akdarigl4 suarni,
saudara p€rernpuan seayah-seibu, lGkek, dan ibu), dad Sa'id bin Amir, dari Hammam,
dari Qatadah, bahwa Zaid bin Tsabit mergatakan tentang saudara perernpuan, ibu,

suami dan kakek, ia berftata, "Menjadikannp dari dm puluh tuluh; untuk ibu enam,
untrk suami sembilan, unfuk kakek delapan, dan unhrk saudara perempuan ernpat."

Uh. Muslnnnaf Abdunazaq ILO/27L, pernbahasan: Famidh, bab: Bagian
warisan kakek), dari Ats-Tsauri, dari Al A'masy, dari hrahim, seperti yang terdapat di
dalam riwapt Sa'id bin Manshur. (no. 19074).
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perempuan, lalu dijadikan di antara keduanya, dimana bagian laki

laki seperti bagian dua perempuan.29s

345L. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami dari seorang lelaki, dari Ats-

Tsauri, dari Ismail Ibnu Raja', dari 1St;[ri*.296

3452. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

AsySyafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufuan

mengabarkan kepada kami dari orang yang mendengar Asy
Sya'bi, ia berkata mengenai kakek, ibu dan saudara perempuan,

2e5 Ljh. Mtshanrnf Abdunas ILO/269-27O, p€rnbahasan: Faraidh, tab:
Bagran urarisn kakek), dari seorang lelaki, dari Aslr-qra'bi, ia b€rkata, "Ali, Ibnu
Mas'ud, Zaid bin Tsabit, Utsman dan lbnu Atfias bersilang pendapat mengenai kakek,
ibu dan saudara paernpuan seaglatrseibu:

Ali Hata, Unhrk saudam paernpuan setengah, untuk ibu sep€f,tiga, dan untuk
kakek seperenam'.

Ibnu Mas'ud b€rkata, Unfuk saudara perernpuan setengah, unfuk ibu sep€renarn,

dan untuk kakek sepertiga'.
Ubman berkata, Unfuk saudara psrsnpuan s€pertiga, untuk ibu sepertiga, dan

unhrk kakek sepertiga'.
T:ridberkatz.,lhr dibagi meniadi sernbilan baglan; unhrk ibu sepertiga, dan sisanp

drn pertiga untuk kakeh, dan sepertiga untuk saudara perernpuan'.
Ibnu Abbas ffiata, Unhrk ibu sepertiga, dan sisanyra untuk kakek, sedanglon

saudara p€rernpuan tidak mendapatkan'."
Dari Ats-Tsauri, dari AMd Wahid, dari Isrnail bin Raja', dari Ibrahim, seperti itu.

(no. 19059-1%70).
l.jh. Sunan &7d bin Manshur (L/6%7O, p€rnbatmsan: Faraidh, bab, Pendapat

Umar mengenai bagian lGkeld, dari Husyaim, dari Mughimh, dari lbmhim, dari Ali,
Ibnu Mas'ud danTaid, seperti ihr. (no. 70).

Dari Husyaim, dari Ubaidah, dari As!rq/a'bi, dengan sanad ini, dan ada
tambahan: Pandangan Umar besama pandangan lbnu Mas'ud seperti itu. Sernentam
pandangan Ibnu Az-Zubair seperti pandangan hnu Abbas. (no. 71).

2e6 16i4.
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"Unfuk saudara perempuan tiga bagian, unfuk ibu safu bagian, dan

unfuk kakek dua bagian."297

Mereka tidak berpendapat dengan ini, tapi mereka
berpendapat dengan pendapat Taid: Menladikannya dari sembilan:

untuk ibu tiga bagian, unfuk kakek empat bagian, dan untuk
saudara perempuan dua bagian.

3453. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Seorang lelaki

mengabarkan kepada kami dari Syr'bah, dari Al Hakam, dari
Ibrahim, dari Abdullah, ia berkata, "Ahli kitab dan para budak

terhalangi dan tidak -.*.iri."298

n7 ot,if..
29sl.jh. Swan &'id bin Manslrur(L/6768, pernbahasan: Famidh, bab' Pemeluk

dua agama berteda tidak saling manrarisi), dari Abu Muawiyah, dari Al A'masy, dari
Ibrahim, ia Hata, "Ali Udak menghalangi dengan Yahudi, Nashrani, Majusi dan pam
budak, dan fidak memberi urarisan k€eada mereka. Sedangkan Abdullah menghalangi
dengan mereka narnun tidak mernberi warisan kepada merd<a." (no. 1218).

Dari Abdurrahman bin Abu Az-7)naddai ayahrya, ia berkata, "Pandangan para
ahli fikih yrang bisa dijangkau, bahwa para budak tidak meurarisi dan tidak
merrghalangi. Dan bahwa orang kafir tidak meuarisi dan tdak menghalangi. Dan
bahwa orarg !,ang Udak diketahui kerratiannya tidak meunrisi dan tidak menghalangi."
(no. 151).

Uh. Muslnnnaf Abdwmzq (10/279, pembahasan: Faraidh, bab: Orang gang
tidak menghalangi), dari Ab-Tsawi, dari Manshur dan Al A'masy, dari Ibmhim, ia
berkata, "AMullah berkata, 'Saudara-saudara laki-laki yang menjadi budak dan orang
nashrani tidak menghalangi dan tidak meu,arisi." (no. 19102).

Dari Ats-Tsauri, dari Abu Sahl, dari Asgr$p'bi, bahrrya Ali dan Tand berl<ata,
"Mereka fidak menghalangi dan tidak mewarisi." (no. 19103).

ljJr.- Muslnnnaf lbni Abi Spibah(7/3y'^L, pernbahasan: Faraidh, bab: Omng yang
terhalangi oleh budak dan atrli kitab, dan fdak mev.rarisi mereka), dari Waki', dari AI
A'masy, dari hrahim. Diriwayatkan juga dari hnu Abi I ail3, dqri AsySyra'bi, dari lbnu
Mas'ud, bahwa bisa terhalangi oleh para budak, ahli kitab, dan tidak mer,r.arisi mereka.

Juga dalam bab: Para budak dan ahli kitab, orang yang berkata, "lldak
menghalangi dan tidak merr,rarisi", dari Husain bin Ali, dari Ma'mar, dari Zaidah, dari
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Adapun mereka tidak berpendapat dengan ini, tapi meteka

berpendapat dengan pendapat Zaid: Mereka tidak terhalangi

namun tidak mevuarisi. Dalam hal ini mereka berpendapat dengan

pendapat kami.

34il. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

AsySyafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata, Huqnim

mengabarkan ke@a kami dari Yunus, dari Ibnu Srin-299

3455. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Asfsyafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkatat Sufipn Ats-

Tsauri mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari lbrahirn,

bahwa Abdullah ditanya mengenai seoftIng lelaki 5nng meninggal

dengan meninggalkan ayahnya sebagai budak, dan ia tdak

meninggalkan ahli waris, ia berkata, 'Sang ayah dibeli dari

hartanya lalu dimerdekakan, kemudian diserahkan kepadanya apa

yang ditinggalkannya. "m
Mereka tdak berpendapat dengan ini, mereka mengatakan,

"Budak fidak mer,r,rarisi dan tidak diwarisi." Sedangkan kami

Ibrahim, dari Ali danTaid m€ng€nai para h.rdalt dan orang-orang muqnik, keduanya

Hata, "Mereka fidak menghalangi dan Udak meunrisi-"
29e tjh. Muslwruf lbni Abi Sfiibl, l7/${l, p€rnbahasan: Faraidh, bab: Orang

yang terl-ralangi oleh mereka dan Udak meurarisi mereka), dari Hafsh, dad Al A'masy,

dari lbrahim, ia M{ata, "Abdullah Hata, 'Apabila seseorang meninggal dengan

meninggalkan aynhnya, atau saudara laki-lakinya, ahu analnyra s€bagai budak, dan

tidak meningglkan ahli waris, maka ia dibeli lalu dimerdekakan, kernudian diberi

warisan'."
Ia berkata, "Dan Al Hasan mengatakan itu."
Dari Yah5a bin Sa'id, dari Sut/an, dari Al A'masy, dari hrahim, dad Abdullah'

seperti itu.
?ffi lbid.
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mengatakan, Hartanya ke baitul maal. Begifu juga yang mereka

katakan,'Apabila ia tidak merrrasiatkannya."

16. Bab: Mukatab

3456. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Asy-Syaf i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi

mengabarkan kepada kami dari Sufpn, dari Thariq, dari Asy
Sya'bi, bahwa Ali berkata mengenai mukatab (budak yang

mengadakan perjanjian merdeka dengan majikannya dengan cara

mencicil kemerdekaan dirinya), "Dimerdekakan darinya sesuai

hifungan." Sementara hnu Umar danZaid bin Tsabit mengatakan,

"la masih tetap sebagai budak selama masih ada pembayaran yang

tersisa atasnya."Sol

3o1 Uh. Musharnaf AMwmzq (8/4o6, pernbahasan' Mukabb, tab:
Ketldalnnampuan mulaab dan sebagainp), dari Ats-Tsauri, dari Thariq bin
AMurrahman, dari Asy-q/a'bi, bahura Ali mengatakan tentang brfiak mukalab ytg
fdak mampu, "la dimerdelrakan sesrni hitr.rngan." Sernentam ?,aid&rkab, "la tetap

s€bagai budak selama masih ada tanglr{lan dtham atasnyra." Sedangkan Ab&ilah
bin Mas'ud berkata, "Apabila telah menurnikan sepertiga, maka ia menjadi berutang."

k;c-l572Ll.
Dari Ats-Tsauri, dari hnu Abi Najih, dari Mujahid, ia berkata, "Zaid bin Tsabit

berkata, 'Budak mukatabadalahbudak sdama masih ada tanggungan dirham atasnyra'.

Jabir bin AMullah b€rkata, 'Hartrs nrernenuhi perslpratan di antara mereka'." (no.

7s777t..
Dari Ma'mar, dari Yahya bin Abu Kabir, dari Muslim bin Jundub, dari hnu

Umar, ia berkata, "la adalah budak sehnn masih ada tanggungan dua dirham

atasngn." Yakni budak mulabb.lno. L57221.
HR. AI Bukhari (2/226, pembahasan: Mukabb, bab: Penjualan budak mukatab

apabila ia rela) swra mu'allaqdengan redaksi, "Aisyah berkata, Ia tetap sebagai budak

sdama masih ada suafu tanggungan atasnya'. Sernentam Zaid bin Tsabit mengatakan,
'selama masih ada tanggungan satu dirham atasnS,ra'. hnu Umar berkata, Ia tetap
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Amr bin Syu'aib juga meriwayatkan ifu, dan dengan ini

kami berpendapat. Mereka juga berpendapat dengan ini bersama

kami, narnLm mereka menyelisihi apa yang mereka riwayatkan dari
AIi ilL.

3457. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Hajjaj

mengabarkan kepada kami dari Yunus bin Abu Ishaq, dari
ayahnya, dari AI Harits, dari Ali &: "Dimerdekakan dari budak

sebagai budak apabila masih hidup, atau apabila mati atau gila, selama masih ada
suatu tanggungan atasnya'. "

HR. Abu Daud (4/349, pernbahasan: Mernerdekakan budak, bab: Budak
mukatab yrang menunaikan sebagian kesepakatan lalu tidak matnpu atau meninggal),
dari jalur Ismail bin Ayyasy, dari Sulaiman bin Salim, dari Amr bin Syu'aib, dari
ayahn5ra, dari kakeknya, dari Nabi S, beliau bersabda, 7) #gib * ,86'$ LSKI:
"Budak mukatab adalah budak selama masih ada stu dirharn atasnSm dari yang
disepl<afn57a." (no. 3922, terbitan Awwamah).

Dari jalur Hammam, dari Abbas Al Jariri, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya,

dari kakeknya, bahwa Nabi S bersabda, |t-+'4 601';6\1a,u'ii'p2f iv & qs )*Lfr
't:?';i ;Lrti:F i1 rir36 ,o_; '* * *ts y 6t " Budak mana pun yang mengadalan
perjanjian merdeka dengan mencicil kemerdekakannya dengan sqatus uqiyah lalu ia
menunaikann5n kecuali sepuluh uqilnh, maka ia tekp sebagai budak. Dan budak
mana pw yang mengadakan perjanjian merdel<a dengan mencicil kemerdekaann5n
dengan semtus dinar lalu ia menunailannya kecuali sepuluh dinar maka ia tetap
sebagai budak."

Abu Daud berkata, "la bukan Abbas Al Jariri. Mereka mengatakan, Ia keliru'."
HR. At-Tirmidzi (3/567, pembahasan: JuaFbeli, bab: Riwayat-riwayat tentang

budak mukatab apabila masih ada tanggungan padanya), dari Yahya bin Abu Anisah,
dari Amr bin Syu'aib, dengan sanad ini, menyerupai ini.

Abu Isa berkata, "lni hadits hasan ghaib." (no. 1260).
HR. Al Hakim dalam Al Mustadmk (2/278, no. 28631, dari jalur Hammam,

dengan sanad ini, dan ia berkata, "Sanadnya shahih, namun Asgsyaikhani Udak
mengeluarkannya. " Pendapatrya ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.
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mukatab sekadar dengan apa yang telah ditunaikannya dan ia
mevruarisi sekadar dengan apa yang telah difunaikannya."3O2

Adapun mereka tidak berpendapat dengan ini.

3458. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Seorang lelaki

mengabarkan kepada kami dari Hammad, dari Qatadah, dari

I(hilas, dari Ali &, ia berkata, "Budak mukatab boleh diupayakan

(kemerdekaannya) setelah tidak mampu dalam dru 1u1",*r."303

3o2 lfi. Mushannaf AMunaaq (8/410, pernbahasan: Bi'ilak mul<abb, lcpib:

Ketidakmamptran 6tdak mukata6 dan sebagainya), dari Ma'mar, dari Qatadah, bahwa
Ali berl<ata tentang budak mul<abb, "la me*arisi sesuai dengan kadar yang telah
dihrnainyra, dicambuk hadd sesrni dengan lodar yang telah dihrnaikannya, merdeka
sesuai dengan kadar yrang telah dituraikannya, dan digratngra sesuai dengan Lod- 1nrg
telah ditwnikannya." (no. 15734).

ljh. Mushannaf lbni Abi Syaibh (5/68, pernbahasan: Jual-beli dan pengadilan,

bab: Orang yang berkata, "Apabila telah memrnaikan perianjiann5n, maka Udak

dikembalikan menjadi budak.'), dari Sufipn, dari Thariq, dari fuySya'bi, dari Ali, ia
berkata, 'Dimerdekakan dari budak mukabb sesuai dengan kadar yang telah
ditunaikanrya."

Dari Waki', dari AI Mas'udi, dari Al Hakam, dari Ali, ia b€rkata, "Berlaku

padanya
303

kernerdekaan di permulaan bintang. "

Lih. As-funan Al Kubm karta Al Baihaqi (70/U2, pernbahasan: Budak
mulabb, bab: Ketidakmampuan bu&k mukaaA, dari jalur Al Hasan bin Sufuan, dari
Abu Bakar bin Abu Slraibah, dari Abbad bin AI Arlruram, dari Al Hajjaj, dari Hushain,

dari Asy-q/a'bi, dari Al Harits, dari Ali 49, ia berkata, "Apabila telah berlangsung dua

bintang berh.rrut-tuut pada budak mukatab tanpa bisa menunaikan bintang-bintangnya,
maka ia dikerrbalikan sebagai budak."

Di tempat lain ia berkata, "l-alu memasuki tahun kedua," atau ia berkata, "tahun

ketiga."

Dari hnu Al Mubamk, dari Sa'id, dari Qatadah, dari Khilas, dari Ali:g, ia

berkata, "Apabila budak mul<aab fidak nrermpu rnaka dicarikan upayn. Lalu apa.bila ia

dapat menunaikan (maka ia merdeka), dan apabila tidak maka dikembalikan sebagai

br.dak."

Al Baihaqi b€rkata, "Sanad pertama dari AIi ,& dh'aif. Riwayat Khilas -yakni
riwayat kedua- dari Ali & udak shahih menurut pada ahli hadits, kalaupun shahih
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Mereka tidak berpendapat dengan ini, dan tidak seorang

pun berpendapat dengan ini. Sedangkan yang kami katakan:

Apabila ia tidak mampu maka ia tetap budak.

3459. Dia juga menceritakan kepada kami, bahwa Ali &
berkata, "Kami tdak membatasi budak mukatab hingga

memasukkan bintang ke dalam bintang."3u

Mereka tidak berpendapat dengan ini, dan tidak seorang

pemberi fatwa pun yang berpendapat dengan ini. Kami dan

mereka mengatakan, apabila telah tiba bintang-bintangnVa, maka

apabila ia tidak mendapat makan, maka ia tidak mampu dan tetap

sebagai budak, dan tidak ditangguhkan ketdak mampuannln

hingga bintang lainqn. Begitu juga png dikatakan oleh para

pemberi fatwa kepada manusia, aku Udak mengetahui mereka

berbeda pendapat mengenai ini.

3460. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

AsySyafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Hammad bin

Khalid Al Khayyath mengabarkan kepada kami dari Yunus bin

Abu Ishaq, dari ayahnya, dari Abu Al Ahwash, ia berkata: AMullah

berkata, "Apabila budak mukatabtelah menunaikan nilainya, maka

ia merdeka."3o5

maka diartikan dmgan pengertian yang dikenal dari sisi majikan. Maka apabila ia udak

memberi tangguh maka dikernbalikan sebagai budak. Wallahu a'lam."
3o4 tbid
305 Uh. Mushannaf Abdum.mq (8/4L1, pembahasan: Budak mukatab, bab:

Ketidakmampuan budak mukabb dan sebagainya), dari Ibnu Ulainah, dari Ismail bin
Abu Khalid, dari Amir, bahwa Syumih berkata, "Apabila budak mukatab tdah
menunaikan nilainya, maka ia sebagai pengutang." -yakni merdeka namun

menanggung utang-.
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346L. Kami pun meriwalratkan dari Zaid bin Tsabit, Ibnu
Umar dan Aisyah, bahwa ia tetap sebagai budak selama masih ada

sesuafu (pembayaran) atas.ffi

Asy.$n'bi b€rkata, "la berpendapat dahrn hal ini dengan pendapat AMullah bin
Mas'ud." Sedangkan Ats-Tsauri menyebutkan dari Jabir, dari AsySya'bi, bahwa Ibnu
Mas'ud dan furmih berkata, "Apabila telah menunaikan sepertiga, maka ia sebagai
pengutang (orang yang m€nanggung utang)."

Ats-Tsauri b€rkata, "Adapun Mughirah, ia mengabarkan kepadaku dari hmhirn,
bahwa hnu Mas'ud berkata, "Apabila telah menurnikan kadar hargangra, maka ia

(penanggung utans)." (no. 15737).
lth. Muslnnmf lbni Abi Spibh (5/67, perrbahasan: Jual-beli dan pengadilan,

bab: Orang !,ang berkata, "Apabila telah menunaikan cicilannyn maka tidak
dikernbalilon sebagai budak"), dari Ali bin Mushir, dari AsIFs!,aibani, dari A+r-Sya'bi,
ia b€rkata, "Abdullah berkata, 'Apabih br.:dlak mulaa6 telah menunaikan dari status
budaknyra, maka udak dikernbalikan seb€ai budak'."

306 61't. Mushannaf AMuumry @/i*OSAOA, pernbahasan: Bldrak mut<atah
bab: Ketidakrnampuan budak mukaAb dan sebagainla), dari Ats-Tsauri, dari lbnu Abi
Najih, dari Muphid, ia berkata, "TaidbinTsabit berkata, 'Budak mukaAbahlah budak
sehma masih ada tanggungan satu dirham atasnya." (no. 15717). "dua dirham," takni
tanggungan br.tde.k m ul<a b b. (no. 157 221 -

Dari Ma'mar, dari Qatadah, bahwa Aist/ah Hata, "la tetap sebagai budak
sdama rnasih ada targgungan satu dirtnm atasnya." g.p. L57251.

Dari Ma'mar, dari Abdul Karim AI Jazari, dari l,taimun bin Mihran, bahwa Aistah
ber*ata k€pada b.ldak mul<ab6dari warga Jadmh yang knarna Hummn, "Persilakan
masuk ke ternpatlm, walaupun masih ada tanggurgan s€.puluh dirham atasmu." (no.
157271.

Uh. MwlnnrcI lbni Abi gfibh (5/ffi7, p€rnhhasan: Jual-beli dan
bab, Budah mukaAbdalah sdama masih ada suatu tanggungan atasnyra),

dari Ismail bin Ulay!,ah, dari Ay4nrb, dari Nafi', dari hnu Urnar, ia b€rkah, "Budak
mul<abba&lahbudak selama nnsih ada tanggungan satu di*nm atasnya."

Dari Ali bin Mushir, dari Ubaidullah, dari Naft', dari lbnu Umar, ia berkata,
"Budak mukabb adalah budak sdarna masih ada tanggungan satu dirham dari
perianiian pencicilannya. "

Dari Waki', dari Ismail, dad Aqfqra'bi. Diriwayatkan iuga dari Sufuan, dari lbnu
Abi Najih, dari Mufrrhid, daiTaid, ia berkat4 "Budak mukaAb adalah budak sdama
masih ada tanggungan satu dirham ahsn5ra."

Dari Hafrh bin Ghiyats, dari Amr bin Maimun, dari Sulaiman bin Yasar, ia
berkata, "Aku merninta izin kepada Aigrah, ia berkah, 'sulaiman?' Aku menjaurab,
'Ya, Sulaiman'. Ia berkata, 'Engkau sudah menurnikan cicilan perjaniianmu png
tensisa, dan telah menyelesaikanngn?' Alm jawab, 'Ya, kecuali sedikit sekali'. Ia
berkata, 'Masuklah, karena engkau adalah budak selama masih ada satu tanggungan
atasmu'."
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Kami juga berpendapat dengan ini.

L7 - Bab: Hudud

3462. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Seorang lelaki

mengabarkan kepada kami dari S1ru'bah, dari Salamah bin Kuhail,

dari AsySya'bi, bahwa Ali & mencambuk Syarahah pada hari

Kamis, dan merajamnln pada hari Jum'at, dan ia berkata, "Aku

rnencambuknyra dengan Kitabullah, dan merajamnya dengan

sunnah Rasulullah #."fi7

Dari Hafsh, dari laits, dari MuFhid, ia M{ata, "Para Ummul Mukminin tidak
berhiiab dari para brudak mul<aA6 selama masih ada tanggungan satu rnr@arlatau satu

dinar atas mereka dari pernjanjian cicilan merelo."
Dari Waki', dari Ja'far bh Mihran, dari Maimr.rn, bahwa Aiq,ah berl€ta kepada

budak mukaabrrya yrang beriulukan Abu Maryam, "Ma$klah, walauptrn tersisa

tanggungan atasmu ."b*1nk ennpat dirham."
3o7 HR. Al Bulfiari (4/253, pernbahasan, Hudud, bab: Dimjamnya omng

muhshan, no. 6812), dari Adam, dari Sytr'bah, dari Salamah hnu Kuhail, ia Hata,
"Aku mendengar Asy-$;a'bi menceritakan dari Ali ri} ketika merajam seoftlng uranita

pada hari Jum'a! ia berkab, Alm merajamnya dengan sunnah Rasulullah &'."
l.jh. Al Ja diyat (l/L7Ol, Ali Al Ja'd, dari Salamah dan Muialid, dari AsySyra'bi,

bahwa Ali.g merajam seormg wanita, ia mencambuknya pada hari Kamis, dan

merajamnya pada hari Jum'at, dan ia berkata, "Aku mencambulmya berdasarkan

Kitabullah, dan aku memjamnya berdasarkan Sunnah Rasulullah #." (no. 494 di

dalam aheiql<ani).
Ibnu Hajar berkata, "Sebagian mereka, seperti AI Hazimi, mengkritik sanad ini,

karena AqrS!,a'bi tidak mendengamya dari Ali. Al lsmaili berkata, 'Diriwayatkan oleh
Isham bin Yusuf dari Syu'bah, lalu ia berkata, 'Dari Salamah, dari Asy-Sya'bi, dari
Abdurrahman bin Abi laila dari Ali'.

Begitu juga yang disebutkan oleh Ad-Damquthni dari Husain bin Muhammad dari
Syu'bah.
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Mereka tidak berpendapat dengan ini, mereka berkata, "Si

pelaku dirajam dan tidak dicambuk." Sedangkan Sunnah yang

berlaku, bahwa perawan/perjaka dicambuk dan tidak dirajam,

sedangkan yang telah menikah (atau janda,/duda) dirajam dan tidak

dicambuk.

U53. Rasulullah $ merajam Ma'D dan tidak mencambuk-

nya. 308

3464. Beliau juga bersabda kepada Unais, ,ti 'ot4 e'ii
(sj,i Ui?t )$ " Berangkatlah kepada istinya telaki ini. Apabila

ia mengaku maka njamlah rb." Lalu Unais pun berangkat, lalu si

wanita ifu mengaku, maka ia pun merajamnya.3og

3465. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: hnu Mahdi

mengabarkan kepada kami dari Sufuan, dari Abu Ishaq, dari para

gurunya, bahwa Ali & mencambuk seorang wanita karena zina,

Disebutkan pula di dalam riwayat Qa'nab tersebut dari Asy-Sya'bi, dari ayahnya,
dari Ali.

Ad-Daraquthni memastikan, bahwa tambahan di dalam kedua sanad ini adalah
keliru, dan karena AsySya'bi mendengar hadits ini dari Ali, ia berkata, 'Dan tidak ada
yang mendengar daringra selainnya'." (Al Fat-h. t2/1L91.

308 Kisah Ma'iz dan perajamannya telah dikemukakan pada no.776I,3050, dan
tdah di-bkfuijdi kedua tempat itu.

30e Telah dikernukakan pada no. 2757, dantelah di-takhnj di sana, pembahasan:
Hudud, bab: Pengasingan dan pengakuan zina.
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dan si wanita mengenakan baju tameng. Dikatakan kepadaku'

6*i.310

Begitu juga yang dikatakan oleh para pemberi fatwa, dan

aku tidak mengetahui mereka bersilang pendapat mengenai itu.

3466. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-

S5aafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Huyaim mengabar-

kan kepada kami dari Asy-Syaibani, dari AqrSya'bi, bahwa Ali &
mengasingkan ke 3..1rru1l.311

3467. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asyr

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi

mengabarkan kepada kami dari Sufuan, dari Abu Ishaq, dari para
gurunya, bahwa Ali & mengasingkan ke 3ut1rtu1l.312

Mereka tidak mengambil ini, dan mereka menyatakan

bahwa tidak boleh ada pengasingan atas seseorang. Sedangkan

kami berpendapat dengan ini, karena ini sesuai dengan sunnah

Rasulullah # yung valid.

310 Lih. Mushannaf Abdunmq (7/375, pernbahasan: Hudud, bab:

Pencambukan wanita, no. 13531), dari Ismil bin Yunus, dari Abu Ishaq, dari Ali,
bahwa seomng lelaki mencambuk seorang budak perempuan lalu si budak melarikan
diri, sementara di balik pakaiannya ia mengenakan baju perisai besi yang dipakaikan
oleh keluarganya, dan ia mengasingkannla ke Bashrah.

l.jh. Mushannaf lbni Abi Stnibh (6/492, perrbahasan: hudud, bab: Perernpuan
dan laki{aki pe-ana yang ditanggalkan pakaiannya, atau dicambuk karenanya), dari
Waki', dari Su[,ran, dari Abu Ishaq, dari Al Hasan, dari Ali, serupa ini, tanpa
menyebutkan pengasingan, dan di dalamngra disebutkan: Baju perisai dad b€si.

311 66u1 bkhnj yarry lalu.
l.jh. Mushatnaf lbni Abi Syaibah (7/3L4, bab: Pengasingan, no. 13323), dari

Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq, bahwa Ali mengasingkan dari Kuhh ke Bashrah.
s72 16i4.
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Y+58. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy
Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik dan Sufuan

mengabarkan kepada kami dari hnu Syihab, dari Ubaidullah, dari

Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid, bahwa Nabi S bersaMa

kepada dua lelaki yang mengadukan sengketa kepada-nya,

" Sunggwh aku akan memufuskan di antara kalian dengan

Kitabullah &; Anakmu harus dicambuk seratus kali dan diasngkan

selatna ss7ahtn."373

3469. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy
Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi

mengabarkan kepada kami dari Sufuan, dari Nusair bin Dzu'luq,

dari Khulaid Ats-Tsauri, bahwa seorang lelaki mengaku di hadapan

313 Telah dikernukakan pada no. 2757-2758, pembahasan' hudud, bab:

Pengasingan dan pengakuan zina.

) otz
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AIi &, aku kira tentang suafu pelanggaran, maka ia mendesaknya

unfuk memberitahunya apa ifu, namun lelaki itu menolak, maka

Ali berkata, "Pukullah ia hingga ia mencegah 1ru1iurr."314

Mereka menyelisihi ini, dan tidak berpendapat dengan ini.

Aku juga tidak mengetahui mereka meriwayatkan dari seorang pun
sahabat Nabi S yang menyelisihi ini. Maka apabila mereka

menetapkan seperti riwayat ini dari Ali &, semestinya mereka

berpendapat dengan ini.
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3470. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi

mengabarkan kepada kami dari Sufuan dan Ismil, dari AMul A'la,
dari Abu Jamilah, dari Ali &, ia berkata: Rasulullah t5$ bersabda,

" Laksanakanlah hudud terhadap budak-budak kalian."3l5

sr4 Saya tidak menemukannya.
315 gp. Abu Daud (5/717, terbitan Awwamah, (33) pernbahasan: Hudud, bab:

Pelaksanaan hadd terhadap orang sakit, no. 44681, dari Muhammad bin I(atsir, dari
Israil, dari AMul A'la, dari Ali, dengan sanad ini, dan ada kisah di dalamnya.
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Sedangkan mereka menyelisihi ini kepada selain perbuatan

seseorang yang aku ketahui dari kalangan sahabat Nabi d&.

Sementara kami berpendapat dengan ini, dan ini adalah sunnah

yang valid dari Nabi $-
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Diriwagratkan juga oleh Muslim seara mauquf pada Ali dengan lafazh'
,,Moryu*pikun mutUah, lalu berkata, 'Wahai manusia, laksanakannya hadd terhadap

budak-buiak kalian, baik'yang mushandari mereka maupun yang tidak muhshan'"

HR. Muslim (s/tsio, pembahasan, Hudud, bab: Penangguhan hadd dari wanita

nifas), dari jalur Zaidah, dari-As-Suddi, dari sa'd bin ubaidah, dari Abu Abdurrahman,

dari Ali.
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*.1')t :i ysit 'fi. qtf y ,oW ii.t Jt,

')-*rAry
3471. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy

syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Marik mengabarkan
itu kepada kami dari Ibnu syihab, dari ubaidullah bin AMullah,
dari Abu Hurairah dan 7-aid bin Khalid, bahwa Nabi $ ditanya
tentang budak perempuan apabila ia berzina, beliau bersabda,
'Apbila budak perempuzrn saeorang katian berzina, maka
canbuHah ia. Kemudian apabila benina lagi maka cambuklah ia.
Kemudian apbila benina lagi maka cambuHah ia, kemudian pda
kali keempahq j,uallah ia uralaupun dengan seubs bli."

Ibnu Syihab berkata, "Aku tidak tahu apakah setelah yang
ketiga ataukah yang keempat."316

t<atalIdt artinya adalah ii' m,l.

316 Tehh dikernukakan pada no. 2z6z hadits Malik dan bHriir\ra,
pembahasan: Hudud, bab: Riwayat-ritmyat tentang pelaksanaan hadd oleh ";;slelaki terhadap budak perempuannla apabila si budak bqana. Dan ini mutbfaq ataih.

Disebutkan juga di dalam riwagrat Al Humaidi dengan lafazh sufinn:
Lih. Musnad Al lfumaidi \2/SSS, hadits-hadits Zaid bin Xf,aia ru Juhani), dari

Sufiyan, dat', Az-hhrt, dari ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dan z.aid ui., xr,aia,
Abu Hurairah dan syibl, mereka berkata, "Kami sedang di hadapan Nabi @, lalu
beliau ditanya mengenai_budak perempuan yang berzina sebelum ia muhshan, maka
Nabi $ bersabda, 6:i*,6 c,soiri ,6:&ri crso'o$ ,ajitz,,iiei!^;i.g,riri1(Apabita budak
s*eoftng l<alan bqzina mat<a cambuHah ia, lalu apabila k mengttangi maka
carnbulrlah ia, dan apbila ia mengulangi lagi maka canziuHahre. Beliau mengatakan
pada kali ketiga atau keempat, ;*4_'it arlj 1ma*a i,uattah ia waraupun dangan seutas
bl), yatmi tali dari bulu." Sebagaim*u yuni diriwayatkan oleh Al Humaidi pada jalur
ketiga.

Uh. Al Musnad(Z/463, hadts-hadits Abu Hurairah, no. 10g2).
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3472. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-

syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Uyainah

mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhn, dari ubaidulllah, dari

Abu Hurairah dan Zaid bin l(halid, serupa itu'317

,oG*tLJt ti?i i,ls ,e3r 6?l -Ytvr

E-, f ,;-; ;.;f: *LQr 6?i i,Ss

i.\rLi,;r\t *r,ri;; c.l *oi C;.e) - v/ 6.
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r,tG'oL i leL'oi \t,*t til:lJLA3 u6:

,teL "*? \J,*t tijl;fi 66; ';5 U:]

* U r-€c'. "-)) ry
o/

G6: .>;G otpO/ O/

.P ,I

.-pr
g473. fu-Rabi, mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkatat Sufuan mengabar-

kan kepada kami dari Ayytrb bin Musa, dari Sa'id bin Abu Sa'id,

dari Abu Hurairah;g,, bahwa Nabi S bersabda, "Apabila budak

perempuan seseorang kalian benina lalu terbukti zinanya, maka

sL7 fu161.
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ambuHah ia sebagai hadd, dan tidak mencelanya. Kemudian
apabila ia kembali berzina lalu terbukti zinanSm, maka cambuklah ia
sebagai hadd, dan tidak mencelan5m. Kemudian apabila ia kembali
betzina lalu terbukti zinan5n, maka hendaHah menjuahya
walaupun dengan seutas 1u1i."3l8

sementara mereka menyelisihi apa yang mereka riurayat-
kan dari Ali &, dari Nabi ifu, sertaapa yang kami riwayatkan dari
Nabi $.

3474- Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy
syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: hnu Mahdi
mengabarkan kepada kami dari sufuan Ats-Tsauri, dari Alqamah
bin Martsad, dari Hujr bin Anbas, ia berkata, "Dua lelaki bersaksi
terhadap seorcmg lelaki di hadapan Ali & bahwa ia telah mencuri,
Ialu si pencuri berkata, 'seandainya Rasulullah S masih hidup,
niscaya beliau menerima alasanku'. Lalu Ali memerintahkan orang-
orang, maka mereka pun memukul hingga saling bertaur,
kemudian Ali memanggil kedua saksi ifu namun mereka tidak
datang, maka hadd ifu pun digugurkan,."319

318 Opcit.
3re Lh. Mushannaf lbni Abi Syaibah (5/561, pembahasan: Hudud, bab: Lelaki

yang dipersaksikan atasnva oleh dua omng saksi, kemudian kedua saksi itu pergi), dari
Hafsh bin Ghiyats, dari Ibnu Juraij, ia berkata, ,,Seomng 

lelaki dibawakan k.pida Ali,
lalu dua lelaki bersaksi atasnya. bahwa ia telah mencuri, lulu iu *n,gumbil sesuatu dari
perkara-perkam manusia, dan mengancam para saksi palsu, .Maka 

laur.rur, dibawakan
seorang saksi palsu kecuali aku lakukan dernikian dan demikian terhadapnya,.
Kemudian kedua saksi it'r dicari ntunun tidak ditemukan, maka AIi pun membebaskan
lelaki itu."

uh. Mushannaf Abdunaaq (ro/Lgo, pernbahasan: Hudud, bab: Kesaksian atas
pencurian dan perselisihan pam saksi), dari Ma'mar, dari hnu Thawus, dari Ikrimah
bin Khalid, ia berkata, "Ali tdak memotong tangan pencuri hingga didatangkan para
saksi, lalu memberdirikan mereka ke hadapannya dan menahJi si pencuri, apabila
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Mereka tidak mengambil ini, mereka mengatakan, "Kami

tidak mengintimidasi para saksi." Mereka juga mengatakan, "Kami

memberdirikan kedua saksi, apabila keduanya bersaksi dan

keduanya adil, maka si terhrduh dipotong tangannya, dan apabila

keduanya bukan orang adil maka kesaksian itu tidak sah." Aku

tidak mengetahui seorang pun yang mengambil pendapat metel<a

ini.

y75. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufuan mengabar-

kan kepada kami dari Ashim bin Kulaib, dari ayrahnya, ia berkata,

"Aku tdak pemah melihat para penanri yang lebih banyak

daripada di masa Ali &. Dan aku tidak melihatnya memotong

seorang pun dari mereka- Alm berkata, 'Lalu apa lEng dilakukan-

nya?' Ia berkata, 'la memerintahkan para saksi unfuk me

ITlotong'."320

Mereka tidak mengambil ini, mereka berkata, "Apabila para

saksi telah bersaksi, maka siapa yang dikehendaki hakim untuk

memotong maka ia memotong, dan tidak memerintahkan itu

kepada para saksi."

Kamiiugaberpendapatdenganini,dankamitidak
mengetahui Rasulullah # d* tidak pula para imam setelahnya

yang memerintahkan para saksi unfuk memotong'

mereka bersaksi atasnya maka Ali memotongnya, dan apabila tidak maka Ali

melepaskannyra."
Ia berkata, "suahr ketika dibaunkan seorang pencuri' hingga f3lokan harinya

Ali memanggl i"a,ru sakit, lalu dikatakan, 'Kedua saksi itu tidak ada'. Maka Ali pun

*ul"p"tka" ti penorri dan tidak memotongnya '" (no' 18779),'
320 S"ru tidak menernukannya.
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3476- Ar-Rabi'mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-
syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: sufi7an mengabar-
kan kepada kami dari Mutharrif, dari Asy-sya'bi, bahwa dua lelaki
datang kepada Ali &, lalu bersaksi terhadap seorang lelaki bahwa
ia telah mencuri, maka Ali memotong tangannya, kemudian kedua
saksi ifu datang lagi, lalu berkata, "lnilah orang yang mencuri ifu,
dan kami keliru pada yang pertama." Maka AIi tidak mengesahkan
kesaksian mereka terhadap orang lainnya ifu, dan ia membeban-
kan pada mereka diyat tangan orcmg yang pertama (yang dipotong
ifu), dan ia berkata, "seandainya aku mengetahui kesengajaan
kalian berdua, niscaya aku potong tangan kalian 6nr6ru."321

Dengan ini juga kami berpendapat. Apabira keduanya
berkata, "Kami keliru pada orang yang pertama," maka kami
bebankan diyat tangan orang yang dipotong itu, dan apabila
keduanya mengatakan, "Kanni sengaja memberikan kesaksian
bathil terhadapnya," Maka tangan mereka berdua dipotong
sebagai pembalasan. Ini lebih ,tepat dengan qiyas. Apabila

32r 11,. Mushannaf lbni Abi Slaibah (6/425, p€rnbahasan: Dgrat, trab: Dua ldaki
yang b€rsalsi atas seomr4g lehki tentang suatu pelanggamn), dari lui Lin Mushir, dari
sa'id, dari Qatadah, dari Khihs, dari Ali, bahwa aL ua.i menghadap Ali, lalu
keduanp belsaksi atas seorang leraki bahwa ia telah mencuri,-maka Ali pun
mernotong tangannya. Kemudian kedua saksi itu dabng lagi mernbar,vakan orang lain,
lafu keduanya ber*ata, "lni penct'i !,ang seknmt/a." M"k" AIi mengaahkan tquainp
fuduhan kedua orang ini terhadap orang ini, Jur, -",rurrggurrg 

-<liyrat 
orang png

p€rtama.

Uh. Muslwunf OO/88, babbab: Digrat dan tebusan, bab: Omng
yang menarik kernbali kesaksrmnya), dari Ats-Tsauri, dari Mathar, dari As!rs!,a'b;
bahwa dua lelald belsaksi atas seorang lelakl tentang pencurian. Lalu disebutkan
senrpa ih.r sebagaimana di sini. (no. Lt 4f,.l).

Dari Ma'mar, dari Jabir, dari AI e6im bin AMurrahman, bahwa dua lelaki
bersaksi atas seorang ldaki bahwa ia terah menc,ri ... hfu disebutkan ser,pa itu. (no.
78460).

Dari Ma'mar, dari-Qatadah, ia berkata, "Dua reJaki bersaksi tentang pencurian
atas seorang Ielaki ..." lalu disebutkan serupa itu. (no. ttt4Fl21.

334



AlUmm

dibolehkan membunuh dua orang karena membunuh satu orang,

namun tidak boleh memotong dua tangan karena pemotongan

safu tangan, karena tangan lebih kecil daripada nyawa. Dan

apabila dibolehkan yang banyak, natnun tidak dibolehkan yang

sedikit. Sementara mereka menyelisihi Ali mengenai kedua saksi

apabila mereka sengaja melakukannya, dat mereka mengatakan,

"Tangan mereka berdua tidak dipotong karena menyebabkan

pemotongan sahr tangan. Dua tangan tidak dipotong karena

pemotongan safu tangan. "

Mereka juga berkata, "Dua orang boleh dibunuh karena

membunuh satu orang, natnun dua tangan tidak dipotong karena

pemotongan satu tangan. "

3477. fu-Rabi, mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata, "seorang lelaki

mengabarkan kepada kami dari seorang lelaki, dari Ali bin Abdul

A'la, dari ayahnya, dari Abu Juhaifah, bahwa dibawakan kepada

Ali & seorang anak kecil yang telah menctfii telur, Ialu ia ragU

mengenai ke-baligh-annya, maka ia memerintahkan unfuk

memotong permukaan iari-iartnya -" 
322

Mereka tidak berpendapat dengan ini, dan tidak seorang

pun yang aku ketahui berpendapat dengan ini. Mereka berkata,

"Tidak ada hadd atas anak kecil hingga ia baligh, atau berusia lima

belas."

322 5u* tidak menemukannYa
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3478. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: As5r
syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi
mengabarkan kepada kami dari Hammad Ibnu Zaid, dari Amr bin
Dinar, bahwa Ali & memotong jari tengah 1*u16.323

3479. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: As5r
s5nfi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Husyaim mengabar-
kan kepada kami dari Mughirah, dari AsySya'bi, bahwa AIi &
memotong kaki dari kaki, dari membiarkan fumit unfuk bertopang
padanya.324

Adapun mereka tidak berpendapat dengan ini, dan tidak
seorang pun yang kami ketahui yang berpendapat dengan ini, tapi
mereka mengatakan, :'Kaki dipotong dari tumit yang merupakan
sendi antara betis dan kaki."

3480. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: AsSr
Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Bakar bin
A14,rasy mengabarkan kepada kami dari Abu Hashin, dari suwaid
bin Ghaflah, bahwa dibawakan para zindiq kepada Ali &, lalu ia

323 Uh. Mshanmf AMumry$O/lgS, p€rnbahasan: Hadd pencurian, bab:
l:T"a*,gl tangan pencuri), dari lbnu Juraij, dari Amr bin pir.r, a"ri lkrirnah,"Balwa umar memotong kald dad persendiannya. Dan bahr,a Ali -dari lkrimah_
mernotong kaki -Amr beriqpnt di tengatn!,a.. (no. 17g59).

Dari Ma'mar, dari eatadah, bah*ra Ali mernotong tangan dari jari-jad, dan kaki
dari pertengahan telapak kaki. (no. 18760l.

Uh. Mushatnaf tblri 4U Sraibah (6/527, pernbahasan: Hudud, bab: Kaki yang
dipotong. orang !,ang b€rkata, "Tumit dibiarkanJ, dari Abbad ui" ar Awwam, dariMuhammad bin Ishaq, dari Hakam bin Hakim uin Auuua ui'Hu'uif, auri an_Nu,ma'
Ibnu Murrah Az-Zata{li, bahwa Ali mernotong kaki pencuri a"ri r"Lfir.-v"r,"i lelokan
kald.

3za 166.
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membawa mereka ke pasar, lalu dibuatkan lobang unfuk mereka,

lalu membunuh mereka, kemudian membuang mereka ke lubang,

lalu membakar mereka dengan api-325

Adapun mereka menyelisihi ini, mereka berkata, "Tidak

boleh seorang pun dibakar dengan api'"

3481. Sedangkan kami, kami meriwayatkan bahwa

Nabi s melarang penghukuman seseorang dengan adzab Allah.

Maka kami berpendapat dengan ini, dan kami tidak membakar

baik yang masih hidup maupun 5nng telah -u6'326

g482. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: As5r

syafi'i mengabarkan kepada karni, ia berkata: Ibnu ulayyah

mengabarkan kepada kami dari strlaiman At-Taimi, dari Abu Amr

AsySyaibani, bahwa seorang lelaki menjadi Nashmni setelah

memeluk Islam, lalu ia dibawakan kepada Ali &, lalu Ali

mengklarifikasinya, lelaki itu berkata, "Aku tidak tahu apa lrang

engkau katakan." Hanya saja ia bersal$i bahwa Al Masih adalah

p"tru Allah, maka Ali & melompat kepadanya, lalu menginjak

nya dan memerintahkan oftmg-orctng unfuk menginjak-nya,

325 66. Mushannaf lbni Abi qnibh 16/586, pembahasan: Hudud, bab: Para

zindiq, apa hadd mereka), dari Abu 6*- Uin Agryrasyr, dari Abu Hushain, dari Strwaid

Uin d[,anan, bahwa Ali membakar pam zindiq di pasar. Tatkala ia melernparkan api

kepada 
^o:")^,ia 

berkata, "Bernrlah Allah dan Rasul-Nya." Kernudian ia pulang.
- --- 

3re il diriwayratkan Asgsyafi'i mengerni orang yang dari Islam, no 525'

Ini hadis Ibnu Abbas tentang pengingkarannya terhadap Ali dalam membakar dengan

api. Dan diriwayatkan dari Rasulullah $ tentang larangan itu'

Telah diriwayatkan juga oleh Al Bukhari'
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kemudian berkata, "Cukup, cukup darinya." Temyata lelaki itu
telah mati.327

Adapun mereka tidak mengambil ini, mereka berkata,
"Seorang imam tidak boleh membunuh seseorang dengan cara
pembunuhan ini, dan tidak membunuh kecuali dengan pedang."

3483. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-
Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Bakar bin
A5yasy mengabarkan kepada kami dari Ashim, dari Abu Al
Mughirah, mengenai sekelompok orang yang masuk ke tempat
seorang wanita di tempat sekelompok orang, Ialu sebagian
penghuni tempat itu keluar menghadapi mereka lalu membunuh
mereka- I alu keesokan harinya keluarga mereka telah datang
kepada Ali & dan mengadukan orang-orang itu kepada mereka,
maka Ali & berkata, "Orang-orang ifu tidak saling berkumpul di
safu tempat pada malam hari." lalu ia mengatakan dengan
tangannya, membalikkan punggungnya ke arah telapaknya,
kemudian berkata, "Para pencuri telah saling membunuh. pergilah

kalian, karena darah mereka telah sia-sia."

327 ljh- Mushannaf Abdmaaq(tO/lZO, bab: Kufur setelah beriman), dari hnu
Uyainah, dari sulaiman, dari Abu Amr Aqrsyaibani, bahwa Al Mustaurid Al llli
merneluk Nashrani setelah keislamannya, maka Utbah bin Farqad mengirimkannya
kepada Ali, lalu Ali mernerintahkannya bertaubat, niunun ia tidak mau Maubat, 1nui.
Ali mernbunuhnya. lafu kaum Nmhrani merninta iasadnya dengan tebusan tiga puluh
ribu, namtrn AIi menolaknya dan membakamgn. (no. 1871).

Dari Ats-Tsauri, dari simak bin Harb, dari hnu ubaid bin Al Abrash, bahwa Ali
mernerintahkan Mustaurid Al Ijli untuk bertaubat karena ia telah murtad dari Islam,
narnun ia menolak, maka AIi menendangnya dengan kakinya, lalu orang-orang
merrbunuhnya. (no. 1871 1).

Lih. Mushannaf lbni Abi s/aibah (6/s87, pernbahasan: Hudud, bab: orang
Nashmni yang merneluk lslam kernudian murhd), dari Ghtndar, dari syu'bah, dai
Simak, senrpa ifu.
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Lalu Al Hasan berkata, "Aku menanggung darah ini'" Ali

berkata, "Engkau lebih mengetahui tentang 6i'i-u'"328

Sementara mereka tidak berpendapat dengan ini'

3/i84. Adapun kami, kami meriwayatkan dari Ali &'
bahwa seorang lelaki mendapati seorang lelaki bersama ishinya,

lalu ia membunuh lelaki ihr. lalu Ali S ditanya mengenai itu'

maka ia berkata, "Apabila ia tidak membawakan empat orang

saksi, maka hendaklah mereka menyerahkan tali pengikatrya."

yakni menyerahkannya dalam keadaan terikat'

Ar-Rabi, mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi,i

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan

kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari hnu Al Musalryab'"329

Kamidanmerekaberpendapatdenganini'hanyasaja
mereka mengatakan tentang pencuri yang masuk ke rumah

seseorang lalu membununnya, "Korban terbunuh dilihat, apabila ia

Udak diketahui melakukan pencurian, maka si pembunuh ini

dibunuh, dan apabila diketahui melakukan pencurian maka

328 Salla tidak menenrukarurYa
32e Uh. Uurn**i iA e|i $ai6n 6/422, pernbahasan: Di!'at, bab: I-elaki

png mendapati isbinya bersarna ttot-*S telaki lalu ia mernbunuhnya)' dari AMah'

.f*i"vutr ui' su,ia tin et uusayyaU, bahwa seomng lelaki dari warga Syam png

bernama Ibnu Khubairi, -otaupudluts,u bersama seomng lelaki' lalu ia mernbunuh

lelaki ihr. Kernudian ia diadukan kepuda Muawiyah, narnun ia kesulitan mernberi

keputusan dalam hal itu. Maka ia mengirim surat kepada Abu Musa, "Tanlnkan

kepadaAlimengenaiifu."LaluAbuMr.tsabertanyakepadaAli,Aliberkata'
"sesungguhnya ini sesuahr yang tidak pemah terjadi di tanah kami'.Aku tegaskan

kepadamuagarengkaumemberitahuku."Iapunmemberitahunya,makaAliberkata,
"ni, nU,, Hasan, apabila ia tidak mernbawakan ernpat omng saksi' maka hendaldah

mereka menyemhkan tali pengikatrya' "

Asy-Syari'i iusa m;s#rH; hadits Malik pada pembahasan: Hudud' bab:

Kesaksian mengenai zina, dan lelah drtakhnidi sana' (no' 27711'
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hukuman mati digugurkan dari si pembunuh itu, dan ia
menanggung diyat." Ini menyelisihi semua yang mereka riwayat-
kan dari Ali @.

3485. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: As5r-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi
mengabarkan kepada kami dari Sufyan, dari AsySyaibani, dari
sebagian sahabatnya, bahwa seorcng lelaki membawakan lelaki
lainnya kepada Ali &, lalu berkata, "sesungguhnya orang ini
mengaku bermimpi menggauli ibunya orang lain." Ali berkata,
"Berdirikanlah ia di bawah sinar matahari dan pukullah
bayangannya."m

Mereka tidak berpendapat dengan ini.

3486. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy
Syafi'i mengabarkan kepada karni, ia berkata: yazid bin Harun
mengabarkan kepada kami dari Hammad hnu salamah, dari Abu
Bisy, dari Syabib Abu Rauh, bahwa seorang lelaki menyuruh
budak perempuannya ke suafu tempat kosong, lalu ada
p€f,empuan lain yang mengetahui hal ifu, lalu perempuan ini
mendatangin!,a. taki-laki ini mengira bahwa perempuan ifu budak
perempuarulya, lalu ia menggaulinya, kemudian ia tahu (bahwa itu
bukan budaknya). lalu ia menemui umar dan ia pun berkata,
"Temuilah Ali." Ia pun bertanya kepada Ali &, ia pun berkata,

3so I-:h. Mushannaf A (6/4rL4L2, pernbahasan: Tarak, t,ub, Leraki
lrang m€rrahk di dalam tidur, atau mimpi bersetubuh dengan ibunya orang lain, no.
114261, dari Ats-Tsauri, dari sulaiman Aslrs!,aibani, &ri ,.or*g lelaki; dari AIi,
sep€rti itu.
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"Menurutku, engkau dipukul sebagai hadd di tempat sepi, dan

memerdekakan seorang budak, sedangkan perempuan itu dikenai

1ru66."331

Sementara mereka tidak berpendapat dengan ini, mereka

berkata, "Hadd digugurkan dari laki-laki ini karena s5rubhat"

Adapun kami, kami mengatakan, bahwa si perempuan ifu dikenai

hadd, sebagaimana yang mereka riwayatkan dari Ali &, karena ia

telah berzina dalam keadaan mengetahui.

3487. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: hnu Mahdi

mengabarkan kepada kami dari sufuan, dari salamah bin Kuhail,

dari Hujayyah bin Adi, ia berkata: Aku sedang di hadapan Ali &,
lalu seorang wanita menemuinya lalu berkata, "Sasungguhnlra

suamiku telah menggauli budak perempuanku." Ali berkata,

"Apabila engkau benar maka kami akan merajamnya, dan apabila

engkau bohong, maka kami akan mencambukmu-"332

Kami berpedoman dengan ini, karena zinanya dengan

budak perempuan milik ishinya sama dengan berzina dengan

perempuan lainnya, kecuali apabila ada udzur karena tidak tahu

dan berkata, "Aku kira bahwa ia halal bagiku-" Sedangkan mereka

331 Uh. Mushannaf lbni Abi S/aibah(6/494, pembahasan' Hudud, bab: Seomng

wanita yang m€nyerupai budak perempuan milik seorang lelaki lalu ia menggaulinp),

dari Husyaim, dari Abu Bis5n, sempa itu. Tapi di dalamnya disebutkan, bahwa Ali

berkata, ;prkufluh lelaki itu sebagai hadd secara tersembunyi, dan pukullah waflita itu

secara terang-temngan. "
ssz 6.r. Mushannaf Afiwrazaq (7/3OO, pembahasan: Apa-apa yang terkait

dengan budak laki{aki dan budak peranpuan, bab: Cemburu), dari Ats-Tsauri, dari

Salamah bin Kuhail, dengan sanad ini, menyempainya.
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menyelisihi ini, dan mereka menggugurkan hadd itu dari si laki-

laki, baik ia mengatahui hukumnya itu ataupun tidak.

3488. Dari Amr bin Syu'aib, ia berkata, "Aku melihat

seorang lelaki mengambil air di sebuah sumur, tangannya telah

buntung dan tersisa ibu jarinya, lalu aku berkata kepadanya, 'Siapa

llang memotongmu?' Ia menjawab, 'Ali'."

Mereka menyelisihi ini dan mengatakan, "Dipotong dari
persendian telapak tangan, dan ini diriwayatkan dari Nabi g,."sss

33a Sa5ra udak menernukannSra sebagaimana di sffi, tapi AMurrazzaq
meriwagratkan dari Ma'mar, dari Qatadah, bahwa Ali mernotong tangan dari iari-jari,
dan kaki dari seterrgah telapak l<al.o. (Al Mushannal TO/785, no. 18760).

Adapun apa lrang dari Nabi $ tentang merrotong dari persendian
adalah bempa hadits-hadits dhafl di antaranlra:

1. Apa yang dirir,rnyatkan oleh lbnu Abi Syaibah dari Wald', dari Maisarah bin
Ma'bad Al-Lakhmi, ia berkata, "Aku mendengar Adi bin Adi menceritakan dari Raia'
bin Haiu/ah, bahura Nabi $ memotong kaki dari persendian." Ini hadits muaL lAl
Mushannaf, 6/528, p€rnbatas€n: Hudud, (78) bab: Apa yang mereka kratakan: Dari
rnana dipotong).

2. AW yang diriunyatkan oleh Ad-Daraquthni dari jalur Abu Nu'aim An-Nakha'i,
dari Muhammad bin Ubaidullah Al Arzami, dari Amr bin q4l'aib, dari ayahnya, dari
kakelqn, ia M{ata, "Shafr,van bin UmagBh bin Khalaf sedang tidur di masjid,
sernerrtara pakaiannya di bawah kepalanyra, lalu datanglah seolirng pencuri lalu
mengambilnya, lalu pencuri ifu dibawakan kepada Nabi $, dan pencuri itu pun
mengaku, maka Nabi S memerintahkan unhrk dipotong (tangannlra), maka Shafuan
berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah seseomng dari bangsa Amb dipotong (tangannlra)

karena pakaianku?' Rasulullah $ bersaMa, t9ti"-*t ti S:$rJ6lil ltttagap hi frdak

sebdum angkau mantbwnyzi?). Kernudian Rasulullah ,$ bersabda, 4W-i t r-iAl
i- lr .srbrLiai uyj ji,:-it ts,! ,4jr gitalan l<alian mqnbela *,a belun ampi
kep& wnli (pihak lmrqa apabila telah annpi kepada wati ktu
mennaflan, maka Allah tidak mamafuann@1. Kemudian beliau mernerintahkan unhrk
memotongnlza dari persendian ." (3/9OB).

Al Arzumi perawi matutk (rir,yayatrya ditinggalkan). Tapi asal hadits Shafi,van
adalah shahih, diriwayatkan dari lebih dari sahr plw (As-Sunan, 3/20+205,
pernbahasan: Hudud, no. 363).
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3489. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: lbnu Ulayyah

mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin AMullah, dari Hudhain

bin AI Mundzir, bahwa Ali & mencambuk Al Walid empat puluh

kali karena minum khamer-

Sdangkan mereka menyelisihi ini, dan mereka berkata,

"Mencambuk delapan puluh kali."

Kami meriwayatkan dari Ali &, bahwa ia mencambuk Al

Walid di Madinah dengan cambuk bermata dua sebanyak empat

puluh kali, jadi itu adalah delapan puluh. Demikian juga pendapat

karni. Ar-Rabi' mangabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufinn bin Uyainah

mengabarkan itu kepada kami dari Amr bin Dinar, dari

Muhammad bin AIi, dari Ali *."334

3. Apa yang diriwayratkan oleh Ibnu Adi di dalam Al l<anil dari Ahmad bin Isa Al
WasW At-Tumisi, dari Auurrahman bin Salarnah, dari Khalid bin AMurrahman Al
Khurasani, dari Malik bin Mighu,al, dari taits bin Abu $ilaim, dari Mujahid, dari

AMullah bin Amr, ia berkata, "Nabi $ mernotong (tangan) pencuri dari persendian."

hnu Al Qaththan berkaq "Khalil b*\ah, s&nglran Abdurrahman bin salamah

aku tdak mengehhui p€rihaln!,a."
3s4 66. Mushannaf Agunzq Q/578-379, bab.bab' Hudud, bab: Hadd

khamer, no. 13544), dari Ibnu Ulrainah, dari Amr lbnu Dinar, dari Abu Ja'far, ia

b€rkata, "Ali mencambuk Al Walid bin Uqbah ernpat puhrh cambukan karena minum

khamer dengan cambuk yang bernata dua."
HR. Muslim (3/1331-1332, pernbahasan, Hudud, bab: Hadd khamer), dari plur

Ismail bin Ula!4ph, dari hnu Abi Arubah, dari Abdullah bin A&Danaj-
Dari jalur Yahyn bin Hammad, dad Abdul Adz bh Al Mukhtar, dari Auullah bin

Fainn maula lbnu Amir Ad-Danaj, dari Hudhain bin Al Mun&ir Abu saman, ia

berkata, 'Aku memyaksikan Utsman bin Affan k€fika dibau,akan Al Walid setelah shalat

Shubuh dua rakaat, kemudian ia berkata, 'P€rlu aku tambatrkan kepada kalian?' lalu
dua lelaki belsalsi kepadanya, salah sahrnya Hunran, bahwa ia telah minum khamer,

dan yang lainnp bersaksi bahua ia mdihatnya b€tllsaha muntah, maka Ubman

berkata, 'sesungguhnlra ia tidak bemsatn muntah hingga meminumnla'- lalu ia

bq.l<ata, 'Wahai Ali, berdirilah, lahr cambuklah ia'. A[ b€rkata, 'Wahai Hasan,

b€rdirilah, lalu cambuklah ia'. Al Hasan b€ttaq 'Yang melasakan panasnya orang
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3490. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Seorang lelaki

mengabarkan kepada kami dari hnu Abi Dzi'b, dari Al Qasim bin
Al Walid, dari Yazid -aku kira Ibnu Madzkur-, bahwa Ali &
merajam pelaku sodomi.

Demikian juga pendapat kami. Kami merajam pelaku

sodomi, baik muhshan (telah,/pemah menikah) maupun tdak
muhshan. Ini juga pendapat hnu Abbas, sementara Sa'id bin Al
Musayyab berkata, "sunnahnya bahwa p"laku sodomi dirajam,

bark muhshan maupun ltdak muhshan."

AsySyafi'i menarik kembali pendapat ini lalu berkata,

"Tidak dirajam kecuali telah muhshan."

Ikrimah meriwayatkannya dari Ibnu Abbas dari Nabi $.
Sementara sahabat mereka mengatakan, "Pelaku sodomi tidak

dikenai hadd. Seandainya ia melakukan sodomi ketika ia sedang

ihram maka tidak merusak ihramnya, dan tidak pula diwajibkan

mandi atasnya selama tidak mengeluarkan mani."

Ini diselisihi oleh sebagian sahabatrya yang mengatakan,

"Pelaku sodomi seperti pezina, ia dirajam apabila muhshan, darr

dicambuk apabila bdak muhshan. Pelaku sodomi tidak lebih berat

keadaannya daripada pe.zina." Allah & telah menjelaskan

pertedaan antara keduanya, yaitu membolehkan menggauli wanita

dengan dua cara. Pertama: nikah, kedua, kepemilikan (budak).

yang memqlang tangkainya'. TampaknSra ia merasa tidak berkernn, maka ia berkata,
'Wahai AMullah bin Ja'far, berdirilah, lalu cambuklah ia'. I-alu ia pun mencambuknya,
sernentara Ali menghitungnp hingga sampai empat puluh, lalu ia berkata, 'Cukup'.

Kernudian berkata, 'Nabi $ mencambuk empat puluh kali, Abu Bakar mencambuk
empat puluh kali, sedangkan Umar mencambuk delapan puluh kali, dan sernuanya
adalah sunnah, sedangkan ini lebih aku sukai'." (no- 38/L7O7l.
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Sedangkan ini diharamkan dari segala sisi, lalu dimana letak

kesamarannya?!335

3ss Uh. Mushannaf lbni Abi Sgibh (7/494, pernbahasan: Hudud, 142 t;rib:
Hadd pelaku homosen (sodomi,4esbi) s€perti hadd pezina), dari Waki', dari hnu Abi
I-aila, dari Al Qoim bin Al Walid, dad Yazid bin Qais, bahwa Ali merairm pelaku

homoser<.
rjh. Mushamaf Abdunaq 17/363-364, pembahasan' Hudud, bab: Orang

!,ang melakukan perbuatan kaum [lth), dari Ats-Tsauri, dari lbnu Abi Laila, ia
menpndartanqla kepada Ali, bahwa ia meraiam pelaku sodomi (homoso<). (no.

13488).
Dari lbnu Juraij, dari Abdullah bin lJtsman bin Khutsaim, ia mendengar Mujahid

dan Sa'id bin Jubair menceritakan dari hnu Abbas, bahura ia berkata mengerni
gjal<a/paawan yang didapati melalukan homosex, ia berkata, "Dimjam." (no.

13491).
Dari lbnu Juraij dan Ibmhim bin Muhammad, dari Yahya bin Sa'id, dari Ibnu Al

Ittfuseryyab, bahwa ia M<ata mengerni ini, "Seperti hadd pezina, apabila si pelaku

nuhdnn llrlrdrra ia dimjam. " (no. 13489).
Dari lbnu Abi Sabmh, dad Yat4ra bh Sa'id, Amr bin Srlaim, dan Sa'id bin Khalid

dari lbnu Al Muagryab, seperti ihr. (no. 13490).

Adapun riwayat lkrtonah dari funu Abb6 dari Nabi $, diriwayatkan oleh'

HR. Abrr Daud (5/LL2-113, t€rbitan Awwamah, pernbahasan' Hudud, bab'
Orang yang melakukan karrn Lr.rth), dari Abdullah bin Muhammad An-
Nufait, dari Abdul Adzbin Muharnrnad, dari Amr bin Abu Amr, dari Ikrimah, dari lbnu

Abbas, ia b€rkata, "Rasulullah *i b€rsabda, ,.iH, JtAtg,th'6yi fi ,P ,S-;itf.e3'l
(hnngsiap gng l<alian madapting melalukan pbwtan kaum Luth mala
bwuhhh si pelaku hn png dipqtakulanryd." Abu Daud berkata, "Diriuragratkan juga

s€perti itu oleh Sulaiman bin Blal, dari funr bin Abu Amr."
Diriuayatkan juga oleh Abbad bin Manshur, dari lkrirrnh, dari lbnu Abbas, ia me

mar{u'1<arurya. 
'

Diriu,alratlon juga oleh hnu Juraij dari lbrahim, dari Daud bin Al Hushain, dari

Ikrimalr, dari lbnu Abbas, ramemar{u'*anrl.1a. (no. M571.
HR- At-Tirmidzi (3/L2+125, pernbahasan: Hudud, bab: Riwayatrriwayat tentang

hadd homosex), dari Muhammad bin Amr As-Sau,vaq, dari AMul Adz bin
Muhammad, dengan sanad ini.

At-Tirrnidd berkata, "Dalam masalah ini ada juga riura!,at dari Jabir dan Abu
Hurairah."

Ia Hata, "Hadits ini dikenal dari Ibnu Abbas dari Nabi $ hanp dari jalur ini.

Muharnmad bin Ishaq juga maiwagratkan hadits ini dari Arff bin Abu Amr, ia berkata,
"Adalah terlaknat orang lrang melalnrkan perbuatan kaum I-r.rth." Tanpa menyebutkan
hukuman ma6, dan di dalamnp ia menyebutkan, "Adalah terlaknat orang yang

menyetubuhi binatang. "
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349L. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy
Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Al A'masy

mengabarkan kepada kami dari Al Qasim bin Abdunahman, dari

ayahnya, ia berkata, "seorang lelaki datang kepada Ali & lalu

berkata, 'sesungguhnya aku telah mencuri'. Maka ia pun

mengusimya'. Kemudian lelaki ifu berkata lagi, 'Sesungguhnya aku

telah mencuri'. Maka ia pun memotong tangannya, dan berkata,

'sesungguhnya engkau telah bersaksi dua kali terhadap dirimu'."

Sedangkan mereka menyelisihi ini, dan mereka

mengatakan, "Hingga ia mengatakan empat kali." Adapun kami

membiarkan unfuk mengatakan, pengakuan setara dengan

kesaksian, karena Nabi $ memerintahkan Unais Al Aslami unfuk

berangkat menemui seoftrng wanita, lalu apabila si wanita

mengaku maka ia merajamnya, dan beliau tidak mengatakan,

"Empat kali."

Seandainya pengakuan sempa dengan kesaksian apabila

mengaku empat kali kemudian ntenarik lagi maka gugurlah hadd

darinln. Dan mereka mengatakan tentang zina, "Pezina tidak

dikenai hadd hingga mengaku empat kali, diqi5nskan pada

kesaksian." Mereka menyelisihi apa yang mereka riwayatkan dari

Ali &- Mereka juga mengatakan tentang pencurian, "Pengakuan-

nya safu kali atau lebih adalah sama." Mereka menyelisihi apa

Ia berkata, "Hadits ini diriwayatkan juga dari Ashim bin Umar, dari Suhail bin

Abu Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi $, beliau bersabda, S1tit ry$i

*. Jj,;;Srt "Bunuhtah pelaku dan 5ang diperlalrukam5m."

Ia berkata, "Hadits ini sanadnya diperbincangkan, dan kami tidak mengetahui
seorang pun yang meriwayatkannya dari Suhail bin Abu Shalih selain Ashim bin Umar
AI Umari, sedangkan fuhim bin Umar dha'if dalam hadits dari sisi hafalannya." (no.

1456, terbiatan Basyar).
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yang mereka riwayatkan dari Ali &. Kami meriwayatkan dari

Nabi S, dan mereka meninggalkan qryas dalam [6[ 16.335

3492. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Waki' mengabarkan

kepada kami dari Sufun Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami

dari Simak, dari Qabus bin Mukhariq, bahwa Muhammad bin Abu

Bakar menulis surat kepada AIi unfuk menanyakan tentang

seorang muslim yang berzina dengan wanita Nashrani, maka Ali

membalas surafurya, "Laksanakan hadd atas orang muslim ifu, dan

serahkan wanita Nashrani itu kepada para pemeluk

agamanya."337

Sementara mereka mengatakan, "Dilaksanakan hadd atas

wanita Nashrani itu." Mereka menyelisihi hadits ini.

3493. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Harun

mengabarkan kepada kami dari Ayyub, dari Qatadah, dari Khilas,

335 Ljh. Mushannaf Abdunzaq (LO/197, P€rnbahasan: Hadd penofian, bab:

Pengakuan penogi, no. 18783), dari Ma'mar, dari Al A'masy, dengan sanad ini,

menlrerupain!,a-
ljh. Mushannaf lbn Abi S9ibh 16/476, pernbahasan: Hudud, bab: I-elaki grang

mengakui penclrian, berapa kali pengulangan lpensakuann!,al?), dari Abu Al Ahurash,

dari Al A'masy, derrgan sanad ini, menyerupain5n.
Hadits Anas telah dikernukakan funo.2757.
337 Uh. Mushannaf Abdumaq(7/U2,fr6tffiab Zirlr.,ra?am dan tuduhan zina,

bab: L-elaki muslim 5nng berzina dengan u,anita Nashmni, no. 13415), dari Ats-Tsauri,

dengan sanad ini, seperti ihr. Di dalamnya disebutkan fatwa Ali r{S mengenai masalah-

masalah lainnya.
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dari AIi & mengenai dua orang merdeka, yang mana salah

sahrnya menjual kawannya, maka Ali e memotong keduanya.338

Sedangkan mereka menyelisihi ini dan mengingkari

pendapat dalam hal ini.

3494. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: AsSr

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Bakar bin

Ayyasy mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Hushain

menceritakan kepada kami dari Amir Al Kahili, ia berkata: AIm

sedang di hadapan Ali &, tiba-tiba datanglah seorang lelaki, maka

Ali berkata, "Ada apa dengan orang ini?" Mereka berkata, 'Wahai

Amirul Mukminin, kami mendapatin5ra di bawah kasur seorang

wanita." AIi berkata, "Sungguh kalian mendapatinya di atas

kebusukan, maka bawalah ia ke tempat busuk sempa ifu, lalu

lumurilah ia di sana." Maka mereka pun melumurinya di dalam

kotoran, lalu melepaskannya.S3g

Adapun mereka menyelisihi ini dan mengatakan, "Dipukul

dan dilepaskan." Begifu juga pendapat para pemberi fatwa,

mereka tidak bersilang pendapat mengenai ifu.

338 l.jh. Mushamaf lbni Abi Spibah l6/il2, pernbahasan: Hudud, tnb: I-elaki
yang menjual istinyra, atau orang merdeka menjual anak perernpuannya), dari Abdul
Wahhab, dari lbnu Abi Arubah, dari Qatadah, dari Khihs, dari AIi, ia berkata,
"Tangannya. dipotong. "

Uh- Mushannaf Abdutruzaq(LO/195, bab: Lelaki grang menjual orang merdeka,
no. 18805), dari Ibnu Juraij, ia berkata, "Dberitahukan kepadaku, bahwa AIi
mernotong tangan si penjual itu, dan ia berkata, 'Orang merdeka tidak meniadi
budak'." Ia berkata, "Sementara lbnu Abbas mengatakan, 'Tidak ada potong tangan
atasnya, narnun diterapkan atasnya hukuman serupa potong tangan, yaifu penjara'."

339 Saya tidak menemukannya, tapi di dalam l"jh. Mushannaf tbni Abi qnibah
dan Uh. Mushannaf Abdurazaq disebutkan bahwa ia mencambuk seperti mereka.
(Mushannaf Abdwrazaq, 7/4OL, no. 13637, dan Mushannaf lbni Abi Syaibah,
6/493, no.4, terbitan Daml Fikr).
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Y95. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufuan mengabar-

kan kepada kami dari Mutharrif, dari AsySya'bi, dari hnu Mas'ud,

bahwa ia berkata, 'Kami tidak memandang adanya hadd dan tidak
pula cela terhadap orang yang menggauli budak perempuan milik
istrirryla'."340

U96. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Seorang lelaki

mengabarkan kepada kami dari Sy:'bah, dari Manshur, dari Rib'i

bin Hirasy, dari AMullah, bahwa seorang lelaki mendatanginya,

lalu menceritakan kepadanya, bahwa ia telah menggauli budak

perempuan milik istrinya, maka ia berkata, "Mohonlah ampun

kepada Allah, dan janganlah engkau mengulangi."34l

Sedangkan mereka rnenyelisihi ini, dan mereka berkata, "la

di-bbir." Adaptn kami, kami mengatakan, Apabila ia tidak tahu

dan mengatakan, "Aku kira ia halal bagiku," maka kami meng.

Sugurkan hadd darinya, dan meta'zirnyb, dan apabila ia me-

ngetahuinya, maka ia dikenai hadd zina.

31o 6;,. Muslwnaf AMwazza 0/W, bab: I-elaki png menggauli budak
perempnn milik ishinya no.734231, dari Ats-Tsaud, seperti itu.

Uh. Mushannaf lbrn Abi Sgibah 16/527, pernbahasan: Hudud, bab: I-daki png
menggauli budah pa'ernpuan milik istinya), dari hnu Fudhail, dari Mughirah, ia
berkata, "Seorang ldaki mendatangi Ibnu Mas'ud lalu berkata, 'Sesungguhnlra aku
telah menggauli budak perernpuan milik istuiku'. Ibnu Mas'ud berkata, Alhh telah
menutupi celamu, maka tutupilah itu'. Lalui hal itu sampai kepada Ali, ia pun berkata,
'Seandainya orang yang menernui Ibnu Ummi Abd itu menernuiku, niscaya aku lukai

dengan b€bahnn'."
tAt lbid.
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3497. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy
Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi

mengabarkan kepada kami dari Sufuan, dari Isa bin Abu Azzah,

dari Asy-Sya'bi, dari Ibnu Mas'ud, bahwa Rasulullah S memotong

tangan seoftmg penorri karena mencrri barang senilai lima

dirham.il

Kami berpedoman dengan ini, hanya kami memotong

karena seperempat dinar. Sedangkan lima dirham di masa Nabi $
lebih banyak daripada seperempat dinar.

Sedangkan mereka menyelisihi ini dan mengatakan, "Tidak

dipotong dalam kasus yang kurang dari sepuluh dirham."

s42 HR. An-Nasa'i 17/455, pembahasan: Potong tangan pencuri, bab: Kadar
yang apabila dicuri oleh pencuri menyebabkan tangannya dipotong, no. 4957, terbitan
Danrl Ma'rifah), dari Muhammad bin Al Mutsanna, dari Abdurrahman, dari Sufun,
dengan sanad ini. Pampuavinya biqah.

HR. Ad-Daraquthni (3/185, pembahasan: Hudud, no. 305), dari jalur hnu
Mahdi, dengan sanad ini.
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3498. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Seorang lelaki

mengabarkan kepada kami dari Syu'bah, dari Al A'masy, dari AI

Qsim bin Abdurrahman, dari a5nhnya, dari AMullah, bahwa ia

mendapati seorang wanita bersama seorang lelaki dalam selimut si

wanita di atas kasumya, maka ia memukul si laki-laki itu lima puluh

kali. lalu mereka pergl dan mengadukan ifu kepada Umar iS,
Umar berkata, "Mengapa engkau melakukan ini?" Abdullah

berkata, "Karena menurutku begifu. "343

Adapun para sahabat kami berpendapat bahwa semestinya

ini di-/a 2ir, dan apabila lebih dari itu maka hingga kurang dari

delapan puluh sesuai dengan kadar kesalahan. Sementara mereka

mengatakan, "Ta'zitr pada sesuafu tidak sampai empat puluh."

Jadi mereka menyelisihi apa yang mereka riwayatkan dari
Umar & dan hnu Mas'ud rS.

U99. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: As5r-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Harun

mengabarkan kepada kami dari hnu Arubah, dari Hammad, dari

Ibrahim, dari Abdullah, mengenai ummul walad yang berzina

setelah kematian majikannya, "la dicambuk dan diasingkan."

3$ 9L. M,slnnnaf Abdumaq Q/4(Jl, bab: I-elaki yang didapati bersann
seotang wanita di dalam safu paloian atau sehrah nrnrah), dari Ibnu Uyrainah, dari Al
A'masy, dengan sanad ini, menlr€rttpainlra. Tapi di dahmnya disebutkan, "Maka ia
mencambuh masing.masing dari keduanya sebanlak ernpat puluh cambukan." (no.

13639).
l.jh. Muslpnnaf lbn Abi glaibh 16/493, pernbalrasan: Hudud, bab: Lelaki yang

didapati ersama seorang uanita di dalam satu pakaiar|, dari Abu Muawiyah, dad Al
A'masy, dengan sanad ini, menyenrpainSn. Di dahmnla disebutkan, "maka ia

mencambuknya ernpat puluh kali, ernpat puhrh kali." Sebagaimana di dalam riwayat

AMurrazzaq.
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Sedangkan mereka tidak berpendapat dengan ini, mereka

mengatakan, "Tidak seorang pun boleh diasingkan, baik pezina

maupun lainnya."

Kami mengatakan, "Pezina bisa diasingkan berdasarkan

sunnah Rasulullah 9."3M

3500. Apa yang diriwayatkan dari Abu Bakar, (Jmar,

Utsman, Ali, AMullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'b, Abu Darda, dan

Umar bin AMul Adz &, semuanya memandang adanya

pengasingan.il5

s44 65. Muslwnaf lbni Abi Staibah 16/571, p€rnbahasan: Hudud, betb: Ummul
wladyarry berbuat nista, apa hulrumannya), dari Ubadah bin AI Awuram, dari Umar
bin Amir, dari Hammad, dari hmhim, bahwa Ali dan Abdullah berbeda pendapat
mengenai ummul vnlad yang berzina, yang mana Ali berkata, Ia dicambuk luunun
tidak diasingkan'. Sernentara AMullah berkata, Ia dicambuk dan diasingkan'."

g5 Lihat bab: Pengasingan dan pengakuan dari pernbahasan: hudud, no.2757-
27@.

lj/r.. Mushannaf lbni Abi Syaihh (6/5il-556, pernbahasan: Hudud, bab:

P*awan/perjaka dan janda,/duda, apa yang dilalarkan terhadap mereka apabila
beltuat nista, terbitan Daul Fikr), dari Syarik bin Abdullah, dari Firas, dari Amir, dari
Masruq, dari Ubay, ia berkata, "Apabila dua perawan/jejaka berzina maka keduanp
dicambuk dan diasingkan, dan apabila dua janda,/duda berzina maka keduanya
dicambuk dan dirajam." Dari Syababah, dari Laits, dari Nafi', dari Shafiryah binti Abu
Ubaid, dari Ubay, bahwa ia mencambuk seorang lelaki yang menggauli budak
peranpuan peftrwan, lalu ia menahan perernpuan ifu, lalu si lelaki mengaku, dan
temyata ia tidak muhshan, maka Abu Bakar mernerintahkan sehingga lelaki ifu
dicambuk kemudian diasingkan.
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18. Bab: Shalat

3501. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Jarir mengabarkan

kepada kami dari Manshur, dari 7-aid bin Wahb, bahwa Abdullah

masuk masjid, sementara imam sedang rulm, maka ia pun ruku

kemudian berjalan sambil ruku.346

3502. Ar-Rabi'mengabarkan kepda kami, ia berkata: Asy
Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Uyainah

mengabarkan kepada kami dari Amr, dari Abu Ubaidah, dari

346 65. Muslwnal lbni Abi gpibh 11/2*287, pernbahasan' Shalat, bab:

t hki yarrg rnasuk ketika orang-orang sedang rulnr lalu ia ruku sebelum mencapai
shaffl, dari Abu Al Ahwash, dari Marshur, &n7:rtd bin Wahb, ia b€rkata, "Alm keluar

bersarna Abdulhh dari rurrnhryra merruiu masiid, s€tdah kami sampai di tengah

masjid, imam nrku, rnaka Abdullah bertakbir kernudian nrku, dan aku ptrn nrku

kernudian kami berFlan sambil nrlnr hingga mencapai shaff, sampai

orang-otang mengangkat kepala mereka. Setdah imam menydesaikan shalatngra, aku
berdiri karma aku memsa tidak mendapatkan mkaat itu tadi, namun Abdullah

memqang tanganku dan merdudukkanku, serta berkata, 'Engkau telah

mendapatkarurya'."
Dari Ismail bin Ulayalah, dari Ayyub, dari hnu Sirin, bahwa Abu Ubaidah datang

ketika orang-orang sedang ruku, maka ia pun ruku sebelum mencapai shaff, kemudian

berjalan hingga memasuki shaff. Kemudian ia menceritakan seperti itu dari ayahnya.

(Abu Ubaidah tidak pemah berjumpa dengan ayahn5ra, AMullah).
Dari hnu Uyainah, dan Az-Zuhn, dari Abu Umamah, bahwa Zaid bin Tsabit nrku

sebeluim mencapai shaff, kemudian ia berjalan sambil ruku.
Dari Waki', dari Ubaidullah bin Abdurrahrnan bin Wahb, dari Katsir bin Aflah,

dari Zaid bin Tsabit, bahwa ia masuk ketika omng-orcmg sedang ruku, maka ia pun

ruku sebelum mencapai shaff, kernudian ia masuk ke shaff.
Uh. Musharnaf Abdun-azaq(2/282'283, pernbahasan: Shalat, bab: Orang yang

masuk ketika imam sedang ruku, lalu ia ruku sebelum sampai ke shaff, no. 3381), dari

Ab-Tsauri, dari Manshur, dengan sanad ini, menyerupainya.
Dari lbnu Jumij, dari Sa'd bin lbraftim, bahwa Zaid bin Tsabit pemah ruku

kemudian berjalan sambil ruku. (no. 3380).
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seorang lelaki, dari Mujalid, dari Asy-Sya'bi, dari pamannya, yakni

Qais bin AM, dari Abdullah, seperti itu.347

Begitu juga pendapat kami, dan ini juga pemah dilakukan

oleh 7-aid bin Tsabit. Sementara mereka melarang ini dan

menyelisi-hinya.

3503. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aq1
Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: hnu Uyainah

mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Abu Ubaidah,

ia berkata, "Abdullah melakukan shalat Shubuh menyerupai

shalatrp Amirul Mukminin -yakni hnu Az-Zubair-, sedangkan

hnu Az-Zubair (melakukan shalat Shubuh) ketika pagr masih

gelap."ffi

3504. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy
Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Seorang lelaki

mengabarkan kepada kami dari S5ru'bah, dari Salamah bin Kuhail,

dari Abu Amr Asy-Syaibani, ia berkata, "Abdullah shalat Shubuh

bersama kami dalam kegelapan." Atau ia mengatakan, "Di pagi

A7 lbid
34tr 66. Mushannaf A (L/569-571, pembahasan: Shalat tnb: Waktu

Shubuh, no. 27621, dari lbnu Jrrlaii, dari Amr bin Dinar, bahwa ia mendengar seorcrng

anaknya AMullah bin Mas'ud berkata, "AMullah bin Mas'ud melakukan shalat Shubuh
ketika pagi masih gelap sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu AzZubatr, dan ia shalat
Magfuib ketika terbenamnya matahari, dan ia berkata, 'Demi Allah, sesungguhnya itu
untuk kalian, Allah berfirman, 6rili u& ;A;tri'o14t',tTit,y, * ilbampai gelap

malan dan (diril<anlah puh shala| Shubuh. Saungguhrya shalat Shubuh itu disaksikan
(oleh malaikar. (Qs. Al Israa' [17]: 78]'."

Dari lbnu Uyainah, dari Amr bin Dinar, ia berkata, "Aku shalat Shubuh bersama

hnu Az-Zubair, kernudian aku pergi ke ternpat buang hajat, lalu aku menyelesaikan
haja&u hi.rggu pagi masih gelap." (no.21731.
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buta, lalu ia

Sunnah."il9
membaca dua surah. Dan demikianlah As-

Ini juga pendapat kami. Sedangkan mereka menyelisihinya

dan mengatakan, "Bahkan setelah menguning."

3505. Dan yang kami ambil, bahwa Sufuan mengabarkan

kepada kami dari Az-Ztrhri, dari Urwah, dari Aisyah @, ia berkata,

t' ' -1' - ,iL hr J:" olt J?, ok,P-*::
U f 6'"4 t *. 

"ffi 
ir;t U,ZZ; -r*:t

,t'tJ L-t

"Rasulullah #i shalat Shubuh lalu para ; pulang

sambil berselimutkan kain mereka, mereka tidak dapat dikenali

karena pagi masih gehp."35o

3506. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy
Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Malik mengabarkan

kepada kami dari Yahya Ibnu Sa'id, dari Amrah, dari Aisyah,

seperti i1r."351

ue lbid.
35o Takhnlnya telah dikemukakan pada pernbahasan: Shalat, bab: Waktu

Shubuh, no. 747, dan keduanyra mutkfaq alaih dan hadits Malik, dan dari hadits Az-
Zilhn.

%1 lbid
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3507 . Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asgr

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ulayiyah

mengabarkan kepada kami dari Auf, dari Sa!ryar bin Salamah Abu

Al Minhal, dari Abu Barzah Al Aslami, bahwa ia mendengamya

menceritakan shalat Rasulullah $, ia berkata, "Beliau shalat

Shubuh, kemudian pulang, dan tak seorang pun dari kami yang

mengenali teman duduknya (sebelahnya). Beliau juga membaca

surah antara enam puluh hingga seratus (ayat)."s2

ss2 gp. Al Bul.hari (L/788-L89, pembahasan: Waktu-waktu shalat, bab: Waktu
shalat Ashar), dari Muhammad bin Muqatil, dari AMullah, dari Auf, dari Sary-ar bin
Salamah, ia berkata, "Aku dan ayahku masuk ke tempa.t Abu Barzah Al Aslami, lalu

ayahku berkata kepadanya, 'Bagaimana Rasulullah g$ melaksanakan shalat fardu?' Ia
berkata, 'Beliau shalat siang yang kalian sebut pertama, ketika condongnya matahari,
dan beliau shalat Ashar kemudian seseorang kami kernbali ke tempat tinggalnya di
ujung Madinah sedang matahari masih bersinar kuat'. Dan aku lupa apa yang
dikatakannya mengenai Maghrib. 'Dan beliau suka menangguhkan Isya' yang biasa
kalian sebut 'atamah. Dan beliau tidak suka tidur sebelumnya maupun mengobrol
setelahnya. Beliau biasa shalat sunnah dari shalat Shubuh ketika seseorang dapat
mengenali teman duduknya, dan beliau membaca enam puluh hingga seratus hyafl' "

,)v\
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3508. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy
Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: hnu Idris

mengabarkan kepada kami dari Al Hasan bin Ubaidullah, dari

hrahim, dari Alqamah, dari Abdullah, bahwa Rasulullah $ shalat

Zhuhur lima rakaat, lalu dikatakan kepada beliau, "Apakah shalat

ditambah?" Kemudian mereka berkata, "Engkau tadi shalat lima

rakaat." Maka beliau pun langsung menghadap ke arah kiblat, lalu

sujud dru k"1i.353

HR. Muslim (L/338, pembahasan, Shalat, bab: Bacaan di dalam shalat Shubuh),

dari Abu Bakar bin Abu Spibah, dari Yazid bin Hanrn, dari At-Taimi, dari Abu Al

Minhal, dari Abu Banah, bahwa Rasulullah $ mernbaca erram puluh smpal seratus

(ayaO di dalam shalat Shubuh.
Diriwayatkan juga dari Abu Ktraib, dari Waki', dari Sufun, dari Khalid Al

Hadzdza' , dari Abu Al Minhal, dengan sanad ini, menyerupai ini. (no. 172/MLI
Sebagaimana Anda lihat telah diringkas di sini dalam riwayat Muslim mengenai

bacaan itu.
3s3 HR. Al Bul'*rari (l/14f, pembahasan: Shalat, bab' Menghadap ke arah kiblat

di mara pun), dari Utsman, dari Jarir, dari Manshur, dari lbrahim, dari Alqamah, ia

berkata, "AMullah berkata, 'Nabi $ shalat -hmhim berkata' Aku tidak tahu lebih atau
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3509. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy
Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata, 'Seorang lelaki

mengabarkan kepada kami dari S5ru'bah, dari Al Hakam, dari
Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah, dari Nabi S, seperti itu.

Ini juga yang kami ambil, dan ini sesuai dengan apa yang

kami riwayatkan dari Abu Hurairah & dan hnu Umar.{& dari

Nabi S dalam kisah Dzul Yadain. Sedangkan mereka menyelisihi

kurang-, Ialu setelah salam dikatakan kepada beliau, 'Wahai Rasulullah, apakah terladi
sesuatu di dalam shalat?' Beliau balik bertangra, "Memangrya du ad" Mereka
b€rkata, 'Engkau shalat demikian dan demikian'. Maka beliau langsung melipat kakin!,a
dan menghadap ke arah kiblat, Ialu sujud dua kali, kemudian salam. Setelah
menghadapkan r,vajahnya kepada kami beliau bersabda,

$9, 4 5t J-i 4 rt i,i'r:s r;s,rtl,:5ti, g 6 (6jJt #t,*. itflg i p ita 4 L ta i u1

c;fr4-,'E{ t;Pjj, *'#,:,-'rjar';-i, i1a 4'5'st',tta,
"%ungguhnSa apbila t@adi squatu di dalam shaht niscaln aku

mernberitahulan kqada kalian. Akan tetapi, aku ha4alah manusia sqati lalbn, aku
bia lupa kalian lup. Karena itu apbik aku lupa nala irgatkanhh aku.
Dan apbila saeorang l<alian mgu di dalam shalahl,a, maka hendailah manilih gng
benar, lalu menyenpumakan abs dasr ifu, kenudian hqdaHah alam, kantudian
sujud dua kali" (no.4OL).

HR. Al Bukhari ll/378, pernbahasan: Lupa, bab: Apabila shalat lima rakaat),
dari Abu AI Walid, dari Syu'bah, dari Al Hakam, dari Ibmhim, dari Algmah, dari
AMullah i{g, bahwa Rasulullah $ shalat Zhuhur lima rakaat, lalu dikatakan kepada

beliau, "Apakah ada tambahan di dalam shalat?" Beliau balik bertanya, t:!$' 1-t

lMemangn5a ada ap*|. Ia berkata, "Engkau shalat lima rakaat." Maka beliau pun
sujud dua kali setelah salam. (no. 1226).

HR. Muslim (L/4OO4OL, pembahasan: Masjid-masjid dan ternpat-ternpat shalat,
bab: Lupa di dalam shalat dan sujud untuk itu), dari Utsman bin Abu S!,aibah dan yang
lainnya, dari Jarir, dengan sanad ini -sebagaimana di dalam riwayat Al Bukhari-. (no.

89/572l..
Diriwayatkan juga dari Ubaidullah bin Mu'a& Al Anbari, dari aphnya, dari

Syu'bah, dari Al Hakam, dari lbrahim, dari Alqamah, dari AMullah, bahwa Nabi $
shalat Zhuhur lima mkaat, lalu setelah salam dikatakan kepada beliau, "Apakah ada

tambahan di dalam shalat?" Beliau balik bertanya, t:!ri, 1i ada apill. la

berkata, "Engkau shalat lima rakaat." Maka beliau pun sujud dua kali.
Diriwayatkan juga dari jalur hnu ldris dengan sanad yang ada pada kami ini. (no.

91-92/5721.
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ini, dan mereka menyatakan, bahwa apabila tidak duduk setelah

rakaat keempat sekadar tasyahhud, maka shalat ifu rusak.3il

3510. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: As5r-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata, 'Abu Muawiyah atau

Hafsh mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari hrahim,

dari Alqamah, dari AMullah, bahwa Rasulullah $ berbicara,

kemudian sujud sahwi dua kali setelah berticara.3ss

AsySyaf i berkata, "Demikian itu, karena beliau teringat

kelupaan ifu setelah salam, lalu setelah !,akin bahwa beliau lupa,

maka beliau sujud sahwi dua kali."

Kami pun mengambil ini.

3511. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan

kepada kami dari Daud bin Al Hushain, dari Abu Sufuan maula

hnu Abi Ahmad, dari Abu Hurairah

3512. Dari Abu Usamah, dari Ubaidullah, dari Nafi', dari

Ibnu Umar ....357

zs4 tbid.
355 gg. Muslim (7/402, pernbahasan dan bab !,ang sama dengan sebelumnya),

dari jalur Hafsh dan Abu Muawiyah, dari Al A'masy, dari hrahim, dari Alqamah, dari

AMullah, bahwa Nabi $ sujud sahwi dua kali setelah salam dan berbicara. (no.

95/572l..
3s6 Hadits Malik tehh dikemukakan beserta aHrijnva pada pembahasan: Shalat

dan berbicara di dalam shalat, no. 250.
357 HR. Abu Daud (2/71, pqnbrllns*lrt: Shalat, bab: tlpa di dua sujud), dari jalur

Abu Usamah dengan sanad ini dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah $$ shalat lalu
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3513. Ibnu UlaSiyah dan Husyaim, dari Khalid Al
Hadzdza', dari Abu Qilabah, dari Abu Al Muhallab, dari Imran bin
Al Hushain, bahwa Nabi S salam -Abu Hurairah dan Ibnu Umar

mengatakan, setelah dua rakaat. Sementara Imran mengatakan,
setelah tiga rakaat-, Ialu Dzul Yadain berkata kepada beliau,
"Apakah shalat diqashar ataukah engkau lupa?" Beliau bersabda,
" Semua itu b'dak terjadi." Kemudian beliau menghadap kepada
orang-orang, lalu bersabda,'Apakah ifu yang
dikaAkan oleh Dzul Yadair?" Mereka menjawab, "Benar." Maka
beliau pun menghadap ke arah kiblat, lalu menyempumakan yang

tersisa dari shalatoTya, kemudian sujud sahwi dua kali.

Sedangkan mereka menyelisihi semua ini dan mengatakan,
"Tidak ada sujud sahwi setelah 6nr6i"uru."358

salam setelah dua mkaat," lalu disebutkan menyerupai hadits Ibnu sirin dari Abu
Hurairah, ia berkata, "Kemudian salam, kenrudian sujud sahwi dua kali."

Hadits lbnu Sirin dad Abu Hurairah 5nng menyelinginya diriruayatkan oleh Abu
Daud di bab: Pertama, di dalamnya disebutkan, "Rasulullah $ shalat mengimami kami
pada salah satu shalat sore, Zhuhur atau Alhar. Lalu beliau shalat mengimami kami
dua rakaat, kemudian beliau salam ..." sampai akhir hadits. (no. 1009).

HR. Ibnu Majah (1,2383, pembahasan: Shalat dan Sunnah di dalamnya, bab:
orang 5nng salah setelah dua atau tiga mkaat karena lupa), dari jalur Abu usamah,
dari ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dengan sanad ini. (no. 1213).
Lafazhnya: Dari Ibnu umar, bahwa Rasulullah # lupa sehingga beliau salam setelah
dua rakaat, lalu seorang lelaki yang biasa dipanggil Dzul Yadain berkata kepada beliau,
"wahai Rasulullah, apakah shalat diqashar ataukah engkau lupa?" Beliau menjaunb,
"Tidak diqashar dan aku tidak lupa." Ia berkata, "Tadi engkau shalat dua rakaat.'
Beliau bertanya, "Apakah sebagaimana 5ang dil<atakan oleh Dzut yadatufl" orang-
orang menjawab, "Benar." Maka beliau pun maju, lalu shalat dua rakaat, kernudian
salam, kemudian sujud sahwi dua kali.

Al Baihaqi berkata, "Abu Usamah Hammad bin Usamah meriwayatkannya
sendirian, ia termasuk kalangan tstqah." (As-Sman Al Kubm, Z/SS9\.

l-jh. Shahk lbni Khuzaimah (2/L77, pernbahasan: Shalat, bab: Salam setelah
dua rakaat karena lupa di dalam shalat Zhuhur atau Ashar atau lq,ra'), dari jalur Abu
Kuraib_dan Bisyr bin Khalid, dari Abu Usamah, dengan sanad ini. (no. 1034).

358 Tehh dikemukakan pada no. 261, pernbahasan: Shalat, bab: Berbicara di
dalam shalat, dan telah di-takhnj di sana. Diriwagatkan juga oleh Muslim.
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3514. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: seorang lelaki

mengabarkan kepada kami dari Al A',masy, dari umarah bin

umair, dari AMurrahman bin Yazid, dari AMullah, ia berkata,

"Aku tidak pemah melihat Rasulullah $ shalat kecuali pada

waktunya, selain di Muzdalifah, karena beliau menggabungkan dua

shalat, Maghrib dan Isya, dan saat itu beliau shalat Shubuh

sebelum rrvakfunya. "359

AsySyafi'i berkata, "seandainya beliau shalat setelah fajar

maka ia tidak mengatakan sebelum wakhrnya, dan tentu ia

mengatakan di awal wakfunYa-"

3515. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: hnu Mahdi

mengabarkan kepada kami dari Syr'bah, dari Abu Ishaq, dari

AMurrahman bin Yazid, ia berkata, "AMullah shalat Shubuh di

Jam', seandainya saat itu ada orang yang hendak sahur niscaya

masih 6o1n1r."360

AsySyafi'i berkata, "Tidak ada seorang pun berbeda

pendapat mengenai tidak seorang pun boleh shalat Shubuh di pagi

hari Jam', dan tidak pula hari lainnya, kecuali setelah fajar'"

35e HR. Muslim (2/938, pembahasan: Haji, bab: Dizukainya sernakin gelap

untuk melaksanakan shalat Shubuh pada hari Nahar di Muzdalifah, dan bersegera

dalam hal itu setelah benar-be,nar tertitrya fajar), dari ialur Abu Muawiyah, dari Al

A'masy, dengan sanad ini. tafazhnlra, "Aku tidak p€rnah melihat Rasulullah $ shalat

k.*ali pada waktunya, kecuali dua shalat, yaitu shalat Magfuib dan Isya' di Jam', dan

shalat Shubuh pada hari itu sebelum waktunya."

DiriwayatLn juga dari Jalur Jarir, dari Al A'masy dengan sanad ini, dan ia

berkata, "sebelum waktunya ketika masih gelap." (no' 292/L2891'
s6o lbid.
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Mereka juga menyelisihinya pada perkataannya, bahwa
Nabi $ fidak menjamak kecuali antara Maghrib dan Isya. Mereka

menyatakan, bahr,va imam menjamak Zhuhur dan Ashar di Arafah.
Begitu juga yang kami katakan berdasarkan Sunnah yang datang
dari Nabi $.

3516. Itu diriwayatkan juga oleh Hatim bin Ismail, dari
Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir, ia berkata, "Lalu
Nabi $ bemngkat pada hari Arafah ketika matahari tergelincir,

lalu menSrampaikan khutbah, kemudian shalat Zhuhur dan Ashar
bersamaan (menjamak). "

Kami pun meriwayatkan, bahwa Nabi $ menjamak dua

shalat di selain tempat ifu:sl
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3577. Ar-Rabi'mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan
kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, "Adalah

e5r HR. Muslim (2/W92, pernbahasan: Haji" bab: Haji Mbi $), dari jalur
Hatim bin Ismail derrgan sarnd ini di dalam hadits Jabir 1arg panjang. (no. 121g).
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Rasulullah,$, apabila akan segera berangkat, beliau menjamak

Maghrib dengan lsya.'362

3518. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-

syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan

kepada kami dari Abu Az-Zuban, dari Abu Ath-Thufail, dari

Mu'adz bin Jabal, bahwa Nabi $ menjamak Zhuhur dengan
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352 HR. Malik dalam At Muwtttln' (l/lA, pernbahasan: Qashar shalat di

dalam perialanan, bab: Menjamak dua shalat di saat hadir dan di perialanan, no. 3).

fiR.'U*ti* (L/488, perrbahasan: Shalat para musafir dan peng-qashararnya,

bab: Bolehnya menjamak dua shalat di dalam perialanan), dari Yahyn bin Yah!,a, dari

Malik, dengan sanad ini. (no.42/7031.
buri Jah, hnu Uyainah, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari aynhnyn, dengan sanad

ini, menyerupainp. (no. Mn$|.' 
fffi. ef Srkh*i ll/Uz, p€rnbahasan: Mengqashar shalat, bab' Shalat Magfuib

tiga mkaat di perialanan), dari Abu Al Yaman, dari syu'aib, dari Az-Zuhri, dari salim,

dari AMullah bin Umar, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah $ apabila beliau akan

segera berangkat menempuh perjalanan, maka beliau mqEngguhkan Maghrib hingga

b,iiuu -*ja*aknya bersama lq,ra"" Salim ffiata' "Adalah AMullah biasa

melakukan itu apabila akan segera berangkat." (no. 1091)'

: Jte
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Ashar, dan Maghrib dengan Isya di dalam perjalanannya menuju

Tabuk.363
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3519. Al-l.aits mengabarkan kepada kami dari Uqail bin

Khalid, dali Az-hfui, dari Anas bin Malik, ia berkata, "Adalah
Nabi $, apabila beliau berangkat sebelum tergelincimgra matahari,

beliau menangguhkan Zhuhur hingga memasuki awal qnktu Ashar,

kemudian beliau berhenti lalu melaksanakan keduanya (Zhuhur dan

Ashar')."36+

363 HR. Malik dahm Al Mutnththa' (L/18, di ternpat 5nng lalu, no. 3). Di sini
sebagai ringkasan menjamak dtra shalat. Sedangkan di dalam Al Muvathtln 'terdapat
kisah mukjizat Nabi $.

HR- Muslim (4/L7U, p€rntalnsan: Ketrtarrnan-keutarnaan, bab: Mukjizat
Nabi $), dari jafu Abu Ali AI Flanafi, dari Malik, dengan sanad ini. lrp.7O/7O51-

HR. Abu Daud (151-152, tertitan Arlruanrah, pernbahasan: Shalat, bab:
Menjamak dua shala$, dari Al Qa'nabi, dari Malih derrgan sarnd ini. (no. 1199).

w HR. AI Bukhad (l/UC, pernbahasan: Mengqashar shalat, tnb:
Menangguhkan Zhuhur hingga Ashar apabila sebelum meningginya
matahari), dari Hassan AI Wasithi, dad Al MufadMhal bin Fadhalah, dari Uqail, dari
Ibnu Syihab, dari Aras bin Malik &, h b€rl<at4 "Adahh Nabi S|, apabila bdiau
berangkat sebelum condongqa. matahari maka Miau menangguhkan Zhuhur hingga
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3520. Abu Khalid Al Ahmad mengabarkan kepada kami

dari Ibnu Ajlan, dari Al Husain bin AMullah, dari Kuraib maula

Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata, "Maukah aku

beritahukan kalian tentang shalat Rasulullah d& di dalam

perjalanan? Adalah Rasulullah dh, apabila matahari telah

tergelincir ketika beliau di persinggahan, beliau menjamak Zhuhur

dengan Ashar di waktu Zhuhur. Dan apabila beliau berangkat

sebelum tergelincimya matahari, beliau menangguhkan Zhuhur

hi.rgga melaksanakannya di waktu Ashar-"

Inilah tempat-tempat dimana Nabi S$ telah menjamak

selain sore hari Arafah dan malam Jam'.s5

waktu Ashar, kemudian menjamak keduanya. Dan apabila matahari telah condong

maka beliau shalat Zhuhur, kemudian naik." (no. 1111)

HR. Muslim ll/489, pernbahasan dan bab yang lalu), dari Qutaibah bin sa'id,

dari Al Mufadhdhal, dengan sanad ini. (no- 45/7041.
36s [jh. Mushannaf Abdurazaq (2/548, pembahasan: Shalat, bab: Orang yang

lupa shalat hadir, dan menjamak dua shalat di dalam perjalanan), dari hnu Juraij, ia

berkata, "Husain bin Abdullah bin Abbas mengabarkan kepadaku, dari Ilaimah dan

dari Kumib, dari Ibnu Abbas, ia berkata, 'Maukah aku beritahu kalian tentang shalat

Rasulullah s di dalam perjalanan?' Kami menjawab, 'Tentu'. Ia berkata, Adalah

beliau, apabila matahari telah condong ketika beliau masih di maka beliau

menjamak Zhuhur dan Ashar sebelum beliau menaiki kendamannya, dan apabila

matahari telah condong ketika beliau masih di rumahnya, maka beliau bemngkat

hingga ketika tiba waktu Ashar beliau tumn lalu meniamak Zhuhur dengan Ashar. Dan

upubilu tiba waktu Maghrib ketika beliau masih di rumahnya maka beliau menjamaknya

dengan Isya', dan apabila belum tiba waktunya ketika beliau masih di rumahnya, maka

beliiu naik hingga ketika tiba waktu Isya' beliau turun lalu menjamak keduanya."

Ini telah diisyaratkan juga oleh Abu Daud setelah hadits Mu'& bin Jabal tentang

menjamak dua shalat saat perang Tabuk, lrang mana ia berkata, "Diriwayatkan oleh

Hisyam bin Urwah, dari Husain bin AMullah, dari Kuraib, dari lbnu Abbas, dari

Nabi $," menyerupai hadits Al Mufadhdhal dan Al-laits (yakni hadits Mu'adz). (Abu

Daud, 1/153, pembahasan: Shalat, (273) bab' Menjamak dua shalat, no. 1201,

terbitan Awwamah).
Husain bin Abdullah ini dha'if. (At-Tadzkimh,l/338-339, no. 1312)'
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3527. Ar-Rabi'mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asgr

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: hnu Ula5yah

mengabarkan kepada kami dari Ay47ub, dari Muhammad bin Allan,
bahwa Ibnu Mas'ud membaca Faatihahrl Kitab di dua rakat

terakhir.356

Demikian juga pendapat kami, dan itu tdak sah kecuali

dengan membacanya, maka apabila lupa maka hams mengulangi.

Sedangkan mereka mengatakan, "Apabila mau boleh membaca,

dan apabila mau boleh tidak membaca, dan apabila mau boleh

bertasbih."

3522. Muhammad bin Ubaid dari Muhammad bin Ishaq,

dari Abdurrahman bin Al Aswad, dari ayahnya, bahwa Abdullah

shalat mengimaminya dan Alqamah, lalu salah safunya berdiri di

sebelah kanannya dan yang lainnya di sebelah kirinya, dan ia
berkata, "Beginilah yang dilakukan oleh Nabi #."%7

366 Uh. Muslnnnaf lbni Abi qaibah (l/406, pembahasan: Shalat, tab: Omng
yang membaca Faatihatr.rl Kitab dan surah di dua mkaat perbma, dan Faatihatul Kitab
di dua rakaat terakhir), dari Ismail bin Ulay,nh, dari Ayyub, dari hnu Sirin, ia Mata,
"Diberitahukan kepadaku, bahwa lbnu Mas'ud mernbaca Faatihatr.rl kitab dan ayat
lainnya yang mudah baginya di dua rakaat pertama di dalam shalat Zhuhw dan Ashar,
dan membaca Faatihatul Kitab di dua rakaat temkhir."

367 Uh. Mushamaf A (2/N9, p€rnhhasan: Shalat, bab: I-elaki png
mengimami dua lelaki), dari Ma'mar, dari Hammad, dari lbrahim, bahwa Alqgrnah dan
Al Asu/ad datang ke masjid bersama hnu Mas'ud, hlu mendapa.ti orang-omng telah
selesai melaksanakan shalat. Maka Ibnu Mas'ud menghadapkan keduanya ke Baihrllah,
lalu mernosisikan salah satunya di sebelah dan yang lainnya di sebelah
kirinfia, kernudian shalat mengimami keduanyra. (no. 3883).

Dari Ats-Tsauri, dari Al A'masy, dari lbrahim, dari Alqamah: Bahwa Abdullah
shalat mengimami Alqamah dan Al Aswad, dimana png ini berdiri di s€belah
kanannya dan yang ini di sebelah kirirrla, kernudian ia shalat bersama keduanya. (no.
3884).
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Sedangkan merekatidak berpendapat dengan ini, dan kami

sependapat dengan mereka, yaifu hendaknya keduanya berposisi

di belakang imam.

3523. Adapun kami, kami mengambil hadits Malik dari

Ishaq bin Abdullah, dari Anas: "Bahwa Nabi 6S bersabda,

,,Berdirilah kalian agar aku mengimami kalian." Maka aku berdiri

menuju tikar, lalu aku memerciknya dengan air, lalu Rasulullah s
berdiri, sementara aku membuat shaff (barisan) bersama anak

yatim di belakangnya, sedangkan sang wanita tua di belakang

Dari Ats-Tsauri, dari Al A'masy, dari lbmhim, ia berkata, "hnu Mas'ud b€tkata,
.Apabila mereka bertiga, maka hendaklah semuanlE membenh.rk satu shaff, dan

apabila lebih dari itu maka hendaklah salah seorang dari mereka maju." (no. 3885).

uh. Mushannaf lbni Abi syaifuh (7/535, pernbahasan' shalat, bab' Apa yrang

mereka katakan apabila mereka tiga orang, imamnya maju), dari Muhammad bin

Fudhail, dari Harun bin Antarah, dari AMurmhman bin Al Aswad, ia berkata,

"Alqamah dan AI Aswad merninta izin kepada Abdullah (untuk masuk), lalu ia

mengizinkan kedmnya, lalu ia berkata, 'sesungguhnya nanti akan ada para pernimpin

yanf sibuk dari waktu shalat, maka shalatlah kalian pada ruaktunya'. Kemudian ia

berdiri di antara aku dan dia, dan ia berkata, 'B€gini aku melihat yang Rasulullah S
lakukan',"

Dari Abbad bin Al Awwam, dari Harun bin Antarah, dari AMunahman bin Al

Aswad, dari Alqamah dan Al Aswad, dari AMullah,iamemar{urkannya, seperti itu.

Hadits mar{u'diriwayatkan oleh Muslim di dalam hadits panjang:

HR. Muslim (L/378-379, pembahasan: Masjid-masjid dan tempat-tempat shalat,

bab: Aduran menempatkan tangan di atas lutut ketika ruku dan dihapuskan

penumpukkan tangan), dari Muhammad bin Al Alaq Al Hamdani Abu Kuraib, dari Abu

Muawiyah, dari hrahim, dari Al Aswad dan Alqamah, keduanya berkata, "Kami

mendaiangi Abdullah bin Mas'ud di rumahngn, lalu ia berkata, Apakah mereka shalat

di belakang kalian?' Kami menjawab, 'Tidak'. Ia berkata, 'Berdirilah lalu shalatlah

kalian'. ta tiaal menyunfi kami adzan dan tidak pula iqamah. lalu kami hendak berdiri

di belakangnya, nalnun ia mernegang tangan kami, lalu menempatkan salah seorang

karni di r"ua*, kanannya dan yrang lainnla di sebelah kirinya ..." al hadit. (no'

26/5s).
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kami. lalu beliau shalat mengimami kami dua rakaat, kemudian

beliau pulang."358

3524. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab,

dari Ubaidullah bin Abdullah, dari ayahnya, ia berkata, "Aku

masuk ke tempat Umar di siang hari, lalu aku mendapatinya

sedang shalat, maka aku berdiri di belakangnya, maka ia
mendekatkanku hingga memosisikannya sejajar dengannya di

sebelah kanannya. lalu ketika Barfa' datang, aku pun mundur,

Ialu kami membenfuk shaff (barisan)di belakangnya."369

3525. Al A'masy mengabarkan kepada kami dari hrahim,
dari Alqamah dan Al Aswad, keduanya berkata, "Kami masuk ke

tempat AMullah di rumahn1n, lalu ia shalat mengimami kami.

Ketika ruku, ia menumpangkan kedua telapak tangannya dan

memosisikannya di antara kedua pahanya. Setelah selesai ia
berkata, 'Seakan-akan aku melihat persilangan jari-jari
Rasulullah # di antam kedua pahanya'. Ia memosisikan salah safu

dari kami di sebelah kanannya, dan yang lainnya di sebelah

kirinya."

Mereka tdak berpedoman dengan ini, dan tidak juga

Lrrri.37o

358 Tehh dikemukakan pada no. 33O, pernbahasan: Shalat, bab: Posisi imam,
dan ini mutbfaq alaih.

s5e HR. Malik dalam Al Muwaththa' (7/79, pembahasan: Menggashar shalat di
dalam perialarnn, bab: Himpun shalat dhuha, no. 32).

37o 11,u1 Shahih Muslim pada hadits Snng telah lan:f- bkhnjdano.3522, dan
yang baru dikernukakan, karena ini adalah bagran dari itu. Di dalamnyra disebutkan,
"Tatkala ruku, kami menernpatkan tangan kami di atas lutut kami." Ia berkata, "Maka
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3525. Adapun kami berpedoman dengan hadits yang

diriwaSntkan oleh Yahya Al Qaththan, dari Abdul Hamid bin

Ja'far, ia berkata, "Muhammad bin Amr bin Atha' menceritakan

kepadaku, dari Abu Humaid As-Sa'idi, bahwa ia mendengar

sepuluh orang dari kalangan sahabat Nabi $, salah satunya

adalah Abu Qatah, mengatakan, 'Adalah Rasulullah $, apabila

beliau ruku, beliau memosisikan kedua tangannya di atas kedua

lufutrYa'."371
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ia memulnrl tangan kami, dan menumpukkan kedua telapaknya, kemudian

memasukkan keduan5ra di antara kedua pahanya."
371 g3. Al Bukhari (l/26G267, pernbahasan: Adzan, bab: Sunnahnya duduk di

dalam taq/ahhud), dari Yahya bin Bukair, dari Al-Laits, dari Khalid, dari Sa'id, dari

Muhammad bin Amr bin Halhalah, dari Muhammad bin Amr bin Atha' "'
Diriwagratkan juga dari Al-l-aits, dari Yazid bin Abu Habib dan Yazid bin

Muhamma4 dari Muhammad bin Amr bin Halhalah, dari Muhammad bin Amr bin

Atha" bahwa ia duduk ksama beberapa omng sahabat Nabi s, lalu kami

menyebutkan shalat Nabi #, lalu Abu Humaid As-Sa'idi berkata, Aku 5rang paling

hafal di antam kalian tentang shalat Rasulullah # .'.." lalu disebutkan serupa itu. (no.

2821.
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3527. hnu Ulayyah mengabarkan kepada kami dari

Muhammad bin Ishaq, ia berkata, "Ali bin Yahya bin Khallad Az-

Zaraqi menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dari pamannya,

5nitu Rifa'ah bin Rafi', bahwa Rasulullah S bersabda kepada

seorang lelaki, "Apabila engkau ruku maka posisikan kdua
tanganmu di atas kdua lu1r6ru."372

3528. Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Amr bin

Murrah, dari Abdullah bin Salamah, ia berkata, "Abdullah

mengimami shalat Jum'at para sahabatnya di wakfu Dhuha, dan ia

berkata,'Aku khawatir kalian kepanasan' ."373

Sementara mereka tidak berpendapat dengan ini, mereka

mengatakan, "Tidak seorang pun berpendapat dengan ini."

372 HR. Abu Daud (L/53g, tertitan Awwamah, pembahasan, Shalat, bab,
Shalabrya orang yang tidak meluruskan hrlang punggungnya di saat ruku dan sujud),
dari Wuhaib bin Baqi!4iah, dari Khalid, dari Muhammad bin Amr, dari AIi bin Yahp
bin Khallad, dari Rifa'ah bin Rafi' ... Ia mengatakan di dalam hadits panjang yang
marfit', "Dan apabila engkau ruku maka ternpatkanlah kedua tanganmu di atas kedua
hrhrtnu." (no.855).

Diriwaptkan juga dari Mu'ammil bin Hiq,am, dari Ismail ftin Ja'far), dari
Muhammad bin Ishaq, dari Ali bin Yahya bin Khallad bin Rafi', dari ayahnya, dari
pamannya, graihr Rifa'ah bin Rafi', dengan sanad ini.

At-Tirrnidzi b€rkata, "Hadits Rifa'ah bin Rafi' adalah hadits .6asaz." (As-Swan,
L/333, no. 3O2, terbitan Basys:nr).

t{R. Al Haldm (1/241-242, pernbahasan: Shalat), dari jalur Hammam, dari Ishaq
bin AMullah bin Abu Thalhah, dati Ali bin Yahya bin Khallad, dari aphnya, dari
pamannya, dengan sanad ini. Dan ia berkata, "ln shahih menurut syarat Asy
Syaikhani setelah Hammam bin Yahya meluruskan sanadnya, karena ia hafizh lagi
tsiqah." Dan ini disepakati oleh Adz-Dzahabi.

373 [jlr. Mushannaf tbni Abi Syaibah (2/17, pernbifiasan, Jum'at, bab: Orang

Snng tidur siang setelah Jum'at, dan berkata, "lni permulaan hari."), dari jalur Syu'bah,
dengan sanad ini, menyenrpainya.
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3529. Nabi S, Abu Bakar, (Jmar, Utsman dan para imam

setelah mereka, di setiap Jum'at melaksanakan shalat setelah

tergelincimya -u1u1-,u.i. 
374

3530. Yahya bin Abbad mengabarkan kepada kami dari

Syu'bah, dari hrahim bin Muhajir, dari hrahim An-Nakha'i, dari Al

Aswad, dari Abdullah, bahwa ia witir lima atau tujuh rakaat.37s

374 11p. Al Bukhari (l/287, pernbahasan: Jum'at, bab: Waktu Jum'at apabila
telah tergelincimya matahari). Al Bukhari berkata, "Begitu juga diriwayatkan dari

Umar, Ali, An-Nu'man bin Basyn dan Amr bin Huaits tS."
Dari Sumij bin An-Nu'man, dari Fulaih bin Sulaiman, dari Utsman bin

Abdurrahman bin Utsman At-Taimi, dari Aras bin Malik zgb, bahwa Nabi {$ shalat

Jum'at ketika matahari sudah condong. (no. 904).
HR. Muslim (2/588-589, pernbahasan, Jum'at, bab: Shalat Jum'at ketika

tergelincimya matahari), dari jalur Ja'hr bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir bin

Abdullah, ia berkata, "Kami shalat bersama Rasulullah $, kemudian kami kernbali lalu

mengistirahatkan unta-unta kami. "

Hasan bin A!ryasy (yang meriwayatkan dari Ja'fu,r bin Muhammad) berkata, "Lalu

aku katakan kepada Ja'far, 'Saat apa itu?' Ia menjawab, 'Tergelincimya matahari'. (no.

28/8581.
Diriwayatkan juga dari jalur Waki', dari Ya'la bin AI Harits Al Muharibi, dari Iyas

bin Salamah bin Al Akwa', dari ayahnya, ia berkata, "Kami melaksanakan Jum'at

bersama Rasulullah -@ apabila matahari telah tergelincir, kemudian kami pulang

menSmsuri bayangan. " (no. 3112860)-

Uh. Mushannaf Abdurazzaq l3/L74-175, perrbahasan: Jum'at, bab: Waktu
Jum'at), dari Ma'mar, dan Az-Zuhn, dari Ubaidulhh bin Abdullah bin Utbah, dari Ibnu

Abbas, ia berkata, "Aku berangkat siang pada hari Jum'at, lalu setelah matahari

tergelincir Umar pun keluar, lalu naik mimbar, lalu muadzdzin mengumandangkan
adzant." (no. 5209).

375 16, Mushannal lbni Abi Sgibah {2/793, pernbahasan: Shalat tathawwu' dan

imamah, bab: Witir tiga rakaat atau lebih), dari Abu Muawiyah, dari Al A'masy, dari
hrahim, ia berkata, "Aku ceritakan perkataan AMullah kepada Sa'id bin Jubair, 'Witir
tujuh atau lima rakaat, dan tidak kurang dari tiga'. Maka Sa'id berkata, Ibnu Abbas
berkata, 'sesungguhnya aku benar-benar tidak men5ukai tiga sebagai witir, tapi tujuh
atau lima'."
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3531. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufun mengabar-

kan kepada kami dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Abdullah,

bahwa ia tidak menytrkai tiga sebagai witir, tapi lima, atau fujuh.

Sementara mereka tidak berpendapat dengan ini, mereka

berkata, "Shalat malam adalah dua rakaat dua rakaat, kecuali witir,

karena ia tiga rakaat bersambung, tidak dilaksanakan shalat witir

lebih dari tiga." Sedangkan kami, kami berpendapat dengan

sunnah yang valid.375
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3532. Malik mengabadon kepada karni dari Nafi' dan

Abdullah bin Dinar, dari hnu Umar, bahwa seorcrng lelaki bertarrya

kepada Razufullah S tentang shalat malam, maka Rasulullah #
bersaMa, "Shalat malarn adalah dua ml<aat dua nl<aat, lalu apbila

372
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s*eorang kalian khawatir memasuki Shubuh, maka shalat safu

rakaat, ia mengganjilkan shalat yang telah dilak*nakatzrya."377

3533. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkatar Sufi7an mengabar-

377 1Aq. Malik dalam At Mumthtln' lL/L33, pernbahasan: Shalat malam, bab:

P€rintah wifir), dali Malik, dengan sanad ini. (no. 13). Dan ini mutbfaq alaih. L;Iat no.

3175, pernbahasan: Pel&daan pendapat antam para ulama Irak'

HR. Mr.rlim (t/576, pembahasan: shaht para mtrsafir dan pang-qashar-ann!,a,

bab: Stnlat malam adalah dtn mkaat dua rakaat, dan witir satu rakaat dari akhir

malam), dari jalur fut/an bin Llyainah, dai Az-Z)hn, dari Salim, dari ayahnya'

Dirir,rngatkan juga dari frilur Srfipn, dari Amr bin Thawus, dari hnu Umar,

bah'ara seorang leJaki bertarya kepada Nabi $ tentang shalat malam, maka beliau pun

b€rsabda,

,+(, -!s t fi$'6Jn |* 6,6,&,F
" Dua nl<aat dua ml<aat Latu apbita angkau khawatA Shubuh, maka wifirlah satu

mkaat." (no.145/749!,.
uh. Musnad At Humaidi (2/282, hadits-hadits Abdullah bin umar bin

Khaththab +), dari Sufi,ran, dari Az-Zuhri, dafi Salim bin AMullah, dari ayahnya, ia

berkata' Aku mendengar Rasuhillah S b€rsaMa,

i3-t/$t6'tbt'* ti'i 
";i A Yti't't

" Shatat matam adalah dua ral<aat dn nl<aat, lafu apbila engkau khawatir

Shubuh maka witirlah satu nl<aat" (no. 6281.

Dari Su[Bn, dari Amr bin Dinar. Diriwayatkan juga dari Thawus, dari hnu Umar,

dari Nabi #t, s€eerti itu. (no. 529).

Dari Suf!,an, dari Abdullah bin Abu Lxbaid, dad Abrr salamah, dari AMullah bin

Umar, dari Nabi $, seperti itu. (no. 630).

Dari Sufuan, dari Abdullah bin Dinar, ia berkata, "Aku mendmgar Ibnu Umar

b€rkata, Aku mendengar seorang lelaki bertan3n kepada Rasulullah ketika beliau di

atas mimbar, 'Bagaimana seseoreng kami melalnrkan shalat mahm?' Nabi $
bersabda' 

,F n ,';i! ,i:t ti'gfit *br.* ,i'., ,& ,,.r.
"Dua mkaat dua mkaat lalu apbila angl<au l<hawatir Shubuh maka witirlah satu

ml<aat 5ang mengganjilkan untukmu shalat ryng tehh Malu."
Sufipn berkata, "lni yang paling bagus." (no. 531).
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kan kepada kami dari Abdullah lbnu Dinar, dari Ibnu Umar, seperti

i1r'."378
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3534. Sufyan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhn,

dari Salim, dari ayahnya, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah S
bersabda, "shalat malam ifu dua mkaat dua rakaat, lalu apabila

sneorang kalian khawatir memasuki Shubuh, maka hendaHah

berwitir safu rakaa|." 37 9

3535. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy
Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufpn mengabar-

kan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Thawus, dari hnu
(Jmar, dari Nabi $, seperti i6.380

3536. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Husyaim, Abu

Ibid.
Opcit.
Opcit.
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Muawiyah, Ibnu Ulayyah dan lebih dari satu orang lainnya

mengabarkan kepada kami dari Ibnu Aun dan Ashim, dari lbnu

Sirin, dari Yahya hnu Al Jazzar yang aku kira dari Abdullah,

bahwa ia shalat sedangkan di atas perutryia terdapat kotoran dan

6uru1r.381

Mereka tidak berpendapat dengan ini, mereka mengatakan,

"Apabila di atas perutryra ada (kotoran) seukuran dirham besar,

maka ia harus mengulang shalat, dan apabila kurang dari itu maka

tidak hams mengulang." Sementara kami tidak mengetahui

seorang pun dari orang-orang terdahulu lrang mengatakan, apabila

darah terdapat di pakaian atau pada fubuh seukuran dirham, maka

harus mengulang shalat, dan apabila lnrang dari itu maka tidak

harus mengulang.
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381 Lh. Mushannal AMuraaq lL/125, pernbahasan: Thahamh, tnb'
Menyenhfi daging mentah dan damh), dari Ma'nnr, dari Qatadah, dari Ibnu Sit'rn, dari
Yahya bin N Jazzar, ia berkata, "hnu Mas'ud shalat sernentara di atas perutrya
terdapat kotomn dan darah unta yang disernbelihnya, dan ia tidak berwudhu lagi."

Diriwayratkan juga dari Ats-Tsauri, dari Ashim bin Sulaiman, dari lbnu Sirin, ia
berkata, "lbnu Mas'ud menyernbelih unta hlu ia terkena darah dan kotorannya,

kemudian shalat diiqamahkan, maka ia pun shalat tanpa berwudhu lagi." (no. 459'
45o).

375

o/



AlUmm

jt ,p
'l :Ju ,CLt, ,y:)t Jrt

o

;ito.
Cr-o.-.,

t t , to/ 4
^a a-e.) J eA) e o, /

dJe
"nt,'V

,y';t&,?rC$ Lrir 'rr? &i;tUr
4lJlY J J_r)

o,l z

o

ypJ.
"e';

I JLe

3537. Husyaim mengabarkan kepada kami dari Hushain,

dari Kharijah bin Ash-Shalt, bahwa hnu Mas'ud shalat, lalu

seorang lelaki lewat lalu mengucapkan, "Assalamu alaika, wahai

Abu AMurrahman." Abdullah berkata, "Shadaqallah wa rasuluh

@enarlah Allah dan Rasul-Nya)." Setelah ia menyelesaikan

shalatnya, dikatakan kepadanya, "Seolah-olah orang itu
memperhatikanmu." Ia menjawab, "Benar, sesungguhnya aku
mendengar Rasulullah # bersabda, 'Tidak akan terjadi kiamat

hngga masjid-masjid dijadikan jalanjalan, dan hingga sneorang
memberi salam kepda orang lain karena mengenal.'382

382 Lih. Musnad Ahmad (l/4O74O8, musnad Abdullah bin Mas'ud d&), dari Abu
Ahmad Az-Zubairi, dari Basyir bin Salman, dari Sag47ar, dari Thariq bin Syihab, ia
berkata, "Kami sedang duduk di hadapan AMullah, lalu datanglah seorang lelaki lalu
berkata, 'Shalat telah diiqamahkan'. Maka ia pun berdiri dan kami pun berdiri
bersamanya. Setdah masuk masjid kami melihat omng-omng tengah ruku di bagian
depan masjid, maka ia bertakbir dan ruku, dan kami pun ruku, kemudian kami berjalan
dan melakukan seperti yang dilakukannya. I-alu seorang lelaki levrnt dengan bergegas
lalu berkata, 'Alaikm salam, wahai Abu Abdurrahman'. Ia berkata, U,tihii;j
@enarlah Allah dan Rasul-Nd. Selesai shalat kami pun pulang, lalu ia masuk ke
tempat keluarganln dan kami duduk, lalu sebagian kami berkata kqpada sebagian
lainnya, 'Tidakkah kalian dengar jawabannya knpada lelaki tadi: 'i*;'"-*i?ntO:t-l
@enarlah Allah, dan para Rasul-Nya telah menyampaikan), siapa di antam kalian yang
mau menanlakannya?' Thariq berkata, Aku akan menanyakannya'. lalu ia pun
bertanya ketika AMullah keluar, lalu ia menceritakan dari Nabi *, 'r..Vs y1,tr ,eU- fi'tty
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Sedangkan mereka tidak berpendapat dengan ini, dan

menurut mereka bahwa hal ini membatalkan shalat apabila

berbicara dengan ucapan seperti ini ketika dimaksudkan trntuk

menjaunb. Mereka tidak meriwayatkan apa !,ang menyelisihi ini

dari seorang pun sahabat Nabi $.

3538. hnu Mas'ud meriwayatkan dari Nabi $ larangan

berbicam di dalam shalat. Seandainya menurutrlra bahwa ini

termasuk perkataan yang dilarang, tenfu ia tidak mengucapkan

itu.383

3539. fu-Rabi' mengabarkan kepada lorni, ia berkata: Asy
Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Harun

i*i ,l,ytr gsti;l"'t r;s.'1 
"jJri::qtt 

,rt;'r\t'si ,.3t3il di $)j2ifst'!ct ,? ,gr,;At'rzii ,zLett

,i;h (fuungguhntn menjelang kiamat hn akan a& alanrya golongan khusyt, dan

merebkn5a paniagaan, ampi'ampi uranib mqnbnfu suaminya dalan

Wmiagaan, petnutuan tali silatumhim, k*aksian plsu, maryrunbunyil<an k6al$ian

5ang fuiar, dan muncuhg qolan)."
Al Haitsami, "Para perawi Ahmad adalah para perawi Ash-Shahih-" (Al Maftrn',

7/329l,.
Sayyar ini adalah Abu Hamzah Al Kufi, sedangkan Abu Ahmad Az-Zubairi ini

adalah Muhammad bin AMullah bin Az-Zubair.
HR. Al Hakim dalan Al Musbdmk(4/98, MH45 : Hukum, dan

pembahasan: Fitnah), dari jalur Abu Nu'aim, dad Basyir bin Sulaiman Al Muadzdzin,

dari Say,'ar Abu Al Hakam, dad ialur hnu Syihab, dengan sanad ini.

Ia berkata, "Sanadnya shahih namun keduanSra (Asy-Spikhani) fldak

mengeluarkannya." Dan ini disepakau oleh A&-Dzahabi.
Diriwa5ratkan juga dari jalur Syu'bah, dari Hr-r.shain, dari Abdul A'la bin Al Hakam

-seorang lelaki dari Bani Amir-, dari Khariiah lbnu Ash-Shalt AI Barlami, dengan

sanad ini. Dan ia berkata, "Hadits ini sanadnp slahih. Kalimat-kalimat ini telah

disanadkan oleh Basyir bin Sulaiman di dalam riwagratn5ra, kernudian dengan riwayat

Syr'bah hadits ini menjadi shahih."
3s Haditsnya dalam masalah ini teJah dikemukakan pada pembahasan: Shalat,

bab: Berbicara di dalam shalat, no. 258.
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mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dari

Abdurrahman bin Al Aswad, dari ayahnya, ia berkata, "Aku

melihat hnu Mas'ud apabila ada lelaki yang lewat di hadapannya

ketika ia sedang shalat, maka ia menghalaunya hingga mencegah-

nYa."384

Kami pun berpendapat dengan ini, dan ini sesuai dengan
apa yang kami riwayatkan dari Nabi S. Sedangkan mereka tidak

s84 Uh. Mushannaf AMunazaq (2/24-25, pernbahasan: Shalat, bab: Omng
yang la*at di depan orang shalat), dari Ats-Tsauri, dari Al A'masy, dari Umamh, dari
Al Aswad, ia berkata, "Abdullah berkata, 'Barangsiapa di antara kalian yrang bisa unhfi
tidak leurat di depann5ra ketika sedang shalat maka hendaklah melakukannya. Karena
orang lnng leunt di depan omng png sedang shalat akan mengumngi pahala omng
yang dilanratinya'." (no. 2340).

Dari Ma'mar, dari seorang lelaki r,rarga Madinah, dari Abdurrahman bin AI
Aswad, dari agrahnya, bahura Ibnu Mas'ud berkata, "Apabila seseorang hendak ler,vat di
hadapanmu keffia engkau sedang shalat, maka ianga"lah engkau membiarkannya,
karena sesungguhnp ia membuang setengah shalatnu." (no.2342).

L]/l.. Mushannaf lbni Abi q,nibah (l/3L7, pernbahasan: Shalat, bab: Orang yang
memakruhkan lalatnya seseotang di hadapan orang yang sedang shalat), dari Abu
Muawiyah, dari AI A'masy, dari Umarah bin Umair, dengan sanad ini.

Adapun apa yang diriwayatkan dari Rasulullah, di antaranya adalah apa yang
diriwayatkan oleh:

HR. Malik dalam Al Muuaththa' (l/L54, pernbahasan: Shalat qashar di
perjalanan, bab: Ketegasan mengenai seseomng ynng lanrat di hadapan orang yang
sedang shalat), dari Malik, dan 7-aid bin Aslam, dari Abdurrahman bin Abu Sa'id Al
Khudri, dari aynhnya, bahwa Rasulullah S bersaMa, ;.i-Ui7u-x 4U-gtl'o? s1.

i{.+'} g,i ,:$.tr# ;ji$ ,1rli,t r,'rl;Jti St;- (Apabila saeorang kalian sdang shalat maka

membiarkan s*eorzng lattat di hadapannya, dan hendaHah menghalaunSm
semanpunya, lalu apbila ia menolak maka hendaHah melaumnnq, karena

ia adalah syetanl.
HR. Al Bukhari (1/L77-L78, pembahasan: Shalat, bab: Orang yang sedang

shalat mencegah orang yang lerpat di hadapannya), dari Abdul Warits, dari Yunus, dari
Humaid bin Hilal. Diriwayatkan juga dari Adam bin Abu Iyas, dari Sulaiman bin Al
Mughirah, dari Humaid bin Hilal, dari Abu Shalih As-Samman, keduanya dari Abu
Sa'id, menyempainya di dalam sebuah kisah. (no. 509).

HR. Muslim (L/362, pembahasan: Shalat, bab: Mencegah orang yang ler,vat di
hadapan orang yang sedang shalat), dari Yahya bin Yahya, dari Malik, dengan sanad
ini. (no. 258/5OS).
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berpedoman dengan ini, dan aku kira mereka menyatakan, bahwa

ini membatalkan shalat, dan mereka tidak memandang perkataan

mereka dari seorang pun sahabat Rasulullah 6S, dan mereka

meninggalkan perkataan AMullah, padahal itu sesuai dengan As-

Sunnah.

3540. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Muawiyah

mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari Abu Ishaq, dari

Abu Al Ahwash, dari AMullah, ia berkata, "Apabila engkau

mendapatkan safu rakaat dari shalat Jum'at, maka tambahkan

kepadanya rakaat lainnya. Dan apabila engkau ketinggalan ruku,

maka shalatlah empat rakaat."ss

Dengan ini juga kami berpendapat, karena ini sesuai

dengan makna dari apa yang kami riwayatkan dari Rasulullah #i-

?as Uh. Mushannaf Abdumq (3/235, pembahasan: Jum'at, bab: Orang yang

terluputkan Lhutbah), dari Abu Isluq dengan sanad ini. t-afazhnya, "Barangsiapa

mendapatkan safu rakaat maka ia telah mendapatkan Jum'at, dan barangsiapa yang

tidak mendapatkan rakaat maka hendaklah shalat empat rakaat -" (no. 5477t-

Adapun yarry maiu"
HR. Malik dalam Al Muwaththa'(l/Lo, pembahasan: waktu-waktu shalat, bab:

Orang yang mendapatkan safu mkaat dari shalat, no. 15), dari hnu Syihab, dari Abu

salamah bin Abdurrahman, dari Abu Huraimh, bahwa Rasulullah $ bersabda,
':s jtl'tii a:lbsr g -,;k 

t':s tii 7
,,Barangskpa mendapatkan satu ml<aat dari shalat maka ia telah mendapatkan

(shalat itu)."
Di dalam riwayat Abdurrazzaq di dalam Al Mushanmf. Az-hfui berkata, "Jadi

Jum'at termasuk shalat, " (Al Mushama{, 3/235l,.
HR. Al Bukhari (7/198, pembahasan: Waktu-waktu shalat, bab: Orang yang

mendapatkan satu rakaat dari shalat), dari AMullah Ibnu Yusuf, dari Malik, dengan

sanad ini. (no. 580).
HR. Muslim (7/423, pembahasan: Masjid-masjid dan tempat-tempat shalat, bab:

orang yang mendapatkan satu rakaat dad shalat), dari Yahp bin Yah5n, dari Malik,

dengan sanad ini. lno.761/6071.
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Sementara sebagian mereka menyelisihi ini, dan menyatakan

bahvrn apabila tidak mendapatkan khutbah maka harus shalat

empat rakaat. Sebagian mereka menarik kembali pendapat ini
hingga mengatakan seperti pendapat kami.

Sebagian mereka berkata, "Apabila mendapati imam pada

sesuafu dari shalat -rualaupun sedang duduk- maka ia shalat dua
rakaat." Ia menyelisihi hadits ini dan yang sebelumnya.

3541. Ar-Rabi' mengabarkan kepada karni, ia berkata: Asy
Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Seorang lelaki
mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari Al Musalyab bin
Rafi', dari Amir bin Abdah, ia berkata: AMullah berkata, "Tulang-
tularrg anak Adam diproyeksikan untuk sujud, maka sujudlah kalian
hingga dengan lengan. "ffi

Mereka Udak berpendapat dengan ini, mereka mengatakan,
"Kami tidak mengetahui seomng pun berpendapat dengan ini."

ffi Suyu tidak menernukan keorali pada riuayrat ini, di dalam riwayat
AMurmzzaq:

ljh. Al Mtshannf 12/174, pernbatrasan: Shalat, bab: Sujud), dari Ats-Tsauri,
dari Al A'masy, dari Abu wail, ia b€rkata, "Abdullah b€rkata, 'Apabila seseorang kalian
sujud, maka ianganlah sujud sambil menduduki pantat dan jangan pula sambil

karma apabila ia merrrbag,skan sujud maka bersujud pula selunrh hrrang-
hrlangrrya'."

Begitu juga Ath-Thabarani di dalam Al Mu'j,ant Al Kabir (9/306), dari jalur
Abdurrazzaq, dengan sanad ini- (no. 9325).

Dirir,rnyntkan juga dari jahr Taidah dari Al A'masy, dengan sanad ini. (no. 9326).
Al Haitsami berkata dalam Majma' Az-hwid (2/L2zl, "pam perawinyra adalah

para perawi Ash-Slnhih."
I.Jh. Mnhannaf lbni Abi fuibah(L/291, pernbahasan: Shalat, bab: Orang Snng

mernberi rukhshah untuk bertelekan pada kedua sikut), dad waki', dari Abdul Malik
bin Maisarah, dari Abu Al Ahurash, ia b€rkata, "Abdulhh b€rkata, 'Apabila kalian sujud
maka sujudlah kalian dengan sikut'- Yakni bertopang dengan kedua sikutuiya."
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3542. Adapun kami, Sufuan mengabarkan kepada kami

dari Daud bin Qais, dari Ubaidullah bin AMullah Ibnu Aqram Al

Khuza'i, dari ayahnya, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah # di

dasar lantai sedang sujud, maka aku melihat putihnya ketiak

S.liu,r."387

3543. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufi7an mengabar-

kan kepada kami, ia berkata, 'AMullah bin saudaranya Yazid bin

AI Asham mengabarkan kepada karni dari pamannya, yaifu Yazid

bin Al Asham, dari Maimunah, bahwa ia berkata, "Apabila

Nabi S beliau sujud, dan ada temak hendak lewat di bawahnya,

maka her,van itu bisa lewat karena renggangnyia."388

387 Telah dikemukakan pada no. 235, pernbatnsan: Stnlat, bab: Menjauhkan

posisi tubuh di saat sujud.- 
3a8 HR. Muslim ll/357, rlerntahasan: Shalat, bab: Apa 5rang menghimpun sifat

shalat), dari Yahya bin Yahya dan Ibnu Abi Umar, semuanla dari Sufyan, dari

Ubaidullah bin AMullah bin Al Asham, dari pa.mannyra, lrditu Yazid bin Al Asham' dafi

Maimunah, menyerupairyra . (no- 237 /4961.
Dari jalur Manrnn bin Muawtgah Al Fazari, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Al

Asham, dari Maimunah isti Nabi db, ia Hata, "Adahh Rasuhrllah $, apabila beliau

sujud beliau merenggangkan kedua tangannya -yakni melebarkan- hingga tampak

putihnyra ketiak beliau dari belakangnya. Dan apabila duduk Miau tenang di atas paha

kirinrra."
Juga sebagaimana lrang Anda lihat di sini riwayat dari Ubaidullah bin AMullah

bin Al Asham, sedangkan di dalam Al l-lmmmanuskrip dan c€takan: Abdullah bin akhi

Yazid bin Al Asham.
Al Baihaqi mengatakan di dalam Al lula'nfah,'Demikian di dalam riwagrat Aq1

Syrafi'i: Dari Sutnn, dali AMullah. Dan begitu iuga yang dikatakan oleh Al Humaidi

dari sufuan, ia mengatakan, Abu sulaiman Auullah bin Abdullah hnu akhi Yadd bin

Al Asham menceritakan kepada kami'.
Yahp bin Yahya mengatakan, 'Dari sufun, dari ubaidullah bin Auullah'.
Diriunyatkan oleh Muslim dari Yahyra bin Yahya. Begitu iuga yrang dikatakan oleh

Qutaibah dan yang lainn}n dari Sufifn, keduanya adalah dua bersaudam, seiangkan

Abdullah yang lebih nn." (Al Ma'rifah,2/lGL7l.
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35M. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asgr
Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Muawiyah
mengabarkan kepada kami dari AI A'masy, dari Ibrahim, ia
berkata, "AMullah mengetukkan kerikil di tangannya satu kali
ketukan di masjid, Ialu berkata, 'Labbaik wa sa daik (aku penuhi
panggilanmu, dan aku memuliakanmul'. "389

3il5. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy
Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Muawiyah
Abbad mengabarkan kepada kami dari AsySyaibani, dari
AMurmhman bin Al Aswad, dari pamannya, yaitu Abdurrahman
bin Yazid, dari Abdullah, sempa 16.3e0

Ini menurut mereka -sejauh yang aku ketahui- adalah
berbicara di dalam shalat yang mereka makruhkan. Sedangkan
kami mengatakan, setiap perkataan yang dengannya engkau

s9 Suyu fidak menemukannya, tapi diriwayatkan di dalam:
ljh- M$hannf Abdunazasl2/4o, pernbahasan: Shalat, bab: Mengusap kerikir),

dari Israil, dari Abu Ishaq, dari Abdun:ahman bin 7aid, ia berkata, "AMullah bin Zaid
memtakan kerikil dengan tangannp satu kali ketka ia hendak sujud, dan di dalam
sujudnp ia mengucapkan: iS*2cJf5,:&tclf "et 

" 
penuhi panggilan-Mu, aku penuhi

panggilan-Mu dan aku memuliakan-Mu." (no. 24OZl.
uh- Mushannf lbni Abi gaaitah (2/so2, pembahasan: shaht tathaunpu' dan

imamah, bab: orang yang mernberi rukhshah dalam mengusap kerikil), dari Abu Al
Ahwas, dari Abu Ishaq, dari Abdurrahman bin Al Asu/'ad, ia berkata, "Abdullah
mernberi rukhshahdahm sahr usapan pada kerikil."

Dari Ali bin Mushir, dari A$rslraibani, dad AMurahman bin Al Aswad, dari
pamannya, ia berkata, "Aku melihat hnu Mas'ud meratakan kerikil dengan tangannya,
saat ifu ia sedang shalat, dan meratakan dengan tanganngra., kemudian sujud.,,

Dari Su[,ran, dad Aslrq/aibani, dari AMurrahman bin Al Aswad, dari ayrahnya, ia
berkata, "Aku melilnt Abdullah bin Mas'ud meratakan kerikil dengan tangannya,
kernudian suiud.".

seo lbid
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berbicara kepada Allah dfu dm dengannya engkau menyeru-Nya,

maka itu tidak apa-apa. Demikian itu karena:
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3546. Sufuan menceritakan kepada kami dari Az-Zvhi,

dari Sa'id bin Al Musa56nb, dari Abu Hurairah rS, bahwa

Rasulullah $ setelah beliau mengangkat kepalanya dari rakaat

akhir dari shalat Shubuh, beliau mengucapl<an: 'Ya Allah, selanat-

kantah At walid bin At walid, saknah bin Hisyam, Itaty bn Abu

Rabi'ah dan orang-orang yang lemah di Makkah. Ya Allah, keras-

kanlah hantaman-Mu terhadap Mudhar, dan iadikanlah itu atas

mereka sebagai paceHik seperti paceHik di masa yutul '"39L

s91 Tdah dikemukakan pada no. 3319 dari pembahasan' ini, bab: Witir, qunut

dan ayrat-ayat, dan ini muttafaq alaih.
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Sedangkan mereka menyelisihi semua ini, dan mereka

mengatakan, "Qunut ifu sebelum ruku."

3547. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy
Spfi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi

mengabarkan kepada kami dari Sufuan Ats-Tsauri, dari Al A'masy,

dari Umarah, dari Al Aswad, ia berkata, "Abdullah tdak
mengqashar shalat kecuali di dalam haji dan ,r--1',."392

Sedangkan mereka menyelisihi ini, dan mereka mengata-

kan, 'shalat boleh diqashar dalam setiap safar (perjalanan) yang

mencapai tiga hari." Selain mereka mengatakan, "Setiap safar

yang mencapai dua hari."

3548. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy
Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ishaq bin Yusuf dan

yang lainnya mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Qais,

dari Imran bin Umair maula hnu Mas'ud, dari ayahnya, ia berkata,

"Aku bepergian bersama Ibnu Mas'ud menuju Dhai'ah di Al

Qadisiyah, lalu ia mengqashar shalat di An-Naja1."393

3e2 Ulr. Mwharunf AMurnzq P/521, p€xmbahasan: Shalat, bab: Shalat di
p€rjalanan), dari Ma'mar, dari Al A'masy, dari Al Qasim bin AMurrahman, bahwa Ibnu
Mas'ud berkata, 'Shalat udak dlqmhar ke4uali di dalam melaksanakan haji atau jihad."
(no.4286).

Uh. Muslwnaf lau* Abi S5aibah 12/334, pernbahasan: Shalat tathautwru'dart
imanah, bab: Orang yang b€rkata, "Shalat tidak diqashar kecuali di dalam perialanan
grang jauh."), dari Muhammad bin Fudhail dan Abu Muawiyah, dari Al A'masy, dari
Umamh bin Umair, dari AMurmhman bin Yazid, ia Hata, "Abdullah berkata,
'Shalat tidak diqashar kecuali di dalam melaksanakan haji atau jihad'."

393 Salra tidak menemukarueya.
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Mereka tidak berpendapat dengan ini, dan tidak seorang

pun yang kami ketahui dari kalangan para pemberi fatwa yang

berpendapat dengan ini. Sedangkan mereka mengatakan, "Shalat

tidak boleh diqashar dalam perjalanan yang berjalan kurang dari

tiga malam." Aku tidak mengetahui mereka meriwayatkan ini dari

seorang pun yang terdahulu dari kalangan yang ucapannya

diterima sebagai hujah, bahkan mereka meriwayatkan dari

Hudzaifah yang menyelisihi pendapat mereka-

3549. Diriwayatkan oleh Abu Muawiph dari Al A'masy,

dari hrahim At-Taimi, dari ayahnya, ia berkata, *Aku meminta izin

Hudzaifah di Al Madain, lalu ia berkata, 'Aku mengzinkanmu

dengan syarat engkau tdak mengqashar hingga engkau

1r"*6uH.1394

Namun mereka menyelisihi ini, dan mengatakan, "Boleh

mengqashar dari Kufah hingga Al Madain-" Sedangkan kami,

dalam qashar kami mengambil pendapat hnu Umar dan Ibnu

Abbas: Shalat boleh diqashar dalam perjalanan sejauh empat

6*4.3es

394 Uh. Mushannaf Abdwmq Q/527, pernbalrasan: Shalat, bab: Dalam jarerk

bempa, shalat boleh diqashar?), dari Ma'rnar, dad Al A'nrasy, dari hmhim At-Taimi,

dari ayrahn5ra, ia berl<ata, "Aku bersama Hudzaifah di Al l,ladain, hlu aku meminta izin

unfuk menernui keluargaku di Kufah, ia pun mengizinkanku dan mensyaratkan agar

aku tidak ffiuka dan tidak shalat dua rakaat hingga kernbali kepadanya." (no. 4308).

Riwayat ini lebih lengkap daripada riuraft yang terrdapat di dalam N Umm, dan

seakan-akan ada kekurangan atau ada yang rontok dariqla, tapi manuskrip dan versi

cetak dari Al timmmemang demikian, vnallahu,4za w:a Jalla wa Ta'ala alam.
3e5 5u6 burd/bardah adalah enam bd)as farsakh, slu fatsakh adalah tiga mil,

dan satu mil adalah empat ribu hastats\n-Nka@h fi Ghan-b Al Haditsl.
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3550. Ibnu Uyainah mengabarkan itu kepada kami dari
Amr bin Dinar, dari Atha' bin Yasar, dari hnu Abbas, ia berkata,
"Shalat boleh diqashar (dalam perjalanan) ke Usfan, Thaif dan
Jeddah." Semua ini dari Makkah berjarak empat burd.

Ibnu Uyainah mengabarkan ifu kepada kami dari.Amr bin
Dinar, dari Atha' bin Yasar, dari hnu Abbas, ia berkata, "shalat

boleh diqashar (dalam perjalanan) ke 'Usfan, Thaif dan Jeddah."

Semua ini dari Makkah berjarak empat burddan sekitar 1Lr.396

396 164 (2/524, pembahasan: Shalat, bab: Darlam jamk ber-apa, shalat boleh
diqashar?), dari Ibnu Juraij, dari Attra', ia berkata, "Aku bertanyra kepada hnu Abbas,
aku berkata, 'Bolehkah aku mengqashar shalat (ketika bepergian) ke Arafah atau ke
Mina?' Ia menjawab, 'Tidak, akan tetapi (boleh saat) ke Thaif dan Jeddah. Dan shalat
tidak boleh diqashar kecuali di perjalanan seharian penuh, dan tidak boleh diqashar
apabila kurang dari itu. Karena itu apabila engkau pergi ke Thaif, atau ke Jeddah, atau
ke tempat mana yang sekadar dengan ifu, ke ternpat milikmu atau penggembalaan,
maka silakan mengqashar sha.lat, lalu apabila engkau telah tiba kembali maka
penuhkanlah'." (no. 4296!,.

Dari Ibnu Uyainah, dari hnu Dinar, dari Atha', ia berkata, "Aku bertanya kepada
Ibnu Abbas, 'Bolehkah aku mengqashar shalat (ketika bepergian) ke Amfah? Ia
menjawab, 'Tidak'. Aku berkata lagi, 'Ke Mina?' Ia menjawab, 'Tidak, tapi ke Jeddah,
ke Usfan, ke Thaif (boleh). I alu apabila engkau telah pulang kembali kepada
keluargamu, atau ke gembalaanmu, maka sempumakanlah shalat'." (no.42971.

Dari Ma'mar, dari Yahya bin Abu Katsir, ia berkata, "seorang lelaki bertanya
kepada Ibnu Abbas, ia berkata, 'Bolehkah aku mengqashar shalat (ketika bepergian) ke
Mina?' Ia menjawab, 'Tidak'. Ia berkata lagi, 'Kalau ke Arafah?' Ia menjawab, 'Tidak'.
Ia berkata lagi, 'Kalau ke Thaif?' Ia menjawab, 'Ya'." (no. 42981.

I.Jh. Mushannaf lbni Abi Syaifuh l2/3U, pembahasan: Shalat tathawwu' dan
imamah, bab: Seberapa iauh perjalanan yang membolehkan diqashamya shalat), dari
Waki', dari Hisyam bin Al Ghar. Diriwayatkan juga dari Rabi'ah Al Jamsyi, dari Atha'
bin Abu Rabah, ia berkata, "Aku berkata kepada Ibnu Abbas, 'Bolehkah aku
mengqashar shalat (ketika bepergian) ke Arafah?' Ia menjawab, 'lldak'. Aku berkata
lagi, 'Bolehkah aku mengqashar (ketika bepergian) ke Marr?' Ia menjawab, 'Tidak'.
Aku berkata, "Bolehkah aku mengqashar (ketika bepergian) ke Thaif dan ke Usfan?' Ia
menjawab, 'Ya, karena itu adalah empat puluh delapan mil'. Semya menghitungkan
dengan tangannla."

Dari lbnu Uyainah, dari Amr, ia berkata, "Atha' mengabarkan kepadaku, dari
hnu Abbas, ia berkata, "Shalat tidak boleh diqashar (ketika bepergian) ke Arafah dan
Bath Nakhlah. Dan silakan mengqashar (ketika bepergian) ke Usfun, Thaif dan Jeddah.
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3551. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari

salim, dari Ibnu umar, bahwa ia pergi ke Dzat An-Nashb, lalu

mengqashar shalat. Malik berkata, "Itu (berjarak) empat 6ut4'"397

Sedangkan mereka menyelisihi riwayat mereka dari

Hudzaifah dan hnu Mas'ud, serta riwalnt kami dari Ibnu Abbas r$

dan Ibnu Umar ;S.

lalu apabila engkau telah datang kernbali kePada keluarga dan gembalaan, maka

hendaklah engkau sernpumakan."
Perkataannya, "Dari Atha' bin Yasar," saya tidak tahu apa itu? Begitu juga pada

naskah B dan71t, tapi riwayat Aslrs!,afi'i 5ang dikernukakan Al Baihaqi di dalam .'4l

Ma'rihh Atha' bin Abu Rabah (2/4181. Begitu juga di dalam krtabl<fiab takhni

sebagaimana yang Anda lihat. Dan di dalam manuskrip Sh Udak terdapat: Ibnu Yasar.

Wallahu A.za wa Jalla wa Ta ala alam.
3e7 HR. Malik dalam At Muonththa' (l/147, pernbalnsan: Mengqashar shalat,

bab: Apa yang diwajibkan qashar padanya, no. L2l-

L:h. Mishannaf Abdunazq (2/2/525, pernbahasan: Shalat, bab: Dalam jarak

berapa dibotehkannya mengqashar shalat), dari Matk, dari Ibnu Syihab, dari Salim,

bahwa hnu Umar ke Rim, lalu ia shalat, dan itu adalah

perialanan tiga puluh mil.
Malik berkata, "Dan Nafi' mengabarkan kepadaku, bahwa hnu Umar

mengqashar shalat ketika pergi ke Dzat An-Nushub-" (no. zl301)'

Ii-i tbru Jumij, dari Nafi" "Bahwa lbnu umar, iarak t€rdekat yrang ditempuhnya

dimana ia mengqashar shalat adalah firrak Srang bisa dipantau dari l(haibar, !,aitu iarak
perjalanan tga- jawshid, ia ddak p€rnah trntuk jarak yang larrang dari

itu.; Rku b€rkata, "Ber-apa iamk Khaibar?" Ia b€*ata, "Ttga qawashid." Ala1 berkata,
.'Kalau ThaiP" Ia berkata, "Ya, dari hrkit pasir pdat dan s€dikit lelah." (no. 4302).

Dari Ma'mar dan hnu Juraii, dari Az-ZvhIi, dari Salim, bahwa Ibnu Umar

mengqashar shalat dalam iarak periahnan sefnrian penuh'-Mu'* 
berkata, "Dan Alryub mengabarkan kepadaku dari Nafi" bahwa hnu

Umar mengqashar shalat dalam iamk perialarnn errpt hrid'"
l:h. Mushannal lbni Abi SPibh (2/333, perrbahasan, Shaht Athawwu' darr

imamah, bab: Berapa jarak perialanan !,ang membolehkan diqashamya shalat), dari

Ibnu ulayyah, dari Ayyub, dari Nafi" dari salirn, bahwa Ibnu umar pergi ke sebuah

tanahnya di Dzat An Nushub, lalu ia merrgqashar shaht, dan itu adalah enam belas

farsakh.
Dernikianlah. Satu farsakhadalah sekitar lima setengah kilo meter, yaitu tiga mil,

yakni 5541 meter. Satu mil adalah 7748 mdet. Sedangkan *tu barid adalah ernpat

farsakh.
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3552. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi

mengabarkan kepada kami dari Sufuan Ats-Tsauri, dari Qais bin

Muslim, dari Thariq bin Syihab, ia berkata, "AMullah berkata,
'Janganlah kalian teperdaya oleh gelap (malam) kalian, karena

sesungguhnya gelap (malam) kalian itu masih termasuk Kufah

kalian'. Yalmi: Janganlah kalian mengqashar shalat hingga

*u1u-'."398

Sedangkan mereka mengatakan, "Jika yang dimaksudkan

dengan gelap (malam) ini adalah perjalanan tiga malam, maka

boleh mengqashar shalat dalam perjalanan menuju kepadanya."

3e8 Lh. Mushannaf Abdumaq (2/522, pernbahasan: Shalat, bab: Shalat di
dalam perjalanan), dari Ats-Tsauri, dari Khushaif, dari Abu Ubaidah, dari Ibnu Mas'ud,
bahwa ia berkata,

*t 4pt , os.;liJrr 6t,tfui'jcirjk q(p,t fj j1,;7*r,€2cir?|&,,w;!ett
"Janganlah kalian teperdaya oleh pemiagaan kalian dan penggernbalaan kalian,

dan kalian bepergian hingga akhir malam, lalu kalian mengatakan, 'liesungguhnya
kami adalah orcrng-orang mtrsaffr'. Karena pam musafir itu adalah (yang bepergian)
dari ufuk ke ufuk."

Redaksi €]trj+l adalah bentuk jamak dari 'F, yangartinSra mengeluarkan ternk
untuk digembalakan. Disebutkan di dalam An-Nihalah;;jr adalah orang-orcng yang

membawa temak-temak mereka ke ternpat penggernbalaan, mereka menginap di
ternpat merel<a dan tidak bermalam di rumah-rumah. Maka barangkali mereka
memandang itu sebagai sahr (perjalanan) sehingga mereka mengqashar shalat, maka
ia melarang mereka melakukan itu.

'*tlt juga bemrE harta yang digembalakan di ternpatrya, yang tidak dibawa

pulang kepada keluarganyra di malam hari.
l.ih. Mushannaf lbni Abi Spibah (2/335, pembahasan: Shalat tathawwu' dan

imamah, bab: Orang yang berkata, "Tidak boleh mengqashar shalat kecuali di dalam
perjalanan yang jauh"), dari AIi bin Mushir, dari Asy-Syaibani, dari Qais bin Muslim,
dari Thawus, dari (thariq) Ibnu Syihab, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Janganlah kalian
teperdaya oleh malam kalian ini dari shalat kalian, karena sesungguhngra itu masih
termasuk kota kalian."
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Hadits-hadits ini mereka riwayatkan dalam ulasan tentang

shalat perjalanan secara beragam, mereka menyelisihi semua ini-

3553. fu-Rabi'mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: hnu Mahdi

mengabarkan kepada kami dari Sufinn, dari Asy'ats bin Sulaim,

dari Abdullah bin Ziyad, ia berkata: Aku mendengar Abdullah

membaca (nyaring; jahl didalam shalat Zhuhur dan Ashar.3ee

Menurut kami, ini tidak mengharuskan sujud sahwi, dan

kami memandang fidak apa-apa apabila seseorang sengaja

membaca sesuafu dari Al Qur'an se@ra iahr (nyanng) unfuk

diketahui oleh orang yang dibelakangnya bahwa ia sedang

membaca. Sedangkan mereka mengingkari ini- Mereka

memakruhkan dinyaringkannya bacaan sesuafu dari Al Qur'an di

dalam shalat Zhuhur dan Ashar, dan mereka mewajibkan sujud

sahwi atas orang yang melakukannya. Kami menyepakati ini,

sedangkan mereka menyelisihinya.

3554. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepda kami, ia berkata: hnu Mahdi

mengabarkan kepada kami dari Sut/an, dari Abu Ishaq, dari Al

Aswad, bahwa AMullah membaca takbir dari sejak shalat shubuh

hari Arafah hingga shalat Ashar hari Nahar.am

39 Saya tidak menemukannSra pada selain riwayat fuyr-$,'afi'i'
4oo uh. Mushannaf tbni Abi gTaibah (2/72, pqnbahasan: Shalat dua hari raya,

bab, Sejamk hari apa takbinn dan hingga waktu apa), dari Abu Al Ahwash, dari Abu

Ishaq, dari AI Aswad, ia berkata, 'Abdullah bertakbir dari seiak shalal shubuh pada

hari Amfah hingga shalat Ashar dari hari Nahar. Ia mengucapkan, ,$ihi ,:Friti ,:st?i

iz,tt *u:,!jA hi,Si irri,Xir'rt at i'. "
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3555. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mahdi

mengabarkan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Ghailan

bin Jami', dari Amr bin Murrah, dari Abu Wail, dari Abdullah,

seperti itu.4o1

Sedangkan mereka tidak berpendapat dengan ini, mereka

mengatakan, "Bertakbir dari sejak shalat Shubuh hari Arafah

hingga shalat Ashar dari akhir hari-hari tasyriq." Adapun kami

berpendapat dengan:

3556. Apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar dan hnu
Abbas: Bertakbir dari sejak shalat Zhuhur dari hari Nahar hingga

shalat Shubuh dari akhir hari-hari tasyriq.4o2

Kami meninggalkan pendapat hnu Mas'ud karena

pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Sedangkan mereka

menyelisihi pendapat orang yang kami sebutkan dan apa yang

mereka dari Ibnu Mas'ud. Apa yang kami katakan adalah

pendapat yang paling sesuai -wallahu a'lanr dengan apa yang

diketahui oleh para ahli ilmu. Demikian itu, karena talbiyah itu
memiliki waktur yang ada batasannya, yaitu hari Nahar, dan bahwa

Dari Ibnu Mahdi, dengan sanad ini, menyerupainya.
l-afazhnya, "Dari AMullah, bahwa ia bertakbir dari sejak shalat Shubuh pada hari

Amfah hingga shalat Ashar dari hari Nahar." Di dalamnya disebutkan, "Ghailan bin
Jabir," dan ini salah.

om lbid-
4o2 Lih. Mushatnaf lbni Abi Swbah Pn2-73, pembahasan dan bab yang

sama), dari Waki', dari Khushaif, dari lkrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa ia bertakbir dari
sejak shalat Zhuhur hari Nahar hingga shalat Ashar di akhir hari-hari tasyriq.

Dari Waki', dari Al Umari, dari Nafi', dari hnu Umar, bahua ia bertakbir dari
sejak shalat Zhuhur pada hari Nahar hingga shalat Ashar dari hari Nafar, yakni nafar
pertama.
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takbir adalah setelah shalat, awal shalatnya adalah setelah habisnya

u/aktu talbiyah pada hari Nahar pada shalat Zhuhur, dan akhimya

shalatnya adalah di Mina pada shalat Shubuh dari akhir hari-hari

tasyriq.

3557. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: hnu Mahdi

mengabarkan kepada kami dari Sufuan, dari Abu Ishaq, dari

Sulaim bin Hanzhalah, ia berkata, "Aku membaca ayat sajadah di

hadapan Abdullah, lalu aku memandang kepadanya, ia pun

berkata, 'Engkau lebih mengetahui, maka apabila engkau sujud,

kami pun sujud'."4o3

Dengan ini juga kami berpendapat, dan bahwa sujud

titawah ini tdak wajib atas orang yang membacanya maupun

mendengamya, namun yang lebih kami sukai adalah bersujud.

Apabila pembacanya sujud maka kami menytrkai apabila

pendengamya juga bersujud.

,los Uh. Mushannaf AMumzaq (3/U4-U5, pernbahasan' Shalat, bab: Sujud

filawah bagi ynng mendengamyra), dari Ma'mar, dari Abu Ishaq, dari Sulaiman bin

Hanzahad, iu U"rt utu, "Aku membaca agrat sajdah di hadapan hnu Mm'ud, lalu aku

mernandang kepadanya, maka ia berkata, Apa yang kau lihat? Engkau yang

mernbacanya, apabila engkau zujud maka kami pun sujud''" (no' 5907)'

l]ln. i4whannaf lbni Abi $aibah (l/472, pernbahasan: shalat, bab: Ayat saidah

yang dibaca seseomng yang sedang bersama sejurnlah omng, mereka tidak bersujud

ir*glu ia (si pembacai sujud), dari hnu Fudhail, dari Al A'masy, dari Abu Ishaq, dari

Sulajrn bin Haffahalah, ia berkata, "Aku mernbaca zurah Bani Israil di hadapan

Abdullah bin Mas'ud, talu ketika aku sampai kepada ayrat safdah, AMullah berkata,

'Bacalah itu, karena engkau imam kami dalam hal itu''"
HR. Al Bukhari (7/338, (17) pembahasan: sujud Al Qur'an, bab: orang yang

sujud karena sujud Al Qur'an), serara mu'allaq(tanpa menyebutkan awal sanadnya), ia

berkata, "Dan ib.,u Mas'ud berkata kepada Tamim bin Hadzlam -ia seorang budak-

lalu ia membacakan ayat saidah kepadanya, ia berkata, 'sujudlah, karena engkau imam

kami dalam hal ini'."
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3558. Kami telah meriwayatkan ini dari Nabi S dan dari

Umar. Mereka pun meriwayatkan ifu dari Ibnu Mas'ud, namun

mereka menyelisihi ini, mereka menyatakan, bahwa sujud ini wajib

atas yang mendengar unfuk bersujud walaupun imamnya tidak

sujud. Jadi mereka menyelisihi riwayat mereka dari Ibnu Mas'ud
serta riwayat kami dari Nabi # d* 6u6 g*u..404

3559. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy
Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: hnu Uyainah

mengabarkan kepada kami dari Abdah, dari Zin bin Hubaisy, dari

'104 HR. Al Bukhari (L/337, pembahasan: Suiud AI Qrr'an, bab: Orang yang
membaca ayat saidah narnun tidak sujud), dari Sulaiman bin Daud Abu Ar-Rabi', dari
Ismail bin Ja'far, dari Yazid bin Khushaifah, dari Ibnu Qusaith, dari Atha' bin Yasar,

bahwa ia memberitahukan kepadanya, bahwa ia bertanya kepada Taid bin Tsabit :9,
lalu ia mengaku bahwa ia mernbacakan tiJtj (surah fui-Najm) kepada Nabi $ namun

ia tidak sujud padanya. (no. lO72).
Dari Adam lbnu Abi l1ns, dari hnu Abi Dzi'b, dari Yazid bin Abdullah bin

Qusaith, dari Atha', dengan sanad ini, menyen:pain5ra. (no.1073).
HR. Muslim (l/406, pembahasan: Mabjid-masjid dan tempat-tempat shalat, bab:

Sujud tilawah), dari jalur Ismail bin Ja'far, dengan sanad ini, menyerupainya. (no.
706/577]..

Adapun riwayat dari Umar:
HR. Al Bukhari (L/338-339, pembahasan: Sujud AI Qur'an, bab: Orang yang

memandang bahwa FJlah Aza ova Jalla tidak ma,vajibkan sujud ini), dari lbmhim bin
Musa, dari Hisyam bin Yusuf, dari Ibnu Juraij, dari Abu Bakar bin Abu Mulaikah, dari
Usman bin Abdurrahman At-Taimi, dari Rabi'ah bin AMullah bin AI Hudair At-Taimi,
ia berkata, "la -yakni Umar- membaca surah An-Nahl pada hari Jum'at di atas
mimbar, hingga ketika sampai pada ayat sajdah, ia furun, lalu sujud, dan omng-omng
pun sujud. Hingga pada hari Jum'at berikutnya ia juga membacanya, hingga ketika
sampai pada ayat saidah, ia berkata, 'Wahai manusia, sesungguhnya kita melewati ayat
sajdah. Barangsiapa bersujud maka sungguh ia benar, dan barangsiapa ynng tidak
sujud maka tidak ada dosa atasnya'. Umar & tidak sujud."

Nafi' menambahkan dari Ibnu Umar rg,, "sesungguhnya Allah fidak mervajibkan
sujud ini kecuali apabila kita mau." (no. 1077).

Yang berkata, "Nafi' menambahkan ...dst." adalah hnu Juraij, sebagaimana di
dalam riwayat AMurmzzaq. (N Mushamat 2/3y'.l, no. 5889).

Adapun dari hnu Mas'ud, telah dikernukakan.
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Ibnu Mas'ud, bahwa ia tidak sujud pada surah Shaad, dan ia

berkata, "lni hanyalah tobatrya seorang 11u6i-"4o5

3560. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: hnu Uyainah

mengabarkan kepada kami dari Ayryub, dari lkrimah, dari hnu

Abbas, dari Nabi S, bahwa beliau sujud padanya-ffi

Sedangkan mereka menyelisihi lbnu Mas'ud, dan

mengatakan, "Ifu wajib. "

3561. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada karni, ia berkata: Ibnu Ulayfh
mengabarkan kepada kami dari Daud lbnu Abi Hind, dari Asy

4o5 Uh. Mustpnnaf Abdumaq(2/3fi, pernbahasan: Shaht, bab: Berapa ayat

sajdah di dahm Al Qur'an?), dari Ats-Tsauri, dari AI A'masy, dari Abu Adh-Dhuha,

dari Masnrq, ia berkata, "Abdullah bin Mas'ud berl<ata, 'S€sungguhn!,a itu hanlplah

pertaubatan seorang nabi yang dikisahkan'. Maka b tidak suiud padanSn- Yakni pada

surah Shaad."
l_th. Muslwnaf lbn Abi qaioah(l/4r,l, pernbahasan: shalat, bab: omng png

tidak sujud pada surah Shaad), dari Abu Bakar bin Agryasy, dad Ashim, dari Zr, dari

Abdullah, Uut*u ia tdak sujud pada surah Shaad, dan ia b€rkata, "Taubat'rya seorang

nabi."
Dari Abu Muawiyah, dari Al A'nrasy, dari satm, dari Masruq, ia berkata,

"Disebutkan surah Shaad di hadapan Abdullah, ia Pun Hata, 'TaubatSa seorang

nabi'."
Dari Hus!,aim, dari Mughirah, dari lbrahim.

Diriwayatkan juga daribaud, dari Astrq/a'bi, keduaqn berkah, "Abdullah tdak

sujud pada surah Shaad, dan ia berkata, 'Taubatnp seorlng rnbi''"' qe HR. Al Bukhad (l/396, pembahasan: Sliud Al Qrlr'an, bab: Ayat sajdah

pada surah shaad), dari Sulaiman bin Harb dan Abu An-Nu',man, dari Hammad, dari

A5yub, dari Il<rimah, dari hnu Abbas iS, ia b€rtata, "Shaad tidak termasuk tazaim as'

sujuf namrnsungguh aku telah melihat Nabi $ sujud padanya'" (no' 1069)'
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Sya'bi, dari Alqamah, dari Abdullah, mengenai shalat jenazah,

"Tidak ada ketetapan wakfu dan bilanganny6."4o7

3562. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Seorang lelaki

mengabarkan kepada kami dari Syr'bah, dari seorang lelaki, ia

berkata: Aku mendengar Zirr bin Hubaisy berkata, "Abdullah

menshalatkan seorang lelaki yang telah meninggal, ia bertakbir

atasnya lima kali."4o8

Sedangkan kami meriwayiatkan dari Nabi $, bahwa beliau

bertakbir atasnya empat kali:

,:efut 6?l :Jtt ,e!)t 6?i -\"o1\"

CJ-**rt qw UL1
O/ /O/ o 6?l :Jbf f d ,f C

l-/
I

'm7 l-ih. Mushannaf tba Abi Stnibh (3/1t36, pembahasan: Jelnzah, bab: Orang
yang bertakbir lima kali pada jenazah), dari Waki', dari Ismail, dari AsgrSya'bi, dan
Alqamah bin Qais, bahwa ia datang dari Syam, lalu berkata AMullah, 'Sesungguhnyr"a

aku melihat Mu'adz bin Jabal dan para sahabatrya di Q,ram bertakbir lima kali pada
jernzah. Maka tetapkanlah suatu waktu yang kami dapat mengikuti kalian atas hal itu'.

Lalu AMullah terdiam sejenak, kemudian b€rkata, 'B€rtakbirlah kalian
sebagaimana bertakbimya imam kalian. Tidak ada waktu dan bilangan tertentu'."

Uh. Musharnaf AMwmzaq (3/487482, pernbahasan' Jq:nzah, bab: Takbir
pada jenazah), dari Ibnu Uyainah, dari Ismail, dengan sanad ini, menyerupainya. (no.

6403).
4o8 Uh. Mushannaf lbni Abi Syaibah (di ternpat yang sama), dari Waki' dan Al

Fadhl bin Drkain, dari Syu'bah, dari Al Minhal, dan Tadzan, bahwa lbnu Mas'ud
bertakbir lima kali pada (enazah) seorang lelaki dari Bani Asad.
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3553. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan

kepada kami dari hnu Syihab, dari Sa'id, dari Abu Hurairah, dari

Nabi S, bahwa beliau bertakbir atas An-Najasyr sebanyak empat

kali.

Tidak ada riwayat dari Nabi # yutg menyebutkan bahwa

beliau bertakbir atas mayat kecuali empat L4i.409

Mereka juga berpendapat dengan pendapat kami, dan kami

mengatakan, bahkan takbir atas jenazah adalah empat empat,

tidak lebih dari itu dan tidak kurang. Merel<a menyelisihi hnu
Mas'ud, dan mereka berpendapat dengan riwayat kami dalam hal

ini.

3564. Husyaim mengabarkan kepada kami dari Yazid bin

Abu Ziyad, dari Abu Juhaifah, dari Abdullah, bahwa apabila ia

mengangkat kepalanya dari ruku, ia mengucapkant

409 Telah dikemukakan dua hadits Malik pada pembahasan: Jernzah, bab:

Menshalatkan jear6zah dan takbir di dalamn5ra, no.669-670, yaitu menshalatkan An-

Najasyr, dan wanita korban, dan keduanya multafaq ahih. Di sini Asy-Syaf i

meriwayatkan hadits Malik secara ringkas. Wallahu a'lam.
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" Ya Allah Rabb kami, bagi-Mu segala puji, sepenuh langit

dan sepenuh burni, sepenuh apa yang hgkau kehendaki setelah

ip."4LO

Kami juga menganjurkan ini dan berpendapat dengan ini,

karena ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari Nabi $.
Sedangkan mereka sangat memakruhkan ini.

AlUmm

3565. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy
Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ishaq bin Yusuf Al

Azraq mengabarkan kepada kami dari Sufuan, dari Abu Ishaq, dari

Alqamah, dari Abdullah, ia berkata, "Shalat Ashar sekadar waktu
yang ditempuh oleh pengendara sejauh flu6 fzrsakh."4ll

Sedangkan mereka mengatakan, "Ashar ditangguhkan

sekadar wakfu yang ditempuh pengendara sejauh safu farsakh."

41o Ljh. Mushannaf lbni Abi Saibh (1/278, pernbahasan: Shalat, bab: Ketika
seseorcrng yang mengangkat kepalanya dari ruku, apa yang diucapkan), dari Husyaim,
dengan sanad dan matan ini.

Adapun yarry marfu'telah dikemukakan pada pembahasan: Shalat, bab: Ucapan
ketika mengangkat kepala dari ruku. (no. 2271, dan diriwaSntkan juga oleh Muslim.

all 5u* tidak mmemukannya, tapi diriurayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa ia

menangguhkan Ashar:
Uh. Mushannaf Abdunamq (l/55L, pembahasan: Shalat, bab: Waktu Ashar),

dari Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq, dari AMurrahman bin Yazid, bahwa Ibnu Mas'ud
menangguhkan Ashar. (no. 2089).

Uh- Mushannaf lbni Abi Sgaibah (7/362, pernbahasan: Shalat, bab: Omng yang
menangguhkan Ashar dan merrandang penanggutnnnld, dari Waki', dari Ali bin
Shalih dan Israil, dari Abu Ishaq, dengan sanad ini.
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Jadi mereka menyelisihi apa yang mereka riwayatkan, selama

matahari belum menguning.

g556. Sedangkan kami mengatakan, shalat Ashar di awal

waktunya, karena kami meriwayatkan, bahwa Nabi d& shalat

Ashar, kemudian seseorang pergi ke Quba lalu mendatangi

mereka, sementara matahari masih bersinar putih terang-4lz

3567. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-

Syaf i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Husyaim mengabar-

kan kepada kami dari Manshur, dari Al Hasan, dari seorang lelaki

dari suku Hudzail, bahwa hnu Mas'ud membaca Faatihatul Kitab

pada shalat jenazah.al3

Sedangkan mereka menyelisihi ini, dan mereka tdak

membaca ifu pada shalat jenazah. Adapun kami berpendapat

dengan ini.

3568. Kami mengatakan, Imam membaca Faatihatul Kitab.

hrahim bin Sa'd mengabarkan ifu kepada kami dari ayahnya, dari

4r2 1n1. Al Bukhari (L/189, pernbahasan: Waktur^/aktu shalat, bab: Waktu

Ashar), dari Abdullah bin Yusuf, dari Malik, dari hnu syihab, dari Anas, ia berkata,

"Kami shalat Ashar, lalu seseorang dari kami pergi ke Quba, dan ia bisa mendatangi

mereka ketika matahari masih tinggi."
HR. Muslim (1/434, pernbahasan: Masjid-masjid dan ternpat-ternpat shalat, bab:

Menyegerakan shalat Ashar), dari Yahya bin Yahya, dari Malik, dengan sanad ini. (no.

794/6271.
4r3 Lih. Mushannaf lbni Abi syaibah (3/L87, pernbahasan' Jurazah, bab: omng

yang membaca Faatihah.rl Kitab pada shalat jmazah), dari Waki', dari Hisyam Ad-

b*t*ru'i, dari eatadah, dari seorang lelaki dari suku Hamdan, bahwa Abdullah bin

Mas'ud berkata, "Aku membaca Faatihatul Kitab padanya-"
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Thalhah bin AMullah bin Auf, ia berkata, "Aku shalat di belakang

hnu Abbas dalam menshalatkan jenazah, lalu ia membaca
Faatihaful Kitab dan surah lainn5a, serta menyaringkan
(bacaannya) hingga memperdengarkan kepada kami. Setelah

selesai aku memegang tangannya, lalu aku menanyakan ifu
kepadan5n, ia pun berkata, 'sunnah dan haq'."414

3559. Ibnu Upinah mengabarkan kepada kami dari hnu
Ajlan, dari Sa'id bin Abu Sa'id, ia berkata, "Aku mendengar hnu
Abbas menyaringkan bacaan Faatihaful Kitab dalam menshalatkan
jurazah, dan ia berkata, 'sesungguhnln aku melakukannya
hanyalah agar kalian mengetahui bahun ifu adalah 5*-u1r'."415

3570. Ishaq bin Yusuf mengabarkan kepada kami dari
Sufuan Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq, dari Abu Al Ahwash, dari
AMullah, ia berkata, "Takbir (Vakni takbiratul ihram) adalah
pengharam shalat, dan penyelesaiann5ra adalah ru;rr. "416

ara 14u1', dikernukakan pada no. 672$T3, pernbahasan: Jmazah, bab:
Menshalatkan jqrrrzah dan takbir padanya. Sihkan lihat:

Lth. Mt*shamaf lbni Abi gfrihh (3/L82, pernbahasan: Jelrraah, bab: Orang
yrang membaca Faatihatul Kitab pada shalat jenazah), dari Abu Khalid AI Ahmar, dari
Ibnu Ajlan, dari sa'id, bahwa lbnu Abbas membaca dan menyaringkannya pada (shalat)
j.r:'azah, dan ia berkata, "sesungguhnlra aku melalqrlonnya hanynlah agar karian
mengetahui bahrrya di dahmrSa ada bacaan."

Dari Sufun bin upinah, dari Ama dari Abu sa'id, bahura menlramakan orang-
orang dengan al ham/ dan bertakbir tiga kali pada shalat jorra?ah-

Dari Wald', dari Sut/an, dafi Tatd bin Thalhah, dari Ibnu Abbas, bahwa ia
membaca Faafihatul Kitab padanya.

4t5 tbid
416 11r. Mustnrunf loru* Abi Stnibah ll/260, pernbahasan: Shalat, bab:

Pernbuka shalat apa itu?, dari AI Ahurash, dari Abu Ishaq, dari Abu AI Ahwash, ia
berkata, "Abdullah berkata, 'Pengharam stnlat adalah takbir, dan penghalalnlp adalah
salam'."
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Mereka tidak berpendapat dengan ini, mereka menyatakan,

bahwa orang yang telah duduk sekadar tasyahhud maka shalatorya

telah selesai, dan tidak ada lagi keurajiban atasnya. Sedangkan

kami mengatakan, Pengharam shalat adalah takbir (Vakni takbirahrl

ihram), karena ini sesuai dengan apa yang kami riwayatkan dari

Nabi S:

V; ; 1,* t1?i -Yov\,ao.l o /
q-e"' ,f0

.i:; *,W J )^;)d/. iur * f ,!g;it
l////

,*t rlL}it -* *lr f ,W,;,iaPr,
)-'kr w"r: |t ;:tl;rt L

oqt
:Jb,

(9 ).€

.g.L-At til;Xt
3571. Sa'id bin Salirn mengabarkan kepada kami dari

Sufuan Ats-Tsauri, dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail, dari

Muhammad bin Al Hanafiyah, dari Ali, dari Nabi d&, bahwa beliau

bersabda, "Kunci shalat adalah wudhu, pengharamnya adalah

takbir, dan penghalalnya adalah salam-"417

Demikian juga pendapat kami, seseorang tidak keluar dari

shalat hingga ia salam, karena Nabi;fr menjadikan salam sebagai

batas keluar darinya. Maka setiap hadats yang merusak shalat di

417 Telah dikemukakan pada pernbahasan: Shalat, bab: Takbir apa yang

dengannya memasuki shalat (no. 196), sanadnya hasan, dan menjadi shahih karena

s5nhid-s5ahidnya.
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antara takbir (vakni takbiratul ihram) dan salam maka ifu merusak
shalat, karena apa yang di antara memasukinya hingga keluar
darinya adalah shalat, maka tidak boleh ketika di dalam shalat
melakukan sesuafu yang merusaknya namun tidak merusaknSn.

3572. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-
Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Huspim
mengabarkan kepada kami dari Hushain, ia berkata: Al Haitsam
mengabarkan kepadalar, bahwa ia mendengar lbnu Mas,ud
berkata, "Sungguh aku duduk di atas bebatuan panas adalah lebih
aku sukai daripada bersila di dalam 5lrulu1."418

Mereka mengatakan, "Sikap berdirinya oftmg yang shalat
sambil duduk adalah bersila." Adapun kami memakruhkan apa
yang dimakruhkan oleh Ibnu Mas'ud, yaifu bersilanya sqseorang di
dalam shalat. sementara mereka menyelisihi Ibnu Mas'ud dan
menganjurkan duduk sila di dalam shalat.

3573. Abu Muawiyah mengabarkan kepada kami dari AI
A'masy, dari Ibrahim, dari AMurrahman bin yazid, ia berkata,
"(Jtsman shalat empat rakaat di Mina, lalu AMullah berkata, 'Aku

418 I-i5- Mushannaf lbni Abi Syaibh (2/124, pembahasan, Shaht athawwu'dan
imanah, bab: orang yang mernakruhkan itu -yakni duduk bersila di dalam shalat-),
dari Muhammad bin Fudhail, dari Hushain, dari Al Haitsam bin syihab, bahua ia
melihat seorang lelaki dari kaumnya duduk bersila ketika shalat, maka ia pun
melamngnya, narnun ia tidak rnau mematuhinya, maka Al Haibam berkata, "Aku
mendengar AMullah bin Mas'ud berkata, 'sungguh aku duduk diatas bebatuan panas
adalah lebih aku sukai daripa.da aku duduk bersila di dalam shalaf ."

Uh. Mushannaf Abdurnaq (2/196, pernbahasan: Shalat, brlb: Iq.a (duduk di
atas tumit) di dalam shalat, no. 3052), dari Ats-Tsauri dan Ibnu Uyairnh, dari Hushain,
dari Haitsam bin syihab, ia berkata, "Abdulrah berkah, 'strrgguh aku duduk di atas
bebatuan panas adalah lebih aku sukai daripada duduk bersila a-aau,,, shaht'."
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shalat bersama Nabi $ dua rakaat, bersama Abu Bakar dua

rakaat, dan bersama Umar dua rakaat, kemudian kalian bersim-

pangan jalan'."419

AI A'masy berkata, "Lalu Muawiyah bin Qurrah

menceritakan kepadaku, bahwa setelah AMullah melaksanakan-

nya empat rakaat, lalu dikatakan kepadanya, 'Engkau pernah

mencela Utsman, tapi kini engkau shalat empat rakaat?' Ia

menjawab,'Perselisihan ifu bunrk'. "

Sementara mereka mengatakan, "Tidak dibenarkan

seorang musafir shalat empat rakaat. Apabila ia shalat empat

rakaat dan tidak duduk di rakaat kedua sekadar tasyahhud, maka

shalatnya rusak." Mereka meriwayatkan dari Abdullah, bahwa ia

melakukan apa yang apabila dilakukan seseorang maka shalatnya

rusak.

4r9 Uh. Mushannaf Abdumzq {2/516, pernba}rasan: Shalat, bab: Shalat di

perialanan), dari Ma'mar, dari Qatadah, battwa Rasulullah t, Abu Bakar, Umar dan

Usman di permulaan masa Lhihfahrryra, mehlcanakan shalat di Makkah dan Mina du
rakaat. Kernudian Utsman melaksanakannf ernpat rakaat. Lalu hal ini sampai kepada

Ibnu Mas'ud, rnaka ia pun ber-istirla'(mergucapkan: lnw lillaahi ua imaa ilaihi
raaji'uurl1. Kemudian ia berdiri lalu shalat ernpat mkaat, lalu dikatakan kepadanya,
"Engkau ber-istiria', tapi kemudian engkau shalat ernpat mkaat?" Ia meniawab,
"Perselisihan adalah bunfi . "

HR. Al Bukhari l\/3y'.l, (18) pernbahasan' Mengqashar shalat, bab: Shalat di

Mina), dari Qutaibah, dari AMul Wahid, dari Al A'masy, dari Ibmhim, dari

AMurrahman bin Yazid, ia ber{<ata, "Ustunan btur Affan $ shalat bersama kami di

Mina ernpat rakaat. Laiu hal ini diceritakan kepda Ibnu Mas'ud, maka ia pun ber-

istirja', kemudian berkata, Aku telah shalat bersama Rasulullah $ di Mina dua rakaat,

dan aku telah shalat bersama Abu Bakar r$ di Mina dua rakaat, dan aku juga telah

shalat bersama Umar bin Khaththab & di Mina dua rakaat. Mudah-mudahan nasibku

dari empat rakaat adalah dua mkaatdua rakaat yang diterima'." (no. 1084).
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3574. Ar-Rabi'mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy
Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Hafsh mengabarkan

kepada kami dari AI A'masy, dari lbrahim, dari Abdurrahman bin

Yazid, ia berkata, "Abdullah tidak menyukai membaca Al Qur'an
dalam kurang dari tiga.'42o

Sedangkan mereka menganjurkan unfuk membaca dalam

kurang dari tiga.

3575. Waki' mengabarkan kepada kami dari Sufuan Ats-

Tsauri, dari Abu Ishaq, dari AMurrahman lbnu Yazid, ia berkata,
"Aku melihat Abdullah memisahkan Al Mubowidatuh (surah Al
Falaq dan An-Naas) dari mushaf dan berkata, 'Janganlah kalian

mencampur aduknya dengan yang selain dariny6'."421

420 Uh. Al Mu'jant At l{abir karya Ath-Thabamni (9/7*L551, dari }rlur Al
A'masy, dari Umarah bin Umair, dari Abu Al Ahwash, dari AMullah, ia berkata, "Al
Qur'an tidak dibaca dalam kurang dari tiga. Bacalah dalam tujuh."

AI Haitsarni berkata dahm Majma' A2-hunid (2/259), "Para perawinya adalah
para perawi Ash-Slphih."

421 66. Al lkbir(9/268), dari jalur Ats-Tsauri, dengan sanad ini. (no. 9148).
AMullah bin Ahmad (5/1291, dari Al A'masy, dari Abu Ishaq, dengan sanad ini.
Al Haitsami berkata drrlalr. Al Majma'(l/1491, "Para perawi Abdullah adalah

pam perawi Ash-Shahih, dan para perawi Ath-Thabarani adalah pam perawi yang
biSah."

Ia juga berkata, "Diriurayatkan juga oleh N hzzar dan Ath-Thabamni, dan para
perawi mereka adalah pam perawi yarry biqah."

Dirir,rn5ratkan juga oleh NBazz:rr dari frilur lbrahirn, dari Alqamah, dari Abdullah.
N Ba?zar b€rkata, "'lldak seomng sahabat pun yang mengikuti AMullah. Dan

telah diriwaptkan secam shahih dari Nabi $, bahwa beliau mernbaca kduangra di
dalam shalat" dan keduanSa telah ditetapkan di dalam Mushaf." (I{asyf Al Astar,3/86;
Majma' Az-Zawai{ 7 / l49L5O).

Adapun tentang Nabi $ mernbaca keduanya di dahm shalat Shubuh, telah
diriwayatkan oleh:

HR. Abu Daud (2/152 : Shalat, bclb: Al Mubulwidatahl, dari jalur
hnu wahb, dari Mrnwigrah, dari Al Ala' bin Al Harits, dari Al easi,m maulaMuawiSnh,
dari Uqbah bin Amir, ia berkata, "Alar menuntun unta Rasulullah *t di dalam
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Sementara mereka meriwayatkan dari Nabi S, bahwa

beliau membaca keduanya di dalam shalat Shubuh, dan keduanya

tertulis di dalam mushaf yang dihimptrn di masa Abu Bakar,

kemudian ada di tempat Umar, kemudian di tempat Hafshah,

kemudian Utsman mengumpulkan manusia kepadanya, dan

keduanya adalah dari Kitabullah &. Dan aku suka membaca

keduanya di dalam shalatku.

19- Bab:7al<at

3576. hnu Mahdi dan lainnln mengabarkan kepada kami

dari Sufuan Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq, dari Hubairah bin Yarim, ia

berkata, "Auullah memberi kami pemberian di dalam takaran-

takaran kecil, kemudian mengambil zakat dannya-"422

per;alanan, lalu beliau b€rsabda kepada}u, " walni tlqbh, maukah aku aiarl<an

kepdatnu dn sunh tabaik WU dibqi?' Ialu bdbu mengajariku: P'L1i;f ;i aan

n3ru.S.irif 'J-i, latu beliau tidak p€rnah mdihatlar sangat bahagia melebihi

fiang dikarernkan kedua srah ini."
Ia-melaniutkan, "Lalu ketika bdiau berhenti r.urtuk shalat Shubuh, beliau shalat

Shubtrh mengimami otang-oftrng dengan mcrnbaca keduanSra. Setelah Rasulullah €t
selesai dari shalakrya, beliau menoleh kepadaku, lalu bersaffia, " wahai lhbah,

bgaimana menuruhn0" kP. 14621.

HR. An-Nasa'i 18/252-253, (SO) pernUatnsan: Isti'dah, lcElb: Isfibdah, dari

jalur Ahmad bin Amr, dari hnu wahb, dari Muawirah bin shalih, dari Al Ala' bin Al

Harib, dengan sanad ini. (no. 5435).

Lihat tambahan dari takhrii db ini pada bkfuii l$bb l-amahat Al Anunr
(3/17561 dan pengalihan-pengalihan padanya. Wallahu a'hm-

422 ljh. Mushannaf Abdwmq (428, pernbatnsan: 7al<at, bab: Tidak ada

kewajiban zakat pada harta hingga b€rPutar satr.r tahun padanya), dari Ats-Tsauri, dari

Abu Ishaq, dari Hubaimh bin Yarim, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, "la

mernberi, kemudian mengambil zakattya."
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Sementara mereka berkata, "Tidak ada kewajiban zakat
pada harta hingga berlalu safu tahun padanya, dan kami tidak
mengambil (zakat) dari pemberian'."

3577. Sedangkan kami meriwalntkan dari Abu Bakar,
bahwa ia tidak mengambil zakat dari pemberian, dan juga dari
Umar dan Utsman, dan kami berpendapat dengan itrt.a2s

Uh. Muslnnnaf lbni Abi qnibah (3,45, pernbahasan: Zah,at, bab: Apa png
mereka katakan tentang pernberhn apabila diambil zakatuiy-a), dari waki', dari sutnn,
dari Abu Ish4, dari Hubaimtr" dari Abdutlah: Ia mernberinya dalam takaran-talomn
kecil, lalu merrzakatinya. "

423 Ljh. Mr.stnrupf Abdwaa (4,278, pa.nbahasan: Z-al<at, bab: Tidak ada
zakat pada harta hingga berputar satu tahun padanya), dari Ibnu Jumij, dari Amr bin
Dinar, dari Muhamrnad bin Ali, dari Jabir bin Abdullah, bahwa Abu Bakar bcrkata
kepadanya, 'Tidak ada kamliban zakat atasmu di dalam ini (!,al{ni dalam harta yang
diberikan oleh Abu Balor keeadanya sebagai ianii Rasulullah $ kepada
Jabir) hingga berlalu padamu satu hhun padan5n." (no. 7034).

Dari Mal& dari Muhammad bin Uqbah, dari Al easim, ia b€rl'ta,
'Sesungguhnln Abu Bakar tidak mengambil zakat dari harta hingga berlalu padanyra
safu tahun. Dan apabila ia mernberikan suafu pernberian kepada seseorang, ia
bertanya kepdanya, Apal{ah errgkau mernpunyrai harta llang diunjibkan atasmu unfuk
menzakatinya?' Apabila ia menfrnrnb, 'Ya'. Maka Abu Bakar mengambil darinya dari

ihr sebagai zakat harta tersebut, dan apabila tidak maka ia menyerahkan
pernberian itu secara penuh." (no.7O24l-

Dari Ats-Tsauri dan lbnu Juaij, dari Musa bin Uqbah, dari saudamnya, dari Al
Qasim bin Muhamnrad, seperti itu. (no. 7OZ5l.

Dad Malih dari Urnar bin Husain, dari Ais!,ah bint eudamah dari ayahnya, ia
berkab, "Adalah aku, apabih aku menerima pernberian untukku dari utsman, ia
M<ata, "Apakah engkau mernpunyai harta !,ang diwajibkan atasmu unfuk
menzakatinSa?' Apabih aku katakan ya, maka ia mengambil dari pernberian untukku
itu zakat hara tersehrt, dan apabila tidak maka ia menyerahkan pernberian untukku
secanr penuh."

HR- Malik dalam Al Muuaththa'(l/24s-246, pernbahasan: zal<at, bab: Zakat
pada bamng yang b€rupa ernas dan pemk), dari Muhammad hnu uqbah mauh Az-
Zubair, "Bahwa ia bertanya kepada Al ea"im bin Muharnmad mengenai budak
mukabbyarg merrdapat frrtah pernberian bempa harta yrang besar, apakah dir,rnjibkan
zakat padanya? Al Qasim menftiwab, 'sesungsuhn!,a Abu Bakar apabila mernberi
kepada orang-oraql pernberian basan mereka, ia bertanya, Apaloh engkau merriliki
harta y'ang dft{,aFbkan atasmu trnhrk menzakatinya?' Apabira menjawab ya, maka ia
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3578. Ibnu Ularyah dan hnu Abi Zaidah mengabarkan

kepada kami dari [-aits, dari Mujahid, dari hnu Mas'ud, bahwa ia

berkata kepada wali anak yatim, "Hifunglah tahun-tahun yang

telah berlalu padanya, lalu apabila engkau men5rerahkan hartanya

kepadanya, maka katakan kepadanya, 'Telah datang padanya

demikian dan demikian'. Apabila mau maka ia menzakati dan

apabila mau maka ia meningg^lk^n-"424

SeandainSa hnu Mas'ud memandang tidak ada kauajiban

zakat atasnya, tenfu tidak memerintahkannya (wali anak yatim)

mengambil dari pernberian bagiann!,a itu zakat harta ters€but, dan apabila mengatakan

Udak, maka ia manyemhkan pernbcrian ihr (secara penuh), tanpa mengambil sedikit

pun dari ihr."
Dari Umar bin Husah, dari Abt ah binu Qr-ldarrnh, dari aphnya, bahwa ia

berkata, "Dulu apabila aku datang kepada lJtsnran bh Affan untuk menerima

bagianku, ia bertanyra kepadaku, ApalGh €t?dkau merniliki harta yang

diurajibkan ahsmu r-rrtuk menzakatinp?' Apabila aku kahkan 3,n, maka b mengambil

dari pernberian bagianku itu zakat harta t€lns€btrt, dan apabih aku lotalon tdak maka

ia menyemhkan pernberian bagianlu itu ke,padalru (secara pertuh)-"

|jh. Mustpnnaf tbni Abi gpibh (di ternpat prg tadi), dari Abdurrahim dan

waki" dari Ismil, dari Mukhariq, dari Tlarh, bahwa Unrar bin Khafithab mernkikan
kepada mereka tanpa menzakatinla-

Dari Waki', dari Sutnn, dari Muhammad bin Uqbah' dari Al Qasim, ia b€rkata,

"Adalah Abu Bakar, apabila ia mernberi pernberian kePada seseorang ia bertanyra

kepadanyra, Apakah engkau pun5ra harta?' Apabila ya, maka ia menzakati

hartanla itu dari pernberian tersebut, dan apabila fidak maka ia menyerahkan

pernberian itu (secara p€nuh)."

Dari Basyir bin Al MuhdMhal, dari Muharnmad bin Uqbah, dari Al Qasim,

bahwa Abu Bakar apabila mernkikan pernberian k"pada seseordng ia bertanya

kepadanya ... kernudian ia menyebutkan menyerupai hadits Waki'.
424 1i1r. Muslnnnaf AMumq(4/69-70, pernbahasan.Takat, bab: Zakat harta

anak yatim), dari Ats-Tsauri, dari Laib, dari Muiahid, dari lbnu Mas'ud, ia M{ata, "la

ditanf mengenai harta anak-anak ptim, ia berkata, 'APabih mereka telah baligh,

maka beritahukanlah kepada mereka apa yang harus dizakati padanya. Apabila mau

maka mereka menzakati, dan apabila mau maka mereka meninggalkannya'." (no.

6e971.
Uh. Mushannaf lbni Abi Staibah (3,241, pernbahasan:7-al{€lt, bab' Orang png

berkata, "Tidak ada kewajiban zakat pada harta anak yatim hingga ia baligh."), dari

Ibnu ldris, dari l-aits, dengan sanad ini, menyerupain5ra.
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untuk menghitungngd, karena orang yang tidak diwajibkan zakat

atasnya tidak diperintahkan untuk menghitung tahun-tahun yang

berlalu, sebagaimana anak kecil tidak diperintahkan untuk
menghitung tahunnya karena kecilnya untuk shalat. Akan tetapi

Ibnu Mas'ud memandang wajibnya zakat atasnya, dan tidak

memandang harus dizakati oleh walinya, maka ia berkata, "Wali

menghitung tahun-tahun yang diwajibkan zakat atas si anak ifu,

apabila si anak telah baligh dan hartanya telah diserahkan

kepadanya, maka beritahukanlah itu kepadanya."

Sementara mereka mengatakan, 'Tidak ada kewajiban

zal<at pada harta anak kecil."

3579. Adapun kami mengatakan, dizakafi karena kami

meriwayatkan ifu dari lJmar, Ali, Aislrah dan Ibnu Umar, dan kami
juga meriwayatkan itu dari Nabi $.

AMul Majid mengabarkan itu kepada kami dari hnu Juraij,
dari Yusuf bin Mahak, bahwa Nabi $ bersaMa,

1o^dzooE .// .t)t t6.^ri \rt cu1ti)t JGI e t*.t
z-

.1i,Lst6JW
"Kembangkanlah harb-harta anak-anak yatim agar tidak

dihilangkan atau dihabiskan sJufi 2aku7."425

425 Semua ini dikernukakan pada pernbahasan: ?akcr| bab: Zakat harta anak
yatim bagian pertama dan kedtra, yaitu pada rrc.. 7W791, 797, 799, 789, no.
terakhir adalah ladrts mar{u'.
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20. Bab: Puasa

3580. hnu Mahdi mengabarkan kepada kami dari Sufyan

AtsTsauri, dari Abu Ishaq, dari Ubaid bin Umair, bahwa Ali &
ditanya mengenai ciuman bagi orang yang sedang berpuasa, ia

pun berkata, "la tidak menginginkan bau mulutrya."425

Sementara mereka tidak berpendapat dengan ini, mereka

mengatakan, "Tidak apa-apa mencium bagi orang yang sedang

berpuasa."

3581. Ismail bin Abu Khalid mengabarkan kepada kami

dari Abu As-Safar, dari Ali &, bahwa ia shalat Shubuh, kemudian

berkata, "lni adalah saat jelasnya bagi kalian benang putih dari

benang 6i1ur'1r."427

Mereka tidak berpendapat dengan ini, dan tidak seorang

pun yang kami ketahui berpendapat dengan ini, karena waktu

sahur adalah sebelum terbitnya fajar, maka apabila fajar telah terbit

maka telah diharamkan makanan dan minuman bagi orang yang

berpuasa.

3582. Seorang lelaki mengabarkan kepada kami dari Asy

Syaibani, dari Abu Muawiyah, bahwa Ali keluar untuk mengambil

air di hari Asyura" lalu ia berkata, "Barangsiapa di antara kalian

yang sedang berpuasa maka hendaklah menyempumakan

426 Tdah dikemukakan pada no. 3337, penrbahasan ini.
a27 l"Slrdikemukakan pada no, 3338, pernbahasan ini.
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puasanya, dan barangsiapa berbuka maka hendaklah tidak

,rruLrr."428

Sedangkan mereka tidak berpendapat dengan ini, mereka
berkata, "Barangsiapa berbuka maka tidak harus berpuasa."

3583. Seorang lelaki mengabarkan kepada kami dari
S5ru'bah, dari Abu Ishaq, dari AMullah bin Murrah, dari Al Harits,
dari Ali &, bahwa ia memakruhkan puasa hri .;,r-'u1.429

Sedangkan mereka menganjurkan puasa pada hari Jum'at,
maka mereka menyelisihi Ali &.

3584. Seorang lelaki mengabarkan kepada kami dari
Syu'bah, dari Manshur, dari Hilal bin Yasaf, dari AMullah, bahwa
ia memakmtrkan ciuman bagi yang sedang berpuasa. Sedangkan
mereka tidak berpedoman dengan irri.430

428 Ljh. Mrclwunf lont- Abi qaibah (2/473, pembahasan: puasa, (57) bab: Apa
yang mereka katakan mengenai puasa hari Asyura), dari Ali bin Mushir, dad Astr
q/aibani, derrgan sanad ini, menyrenrpa.inya.

42e l-jh- Mushannaf lbniAbi Stnibah(z/4flo, pernbahasan: puasa, bab: Apa png
disebutkan mengerni puasa Jum'at dan riwayat-riwayrat mengenainyra), dari Abu AI
Ahr,rlash, dari Abu Ishaq, dari Al Harits, dari Ali, ia berkata, "Janganlah engkau
berpuasa pada Jum'at dengan menyengaja mempuasain5ra."

Dari lbnu Ula$,ah, dari lrnran bin Zhabpn, dari Hakirn bin Sa'd, dari Ali bin Abu
Thalib katnmallahu wkhah ia berkata, "Barangsiapa di antara kalian melaksanakan
puasa sunnah beberapa hari dalam sebulan, maka hendaklah puasan!,a pada hari
Kamis, dan tidak berpuasa pada hari Jum'at. Karern itu adalah hari makan, minum
dan dzikir, sehingga Alhh mernadukan dua hari yang baik, yaitu hari puasanp dan
hari ibadahnSn ksama kaum muslimin."

Uh. Mushanmf Abdwraaq (4/282, pembahasan: puasa, bab, Puasa hari
Jum'at), dari Abu Ishaq, derrgan sanad ini, menyerupainyla. (no. 7872).

Dari Ibnu U!,aina, dari Imran bin Zhabynn, dengan sarnd ini. (no. 7813)-
'r3o Ljh. Mstwual AHumzq (4/L86, pembahasan: prnsa, bab, Mencium

bagi yang sedang berpuasa), dari Ats-Tsauri, dari Manshur, dari Hilal bin yasaf, dari AI
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3585. Adapun kami, kami meriwayatkan dari Nabi S,
bahwa beliau mencium padahal beliau sedang berpuasa. Dari lebih

dari satu orang sahabatnya. Kami pun mengatakan, tidak apa-apa

orang yang berpuasa mencium. Sedangkan mereka tidak ber-

pedoman dengan 1rri.431

3586. hnu Mahdi dan Ishaq Al Azraq mengabarkan

kepada kami dari Sufuan Ats-Tsauri, dari Salamah bin Kuhail, dari

Al Mustaurid bin Al Ahnaf, ia berkata, 'seorang lelaki datang, lalu

shalat Zhuhur bersamanya, lalu berkata, 'Hari ini aku sedang tidak

berpuasa, dan tidak pula bertuka. Tadi aku mengadukan orang

yang berutang kepadaku, bagaimana menurutnu?' Ia berkata,

'Apabila mau engkau boleh berprasa, dan apabila mau engkau

boleh brctrhrrrka'."432

Ilazlu, dari hnu Mas'ud, mengerni lelaki yang mencium padahal ia sedang berptrasa,

ia berltata, "la mengganti satr.r hari sebagai gantinlp-"
Sutan b€rkata, "Dan ini tdak diiadikan sandaran." (no' 84261'

Uh. Mushamaf lbni Abi Syaibh 13/476, Pernbahasan: puasa, bab: Omng png
mernakruhkan mencium bagi yang sedang berPuasa), dari waki" dati sut/an, dari

Manshur, dari Hilal, dari Al HailEz, bahwa seorang ldaki beriumpa dengan hnu
Ittas'ud, saat ifu ia sedang di Tamadin, hlu berhnp kepadanya mengenai orang yang

b€rpuasa yang mencium istiryA, hnu Mm'ud menjawab, "la berbuka (batal)."

431 idah dikernukakan pada pernbahasan: purtsa, bab: Apa png mernbatalkan

omng yang berpuasa, dan sahur, scrta pelbedaan pendapat mengenainya. (no.92L-

9221, &rirtratnflrarnoleh Aalspfi'i dari Malik, dan itu mutb{aq alaih'
€2 Dernikian riwayat ini di dalam nranr.rslaip dan versi ek Al umm. ln

mernang aneh, karena riurayatsriwayat pada pernbahasan: ini mestinSra hanya dari

Ali 6 atau dari AMullah bin Mas'ud {$.
Tapi rlwayat Al Baihaqi di dalam At luIallfah dari iailur AslrSyafi'i menguraikan

problerr ini, karena riwaft ini disebu*an di dalamqa sebagai berikut:

"Datang seorang lelah -yakni seoftmg lelaki mendatangi AMullah bin Mas'ud-,

lalu ia shalat Zhuhur bersarnanlra ..."
Jadi riwapt ini dari hnu Mas'ud. firs9 Allah Aa wa Jalk l,arni akan men-

taktuii ini. W tWa'nfah,3/347, pernbahasan: puma, bab: Mernasuki pmsa)'
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3587. Seorang lelaki mengabarkan kepada kami dari Bisyr

bin Asy-Sari dan yang lainnya, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Al
A'masy, dari Thalhah, dari Sa'd bin Ubaidah, dari Abu
Abdurrahman, bahwa Hudzaifah terpikir olehnya setelah ter-

gelincimya matahari unfuk berpuasa, maka ia pun berpuasa.

Sedangkan mereka tidak berpandangan demikian, dan mereka

menyatakan, bahwa ia menjadi tidak berpuasa hingga meniatkan

puasa sebelum tergelincimya -u1.1luri.433

3588. Abu Muawiyah mengabarkan kepada kami dari Al
A'masy, dari Umarah, dari AMurrahman bin Yadd, dari Abdullah,

ia berkata, "Seseorang kalian boleh memilih selama ia belum

makan atau minum."@

Sedangkan kami mengatakan, Orang yang hendak

menjalankan puasa tathawnant'(sunah), manakala ia mau maka

boleh meniatkan puasa. Sedangkan orcmg yang diwajibkan puasa

atasnya, maka ia harus meniatkannya sebelum fajar.

Lih. Mushannaf lbd Abi gfribah (2/444, p€rnbahasan: puasa, bab, Orang png
berkata, "Orang yang b€rpuasa bthawwu'boleh mernilih."), dari Waki', dari Al
A'masy, dari Umamh, dari Abu Al Ahwash, ia berkata, "Abdullah berkata, 'seseomng
kalian bisa mempertimbangkan dua pandangan selarna ia belum makan atau minum'."

433 Uh. Mushannaf Affiurmaq(4/274, pernbahasan: puasa, bab: Berbuka dan
berpuasanya orang !,ang ingin berpuasa bthawwul, dari Ats-Tsauri, dari Al A'masy,
dari Thalhah, dari Sa'd, Hudzaifah berkata, "Barangsiapa tertintas olehnya untuk
berpuasa setelah tergelincimya matahari, maka silakan berpuasa." (no.778O1.

Uh. Musharnaf lbni Abi SSaihh (2/M5, pernbahasan: puasa, bab: Orang yang
berkata, "Orang yang berpuasa bthaww'boleh memilih.'), dari Yahyra bin Sa'id, dari
Sufun, dengan sanad ini. Dan lafuzhnya sebagaimana di sini.M TaWrilnyatelah dikernukakan pada no. 3586 pada trab: Ini.
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21- Bab: Haji

3589. AsySyafi'i rg berkata: Abu Muawiyah mengabarkan

kepada kami dari Al A'masy, dari Qais bin Muslim, dari Thariq bin

Syihab, dari AMullah, ia berkata, 'Musim) haji adalah beberapa

bulan yang diketahui yang tidak ada umrah padanya."43s

Sedangkan mereka tidak berpedoman dengan itu.

3590. Mereka juga menyatakan, bahwa Rasulullah S
menggabungkan haji dan umrah pada bulan-bulan h{i.4se

ass 65. Musharunf tbni Abi Spibah 14/233, pernbahasan: Haji, bab: Umrah
pada bulan-bulan haji), dari Abu Muawiyah, dengan sanad ini, menyelupainya.

Di dalamnga terjadi kesalahan pada redaksi, "AMurrahman ditanya" sebagai

ganti redaksi, "Abdullah ditanya" atau "AMurrahman ditanya" padahal sebenamya ia

adalah Abdullah bin Mas'ud. Wallahu Aa on Jalh va Ta'al a'lam.
ffi Barangkali di antara hujjah-hujjrfi mqe)<a adalah rirray'at shahih sebagai

berikut:

1. Dari Anas rg5, ia berkata, "Rasulullah $ shalat dan kami bersama beliau, di

Madinah shalat Zhuhur ernpat mkaat, dan Ashar di Dzul Hulaifah dua rakaat,

kernudian menginap di sana hinggu pagi, kernudian menaiki tungganganngra hi.,gga

saat sejajar Al Baida' beliau mernuji Allah, b€rtasbih dan bertakbir, kemudian befihlal
(mernulai ihmm) untuk haji dan umrah, dan omngrcmng pun ber-ihlal tnntk
keduanya."

HR. Al Bukhari (7/478, pembahasan: Haii, bab: Bertahmid, tasbih dan takbir
sebelum ihlal sriat menunggang tunggangan), dari Musa bin Ismail, dari Wuhaib, dari

Ay7ub, dari Abu Qrlabah, dari Anas, dengan sanad ini. (no. 1551).

2. Da'Ir Umar rg, ia berkata, "Aku mendergar Rasulullah # di lernbah Al Aqiq

bersaMa, '# e?p,Si,!sJr qlili C'p ,Jui j:b yi ltls, g.tf "fadi mahm ada

5ang mandabngi dai Rabbku, lalu fukab, Shalatlah engl<au di lanbh 5ang
dibqkahi ini, dan uapl<anlah: Ummh di fularn haii."

FIR. Al Bukhari 11/474, pernbahasn: Haji, bab: SaMa Nabi #, "Al Aqh adalah

lanbh gng diberkahl'\, dari Al Humaidi, dari Al Walid dan Bisyr bin Bakar At-Tunisi,

dari Al Auza'i, dari Yahp, dari Ikrimah, dari hnu Abbas, dari Urnar 4S, dangan sanad

ini. (no. 1534).
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3591. Adapun kami, kami meriwayatkan, bahwa para
sahabat Nabi $ yang berangkat bersama beliau pada saat haji
beliau, di antara mereka ada yang menggabungkan haji dengan
umrah, di antara mereka ada yang mengerjakan umrah sebelum
haji, dan di antara mqeka ada yang menyendirikan haji.

Malik mengabarkan itu kepada kami dari Ibnu Syihab, dari
Urwah, dari Aisyah &, ia berkata, "Rasulullah ffi menyendirikan

haji."

Berdasarkan ini kami katakan: Tidak apa-apa mengerjakan
umrah pada bulan-bulan haji. Ibnu Mas'ud termasuk di antam yang
turut serta dalam pelaksanaan haji tersebut sejauh yang kami
L.1u1rr1.437

3592.lbnu Mahdi mengabarkan kepada kami dari Sufuan,
dari Ibrahim bin Abdul A'la, dari Suwaid bin Ghafalah, ia berkata,
"(Jmar berkata kepadaku, 'wahai Abu Umamah, berhajilah dan

'137 HR. Malik dahm At Muuaththa. (l/335, p€rnbhasan: Haji, bab:
Merryendirikan haji), dari Abu Al Asq,ad Muhamrnad bin Abdurrahrrnn, dad Ururdh bin
Az-Zubair, dari Aisliah isti Nabi $, bahwa ia b€rkata, "Kami keluar bsama
Rasulullah $ pada tahun haji u,ada'. Di antara kami ada yarrybq-ihtalunhrk umrah,
ada ynng w-ihlal untuk haji dan umrah, dan ada juga yang b-it tal untuk haji,
sernentam Rasulullah $ serrdiri br-ihlalwthtk haji. omng yargbefihlatuntuk ummh
bet lahallul, sedangkan gr$bq-ihlaluntuk haji atau menggabungkan haji dan ummh
bdumbq-bhallulhingga hari l{ahar." (no. 36).

(l{R. AI Bukhari (p€rnbahasan: Haji, bab: Tatnattu', qirut dan ilmdbaji; Muslim,
pernbahasan: Haji, bab: PenjeJasan [Ercam-tnacafir ihram, no. 11g).

Dari Abdurrahman bin AI easim, dari ayahnya, dari AiqBh Ummul Mukminin,
bahrrn Rasulullah $ mmyendirikan haji yakni ihd. bo.37l.

HR. Muslim, (pernbahasan: Haji, bab: penjerasan r'@rn-macam ihram, no.
L22).

Dari Abu Al As\ rad Muhammad bin Abdun:ahman, dari ururah bin Az-zubair,
dari Aisgnh ummul Mukminin, bahwa Rasulullah $ merryendirikan haji galirrri ihad.
(no.38).
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syaratkanlah, karena sesungguhnya bagtmu apa yang engkau

syaratkan, dan Allah malaiibkan atasmu apa yang engkau

Syaratk6l'."438

Sedangkan mereka menyelisihi ini, dan tidak memandang

syarat sebagai sesuatu. Adapun kami mengatakan, Mensyaratkan,

dan baginya syarat ifu. I(arena ini sesuai dengan apa yang

dari Nabi $, bahwa beliau menyunrh Dhuba'ah binti

Az-Z;t,trair unfuk mensyaratkan. Dan juga sesuai dengan apa lnng
diriwayatkan dari Aisyah.

l,ot o(0)-f J. I
,
o4* t31, 6?i -yo 1\"

zLtb;i *t ,lL hr Jr"'"rat r( ,i: ,y
jt ::d,]jl- I{r U-*J v :Jw ,i3tt /O/

I

.2eI
I

I

,9
.o'l't>a> (P

tlj{

,,* -irt)
//

/ // 't

:Jtit !l4$vt
0

GG
3593. Sufuan mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin

Uru/ah, dari ayahnya, bahwa Nabi $ meny:ruh Dhuba'ah binti

Az-Zuban, beliau bersaMa, "Bul<anl<ah engkau ingin

melakanakan haii?" Ia berkata, "sesungguhnya aku sedang sakit."

ffi Su1la tidak menernukannSn selain Pada riunyat Aslrqraf i-
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Beliau bersabda, "Berhajilah dan syantkanlah bahova tempat
tahallulku di tempat sakitku -.nu15rr1ru."439

3594. Sufl/an mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin
Uru/'ah, dari ayahnlra, ia berkata, "Aisyah berkata kepadaku,
'Wahai anak saudariku, apakah engkau mengecualikan apabila
engkau berhaji?' Aku balik bertanlra, 'Apa yang harus aku
ucapkan?' Ia berkata, 'Ucapkanlah: Ya Allah, hajilah yang aku
inginkan, dan trnfuk ifu aku menuju, maka apabila Engkau
memudahkannya maka itulah haji, dan apabila ada hal yang

menahanku, maka ifu dalah *rru1','."44o

3595. Ibnu Ulainah mengabarkan kepada kami dari
Manshur, dari Abu Wail, dari Masruq, dari Abdullah, bahwa ia ber-
talbiyah dt atas bukit Shafa di dalam umrah setelah thawaf
merrgitari Ka'bah.441

Sedangkan mqe)<a tidak berpendapat dengan ini, dan tidak
s€orcrng pun yang kami kenal berpendapat dengan ini.

'13e Uhat bWrii no- 1107, hn bl<fuiinya pada pernbahasan: haji, bab:
Pengecualian Pada haii. Ini hadits muttafag alaih lag maushul (sanzdlrrg bersambung)
dariAinah *.@ Tdah dikernut<akan pada no. 1108 pada p€rnbatnsan: haji, tab:
Pengeflalian pada ttari.

41 I:h. ,4s-Sunn At Kubn ka4,a Al Baihaqi (5/M, pnbatwn: Haji, bab:
orang !,ang m€nganjurkan ditinggalkannlra talb&an saat thauraf wdun (thauraf
kedatangan) dan saat di atas bukit Shafa dan Ma^rnh, serta orang gang
mernandangnya bolelr, dari plur Sufuan, dari Manshur, dari Abu Wail, dad Masruq,
dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa ia berdiri di sisi yang di atas bukit shafa lalu ber-
talbiwh, maka aku berkah, 'sesungguhnlra aku dilarang fu-blbijan." Ia berkata,
"Akan tetapi aktr menyuruhmu melakukannyra, karena talb@ adalah pernenuhan
ynng dilakukan oleh Ibmhim #." (no. 9025L
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31g6.PerbedaanpendapatoftIng-orangpadakami:Di
antara mereka ada yang mengatakan, "Menghentikan talbiyah di

dalam umrah apabila telah memasuki tanah svci'"M2

Ini adalah PendaPat hnu Umar'

3597. Di antara mereka ada juga yang mengatakan,

"Apabila telah bet' istilam dengan rukun' "

Ini adalah pendapat hnu Abbas, dan dengan ini pendapat

kami. seorang lelaki mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij,

dari Atha', dari hnu Abbas-ffi

aa21;h. Muslnrnaf tbni Abi qnibah(4/Y2'Y3, P€rnhhasan: Haji, bab: orang

in rn yurrg melaksanakan umrah, kapan menghentikan blbit/all), dari Hafsh, dari

H"ipl i."iuarr r"rail, Jari Atha.; ia berkata, "hnu Abbas br-blbiwh di saat ummh

h6; br-isfrlah dengan Hajar As'rad' Sedangkan Ibnu Umar menghentikan ketika

mernasuki tanah suci."
44s Ljh. Mushannaf tbni Abi Staibah (4/A2-93, fremtattasan: Haji, bab: omng

ihmm yarg umrah, Lpu" t"*shentikan btbipfi' dari Husyaim' dari

mnu eUi Lih, dari Atha', dari lbnu Abbas, bmenmtfu\<awttp (men5randarkannyn

keeada Nabi &), bahwa ia berhenti bdt-dbitnhdisaat r.rnrah keUikalcrel" isfrlah dengan

Hajar As,ad.
Dari Yahya bin Adam, dali Flasan dan zuhair, dari lbnu Abi laila, dari AtlE.,

dari lbnu Abbas, bahwa Nabi g ber-btbvandidahm umrah hi.ggu ber-istilam dugan

Hajar Asruad.
HR.AbuDaud(2/45L,t€rbitanAwwamah,p€rnbahasan:Manasik'bab:Kapan

orang yang ummh menghentikan talbitntl,dari Musaddad' dari Htrsyaim' dari lbnu Abi

Uif"lLti ntft ', dari hnu Abbas, dari I{aU #i, bdiau b€GaMa'

7na'F-,p ;pat J;-

"Arugtnngihnmba-albighlnrygfuisfrlahdavanHajarAs'wd'"
Abu Daud b€fkata, "Diriwayratkan ir.rga oleh Abdul Malik bin Abu Sulaiman dan

Hammam dari Atha', dari Ibnu Abbas, wara matquf'"

HR. At-Tirmidzi(3/260, pernbahasan: Haji, bab: RiwayaLriwayat,tentang kapan

berhentinya btbiJ/ahdi iahm'ummh), dari Hannad, dari Husyaim, dari Ibnu Abi Laila'

dari Atha., dari Ibnu nuuur, ia memarfitLl<an hadib ini, bahwa ia berhenti dari

dbigna iuhrn ummh ketika ber'isfikmdengan Haiar Asvrad' (no 919)'

At-Tirmi&i berkata, "Hadits hnu Abbas adalah hadits hasan shahih-"
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Dengan ini juga mereka berpendapat. Adapun seterah
thawaf di Ka'bah, maka tidak seorang pun ber-btbirah.

3598- Ibnu Mahdi mengabarkan kepada kami dari s5m'bah,
dari Abu Ishaq, dari AMurrahman bin yazid, dari Abdullah, ia
berkata, "Talbi!,ah Rasulullah S adalah:

Dan tdah dlkermrkakan riwa3lat Abdul Malik bin Suhirnan 5ang dils!,antkan oleh
Abu Daud, bahwa riu,ayat ttu nnuqul pihr pada atrfuiiWrgfuf,f 

"J. 
SSg6.Sebagairnana oteh lb,nu Abi qraibah (dr ,"rmput yang sama), dari

Hu$/aim, dari Mughirah dari Bisyr, dad sa'id bin Jubair, dari lb^u Abbu", bahura h
F kuE "orang !.ng umtah menghentikan btbit^h apbib tdahb-lstilamdengan
Hajar Aswad, sedangkan orang lrang haji apabila melonil;urnnn."

uh. Al Mw@a kaya rbnu Ar Jarud (h. lgs, no. 45r), pernbatrasan: Marnsirq
darl lalur Huq;aim, d€ngan sanad ini.

Ibnu lGuzarrnh iuSa mertwaya*an khabar lbnu Abbas ini, dan juga
meriwayatkan ldnbar ubaid btot Hunain, ia b€trkata, "Aku b€rhaii bersarna Abdullah
bin Umar bin Khattffrab dalam melaksanakan haii dan urnrah'".U"q"f. dua beJas
kali-" Ia berkata,'Aku b€rleta kepadanyra,,'wahai Abu Abdurnhrnaru $'gguh aku
telah melihat darimu ernpat sikap .'..' raru diseb,tkan haditsnlra, a"" L u"*.t", "Aku
melihabnu apabila fu-ihrat raru crrgkau memmuki paut"-", -,sL, nrenghentikan
blbit/ah'- Ia berkata 'Frgkau b€nar u,ahai hnu ilunain. AL,r"p.n h uou"gl.ut
bsama Rasulullah *, htu kedika beriau m€rnasuki pdataran, beftau menghentikan
blb@-Mal<a albfial*tterus berlanjut hingga aku rnati,."

Ibnu l(huzairrnh her_l<ata, "Aku pernah bqpandarrgan bahwa orarll lrangmelaksanakan umrah mqnbaca brbigh hi.ggu fu-btitamdergan Hupn a,.*a pua"
p€rtama kali tftau,af untuk unrrahnya, berdasarton khabar lbnu-Abi l-ail4 dari Adra.,
dari lbnu Abbas, bahun Rasrlullah $ menghenukan btbirnh di dalam w,rah keuka
ber-istilam dengan l{aiar As^,ad. "

Ia mdanjutkan" "s€tdah alu cermati khabar ubaid bfu, Hunain, terryata di
dalamqra ada png menunfukkan bahun Nabi $ nrengherrukan btbirah kenka
mernasuki pelataran tr[akkahdan khabil Lrbaid bh HLrnain ini bbih valll sanadnSa
daripada lfiabar A*ra', kariena Ibnu Abi I aila bukan hafizh -.,ataupun ia seorang faqihlagi'alim."

l.jh. Slnhih lbni l{huahrnh (4/ZO*ZOG, p€rnbahasan: Haji, bab: Mengh€ntikan
blbiJ^h di dahm hayi saat rn€rnasurd anah srci-hirgga.doui d.;'*;d di antara hfiit
Shafa dan Maru,ah).
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'Aku penuhi sentan-Mu ya Allah, aku penuhi sentan-Mu'

Aku penuhi seruan-Mu, tidak ada sekufu bagi-Mu, aku penuhi

seruan-Mu, sesungguhnya segak puii dan nikmat adalah milik-

11411.'444

Mereka tidak berpendapat dengan ini, dan tidak seorang

pun yang kami ketahui berpendapat dengan ini. Jadi mereka

menyelisihinya, karena tatbiyah Rasulullah $ kemudian hingga

sekarang ada tambahannya pada talbi5ah ini, olJ ,r't-t'' I ,uiiri
"dan sqala kerajaan, tidak ada sekufu bagi-Md'.

35gg. tbnu Mahdi mengabarkan kepada kami dari Sufuan

Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq, dari Auurrahman bin Yazid, bahwa

AMullah melakukan shalat sunah di antara Maghrib dan Isya' di

Janl.MS

444 66. Musmd Ahmad \L/4LO, Musnad AMullah bin Mas'ud), dari AIi bin

Abdullah, dari Hammad bin zaid, dari Aban bin Taghlib, dari Abu Ishaq, dengan sanad

ini.
Jika di dalamnya terdapat Aban bin Taglrlib, maka ini dha'if, hanya saja menjadi

kuat oleh hadits qrur;bah ini yrang ada pada karni, dan sanadnya shahih'

Tapi riwagraisyu'bah di dalam riu,a!,at hnu Abi Hatim di dalam Al llal stahrsnya

mauqui4da lbnu Mas'ud. Dan Abu Hatim memlhkannya atas riwayat Aban bin

Taghlib yang matfu'. (Ilal lbni Abi Hatim,l/293, no' 875l'

LjItat blibgh Rasulullah # sebasaimana yang diriwayatkan oleh hnu Umar dan

Jabir pada .,o. tOg+t095, pernbahasan: haji, bab: Bagaimana talbiyah. Hadits

pertama muttafaq alaih, danyang kedua diriwayatkan oleh Muslim'
' 445 HR. Al'grkh-i (1/572-513, pemb€thasan: Haji, bab: Orang yang adzan dan

iqamah untuk masing-masingnya), dari Amr hnu Khalid, dari Zuhair, dari Abu Ishaq,
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sedangkan mereka tidak berpendapat dengan ini, bahkan
diriwayatkan se@ra valid dari Nabi $ bahwa beliau melaksanakan
keduanya (Maghrib dan Isp'), dan tidak melalrukan shalat apa
pun di antara keduanya.

3600. Al walid bin Muslim mengabarkan kepada kami dari
Ibnu Abi Dzi'b, dari Az-Ztrhri, dari Salim, dari ayahnya, bahwa
Rasulullah $ menjamak Maghrib dengan Isya dan tdak
melakukan shalat sunah di antara keduanya, dan tidak pula setelah
salah sahurya dari keduanya.ffi

Berdasarkan ini karni berpendapat.

3601- Ibnu ulayyah mengabarkan kepada kami dari Abu
Hamzah Maimun, dari lbrahim, dari Al Aswad, dari Abdullah, ia

dari Abdurmhman bin yadd, ia berkata, '"Abdullah rgg berhaji, lalu kami fiba di
Mrzdalifah ketika adzan unt,k shalat bbnah, ahu menjelang itu. lalu ia menyuruh
seorang lelaki, lalu lelah itu adzan dan iqamah, kernudian 

-iu 
.nurut Maghrib, lafu

setelahnya shalat dua rakaat, kernudian merninta disediakan makan malamn5n, lalu
makan malam, kernudian -menurutku: Seorang lelaki_-lalu lelaki itu ad?an
dan iqamah." Amr berkah, "Aku tidak tahu apakah kn,a;an iri l*rrri dari zuhatu.""kemudian shatat lq,a dua rakaat .... al hadie, no. 16Z5.* 

lTu* AstFq/afi'i meri,ralntkan hadits ini di daram As-sunan, ia berkata,
"Dari Abdullah bin Nafi', dari lbni Abi Dzi'b, dari lbnu syihab, a*i s"rir" bin Abdulah,
dari ayahnya, bah*n Rasufulhh $ shalat Maghdb dan Iq,n. di Muzdarifah secamjamak. ndak disenrkan adzan untuk keduanya kecuali iqamah, dan beliau flrdak
melaksarnkan shalat apa pt n di antara keduan5,a, dan tidak pia setetah masing-
masing dari keduanya." (,4s-Sunn,2/9O, no- 445).

HR. Al Bukhari (l/512, pernbahasan: Haji, bab: Omng png menjamak
keduanya dan Udak shalat bthaoyuttt), dari Adam, d-i lbn, Abi D;.6, dengan sanad
ini.

tafazhrya, "Nabi $ menjamak Magt'ib dan Isya' di Jam', masing-masing dari
keduanya dengan iqgmah, dan beriau trdak sharat di antara keduanyra, dan tidak pura
setelah masing-masing dari keduan5ra." (no. 1673l
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berkata, 
,,Dua rangkaian ibadah lebih aku sukai untuk terjadi pada

masing-masingnya: berdebu dan perjalan anJ M7

Sementaramerekamenyatakan,bahwagkanlebihutama,

dan demikian juga fatwanya mereka yang memberi fatwa kepada

mereka, sedangkan AMullah tidak menyukai qiran'

SSoz.SufuanmengabarkankepadakamidariAMulKarim
Al Jazari, dari Abu ubaidah, dari AMullah, bahwa ia menetapkan

denda membunuh jerboa berupa anak kambing betina atau

jantan.ffi

Sedangkanmerekamenyelisihidanmengatakan,..Dalam
hal ini kami menetapkan denda dengan nilainya di tempat

447 ljh. Mushannaf lbni Abi Syaibh (4/377, p€rnbahasan: Haji, bab: Orang

yang mernandang itmd dan tidak mmggahrgkan)' dari lsrnail Ibnu Ibrahim, yakni

Ibnu Ulayyah, derrgan sanad ini.

Dan ada tambahan: Ia berkata, "l"alu Al Asqrad bepergian sebangnk delapan

puluh kali antam haii dan ummh, b udak P€rnah menggabungkan keduanYa. Dan

AMurrahman bin Al Aswad Ueeergbn sebanSrak ernm puluh kali antam haji dan

ummh, udak pernah menggabungkan kedrnrnn'"
44s Uh. tt*t "*rf-iiliriql4/Ni,pernbahasan: 

Marnsik, bab' Kijang dan

hyena), dari Ibnu Ulraftah, dengan sanad ini'

I_-afaztrnyra, b"h-* lL; ii*,rd mengatakan tentang lelaki yang melemparkan

ka*;k e"i; hyena h";;" *"*u-*qn, ketka ia sedang ihram' "la didenda

seekor arnk kambing ,""t""'i"fu* hal itu." Atau ia berkata, "anak kambing betina'"

Sanad rir,,ayat ini Aah dikernukakan pada pernbahasan' haji, bab: Hyena' no'

1252, sebagaimana Fng dikernukakannya secara lengkap baik sanad maupun matan

di dalam Mikhashar Al Haii Al Auath no' L324'

Karni telah man-takfuifnyadi no' pertarna'

Sanad ini t*p,rtus-arita- ebu ULaldatr bin Abdullah bin Mas'ud dan ayahnya,

tapi dikuatkan obn ,iw.v.i lainn5ra yang diriwafBtkan oleh AsgS5rali'i dari Muiahid,

aari tU.ru Mas'ud, nalnun ihr juga riwalpt mutsl'
Telah dikernukakan-i-rsu"ri,r r"[ dari umar pada no. 7252, dan tdah di-takhni

pada no. 1238.'-- 'riiradalah anak-anak kambing yang umLunla belum sampai empat bulan' dan

telah disapih dari induknYa'
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mendapatkannya. seandainya nilainya mencapai selain anak
kambing, maka tidak berkurban kecuali tsani5yah (yang telah
tumbuh gigi depannya) atau di atasnya, vmg bisa sebagai kurban."
Jadi mereka menyelisihinya dari dua sisi, dan tidak mengatakan,
"Aku mengetahuinya di dalam pendapat mereka ini berdasarkan
pendapat seseorang dari kalangan salaf."

Kami berpendapat dengan ini, karena seperti apa yang
kami riwayatkan dari Umar, dan ini mempakan pendapat
urnumnya para ahli fikih kami. Wallahu a,larn.
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PERBEDAAN PENDAPAT II{ALIK DAN
ASY-SYAFI'I

1- Bab

AbuMuhammadfu-Rabi,binsulaimanAlMuradiAl
Muadzdzin sahabat As5rSyafi'i berkata, "Aku bertanya kepada

AsySyafi'i, 'Dengan apa kita memastikan khabar dari

Rasulullah #'?"
Iamenjawab,..Aktltelahmenuliskaninibesertahujjah-

hujjahnya di dalam l</;ab Jima'Al llm'"

Akuberkatalagi,..Tolongulangilagidarimadzhabmuini,
danjanganengkaupedulikantidakadanyahujjahdalamtopikini.,'

AsySYafi'i Pun berkata,

menceritakan dari orang tsiqah

Apabila seorang tsiqah

hingga samPai kePada

aa

Rasulullah s, maka itu adalah valid dari Rasulullah s- Kami pun

selamanya tidak meninggalkan sahr hadits pun dari Rasulullah

kecuali hadits yang diselisihi oleh hadits lain dari Rasulullah ffi'
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Apabila ada beberapa hadits yang kontradiktif dari beliau,
maka kontradiksi dalam hal ifu ada dua kemungkinan:

Pertama, di sifu ada nasikh(yans menghapus)dan mansul<h
(yans dihapus), maka kami mengamalkan yang nasikh dan
meninggalkan yang mansul<h.

Kedua, kontradiktif, dan tdak ada petunjuk yang
menunjukkan mana yang nasikh, maka kami berpendapat dengan
riwayat yang lebih valid. Apabila keduanya sebanding, maka aku
berpendapat dengan yang lebih mendekati Kitabullah dan sunnah
Nabi-Nya dari kedua hadits itu.

Lalu mengenai apa yang mengandung konkadiksi dua
hadits dari Sunnahnya, yang mana dua hadits yang kontradiksi dari
Nabi S tidak terlepas dari kemungkinan ini atau lainnya, yaifu
yang menunjukkan mana riwayat lrang lebih valid dari
Rasulullah #. Maka apabila hadits dari Rasululluh # tidak ada
yang menyelisihinya, sementara ada hadits lain yang diriwayatkan
dari orang yang setelah Rasulullah d& yu,g -*y.pakatinya, maka
tidak menambah kekuatannya, karena hadits Nabi $ sendiri sudah
cukup- Apabila hadits yang menyelisihin5n yang diriwayatkan dari
orang yang setelah Rasulullah $, maka hadits Rasulullah S lebih
utama untuk dijadikan pedoman. seandainya orang yang
meriwayatkan darin3n suafu riwayat yang menyelisihi sunnah
Rasulullah S, niscaSn ia akan mengikuti sunnah beliau, insya
Allah."

Aku berkata lagi kepada Asysyafi'i, "Apakah sahabat kita
berpedoman dengan madzhab ini?" Ia menjawab, ,ya, 

ia
berpedoman dengan ini pada sebagian irmu, dan meninggarkannya
pada sebagian lainnya."
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Aku berkata lagi, "Tolong sebutkan madzhab sahabat kita

dari hadits Nabi ti* yung tidak diriwayatkan dari seorang imam

pun, yaitu tidak dari Abu Bakar, tidak pula Umar, tidak pula

Utsman, dan tidak ada yang menyepakatinya'" Ia berkata,

"Baiklah, insya Atlah aku akan menyebutkan dari itu apa yang

menunjukkan apa yang engkau katakan- Aku juga akan

menyebutkan juga madzhabnya dari hadits Rasulullah s dari

sebagian imam yang menyelisihinya, agar lebih lsrat unfuk menjadi

hujjah atas kalian dalam perbedaan-perbedaan pendapat kalian,

sehingga kalian terkadang merasa cukup dengan hadits dari

Nabi S tanpa yang lainnya dan meninggalkan apa yang

menyelisihinya, kemudian terkadang kalian meninggalkan hadits

tanpa hadits yang menyelisihinya."

2. Mengenai Shalat

AsySyafi'i berkata: Di antamnln adalah:

3603. Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin

Aslam, dari Atha' bin Yasar, dari AMullah bin Abbas.ag

3604. Malik pun mengabarkan kepada kami dari Yahya bin

Sa'id, dari Amrah, dari Aisyah. Keduanya berkata, "Sesungguhnya

matahari mengalami gerhana, lalu Nabi $ shalat dua rakaat." lalu

449 Telah dikemukakan pada no. 55G559, pernbahasan: Shalat, pernbahasan:

Shalat gerhana, dan telah di-ahrii di wn.-
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keduanya menceritakan ifu bahwa di setiap rakaat ada dua
*6r.45o

3605. AsySgrafi'i berkata, "l alu kami dan kalian
berpedoman dengan ini, sementara ada orang selain kalian yang
menyelisihi kami, ia mengatakan, 'Dilaksanakan dua rakaat seperti
shalafu'rya oftrng'orang'. Ia pun meriwayatkan sebuah hadits dari
Nabi S yang seperti perkataannya."4sl

3606. Ada juga selain mereka 5rang menyelisihi kami, ia
berkata, "Dilaksanakan shalat dua rakaat, di setiap rakaat tiga
ruku."

M lbid.
6r Perkataannya: "Dan ia meriurayatkan sebuah hadits dari Nabi $ yang s€.perti

Kernungkinannla adalah hadit: Dari yahya bin Adam, dari
Abdurrahman bin Sulairnan bin Yasar bh AI Ghasil, dari Ashim Ibnu umar bin
Qatadah, dari Mahmud bin lxbaid, ia be'*ata, "Matahari mengahmi gertana pada
hari meninggalnyra hrahim puba Rasulullah S, lalu omng-orang b€rkata, 'Matahari
mengalami gefiana lorena kernatian lb'r:ahim puba Rasulullah #'. r,Ialo Rasululhh #
bersabda, U,Lt ci$t 6f .,gi.t li l-( pt t ori-S:i-i ,ly.,? !, yfi ,y pc,l ';dri.;1rr';ty

y.y-at ,itrf1,61%wgguhryn mabhari dan bulan ada dua bnda di anbm tanda-tanh
ke*uasaan Anah &. Kebhuikh, saugguhnta ti&k mangaranzi gerhana
lanena kernatian s6@mng &n tidak pula karqza hklupn5a s6@mng. IGrqn itu bila
l<alian melihatkdmn'a dqniklan, mal<a sqemlah kalian baangkatkemasjld-masjial.

Kernudian beliau berdiri, hlu beliau mernbaca, sebagaimana png kami lihat,
sebagian dan'q{ ,-Jl, kernudian ruku, kernudian i'tidal, kernudian sujud dua kali,
kemudian berdiri, lalu melalrukan qel:t lnng baliau lakukan pada rakaat pertama."
Diriwayaflen oleh Ahmad di dalam Al Musnad(5/4281.

AI Haibmi berkata (Majma' Az-zaurai4 2/2e2o71, "pam perawinya adalah
para perawi Ash-Shahih. "
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Ia berhujjah kepada kami, bahwa Ibnu Abbas shalat dua

rakaat saat terjadi gempa, yang mana di setiap rakaat ada tiga

ru1u.452

3607. Yang lainnya lagi berhujjah kepada kami, bahwa AIi

bin Abu Thalib shalat dua rakaat, gmg mana di setiap rakaahrya

ada empat atau lima -1ru.453

Sedangkan hujjah kami kepada mereka, bahwa apabila

haditsnya valid dari Rasulullah $, maka tidak seorang pun

setelahnya yang memiliki hujjah apabila ada sesuatu yang datang

darinya yang menyelisihinYa-"
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452 Lih. Mushannaf Abdurazq(3/102, pernbahasan: Shalat, bab tanda-tanda),

dari Ats-Tsauri, dari Khalid Al Hadzdza' atau Ashim Al Ahunt, dari Abdullah bin Al

Harits, dari lbnu Abbas, bahwa saat terjadi gemPa burni di Bashmh, hnu Abbas

melaksanakan shalat. Dan keduanya sama, bahwa ia ruku enam kali di dua mkaat ifu,

yaitu tiga rakaat di setiap mkaat ... (no. 4931).- 
453 Lihat no. 332-3 dari pernbahasan: Perbedaan pendapat AIi dan AMulah bin

Mas'ud, bab witir, qunut dan tanda-tanda, beserta
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*r':):)\l fi ,7rbt !1'r1t';J; ,)*At U
.At ":)t\i "ta ,J*:At ,+r;Lf J;t At O:

3608. Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin
Aslam, dari Atha' bin Yasar, dan dari Bisr bin sa'id, serta dari Al
A'rai, mereka menceritakannya dari Abu Hurairah, bahwa
Rasulullah $ bersabda, "hnngsiapa mendapatkan safu rakaat
dai Shubuh sebelum turtihya mabhai, maka ia telah
mendapatkan shubuh. Dan barangsiap mendaptkan safu rakaat
dari Ashar sefulun mabhari, maka ia tetah
mendaptkan Ashar."4il

Kami dan kalian berpendapat dengan ini, sementara ada
sebagian orang yang menyelisihi kami dalam har ini, yang mana ia
berkata, "la mendapatkan Ashar, sedangkan shalat Shubuhnln
terluputkan, karena ia telah keluar hingga waktu yang mana
Rasulullah S melarang shalat di unktu ifu.,,

Asyr-Syafi'i berkata, "Hujjah kami kepadanya, bahwa
Nabi $ hanln melarang shalat-shalat yang fidak diwajibkan,
sedangkan shalat ini vrajib, beliau telah menjelaskannya dan
mengabarkan bahwa ia mendapatkan ifu di kedua wakfu tersebut.
Bagaimana menurut kalian seandainya seseorang berhujjah kepada
kalian dengan mengatakan, 'Bagaimana kalian menetapkan hadits
Abu Hurairah saja dari Nabi #, padahal fidak seoftmg pun yang
aku ketahui meriwayatkannya dari Nabi $ selain Abu Hurairah,
dan kalian juga tidak mengetahui bahwa ini tidak diriwayatkan dari

't54 Telah dikernukakan pada no. 140, penrbahasan: shalat, bab: wakfu shalat.
Hadits ini mutbfaq alaih.
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Abu Bakar, tidak pula Umar, tidak pula 'Usman, tidak pula AIi,

dan tidak seorang pun dari para sahabat Rasululluh #?' Maka aku

katakan, 'Hujjah kami kepadanya tidak lain bahwa apabila hadits

itu valid dari Rasulullah #, maka itu sudah mencukupi sehingga

tidak memerlukan Yang lainnYa'.
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3609. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zinad,

dari Al A'-j, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah s, beliau

bersabda, 
,Apabila panas sdang terik, mal<a twsgulah ampi

dingin unfuk melaksanakan shalat, karena saungguhnya teriknya

panas dari uap Jahannam'-4,5

Kami dan kalian berpedoman dengan ini. Bagaimana

menumt kalian apabila seseorang mengatakan, sesungguhnya

panas dan dingin seringkali terjadi. Maka karena tidak ada khabar

dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan juga Ali bahwa mereka

memerintahkan unturk menunggu hingga dingin, dan kalian juga

tidak meriwayatkan dari seorang pun dari mereka' sementara

45s Tetah dikernukakan pa.da no. 138, pernbahasan: Shalat, bab, Menyegerakan

dan menangguhkan Zhuhur- Diriwayatkan juga oleh Al Bukhari'
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Nabi S menganjurkan di awal waktu, dan itu sama baik di saat
panas maupun dingin. Apakah hujjah kepadanya hanya kevalidan
khabar dari Nabi $ ini? Dan bahwa anjuran beliau untuk
melaksanakan di awal waktu tidak menghalangi perintahnya unfuk
menangguhkan Zhuhur di saat panas sedang terik? walaupun
tidak diriwayatkan dari seorang pun sahabat Nabi $, namun ini
sudah cukup dengan khabar dari Rasululluh #.
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3610. Malik mengabarkan kepada kami dari Ishaq bin
Abdullah bin Abu Thalhah, dari Humaidah binti ubaid bin Rifa,ah,
dari Kabsyah bnti Ka'b bin Malik, dari Abu eatadah, bahwa
Rasulullah flS bersabda mengenai kucing, 'sasunggwhnya ia tidak
naiis'."456

Ia berkata, "Kami dan kalian berpedoman dengan ini. Maka
kami katakan: Tidak apa-apa berwudhu dengan sisa minum

'ls6 Telah dikernukakan pada no. 15, pembahasan: Thaharah, bab: Air yang
tidak mengalir.
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kucing. Sebagian orang menyelisihi kami, yaifu memakruhkan

wudhu dengan air sisa minum kucing, dan ia berhujjah, bahwa

hnu Umar memaknrhkan wudhu dengan sisa itu. Bagaimana

menurut kalian apabila seseorang mengatakan kepada kalian,

'Hadits yang seperti hadits Humaidah dari Kabqnh adalah tidak

valid'. Padahal kucing di tengah manusia tetap ada setelah

Nabi $. Maka kami melemahkannya, bahwa tidak diriwayatkan

dari Abu Bakar, Umar, Utsman maupun Ali, apa yang

menyepakati apa yang diriwayatkan dari Nabi dL."

3611.. Ia juga berhujiah, bahwa Nabi $ bersaMa,

xw H el=Ktaf
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"Apabila aniing minum di beiana sneolzng kalian, maka

hendaHah ia mencucinya tuiuh kali-"

Sedangkan anjing dagingnya tidak boleh dimakan, dan

tidak juga kucing, sehingga tidak boleh berwudhu dengan air sisa

minum mereka. Apakah hujjah kepadanya hanya b'ahwa apabila

dua wanita sama-sama dikenal maka hadits keduanya valid? Dan

bahwa kucing berteda dengan anjing? Anjing itu najis,

diperintahkan untuk mencuci bejana hruh kali apabila dijilatnya,

dan kita tidak boleh berwudhu dari air sisa minumnya. Dan

mengenai kucing ada hadits:

r:-a6t

I
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" Sesunggwhnya ia tidak najis."

Sehingga kita boleh berwudhu dengan air sisa minumnya,
dan cukuplah bagi kita khabar dari Nabi $ kalaupun ada

seseorang setelahnya yang mengatakannya. Kalaupun ada
seseorang mengatakan apa yang menyelisihi apa yang
diriwayatkan dari Nabi S maka itu tidak menjadi hujjah, dan
kalaupun tidak ada riunyat dari seorang pun yang para khalifahnya
apa yang menyepakatinya maka tidak berarti melemahkannya, dan
tidak pula demikian walaupun diriunyatkan hanya dari satu jalur
apabila jalur itu 61L.1u1lr'1.457
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3612- Malik mengabarkan kepada kami dari Abdunah bin

Abu Bakar, dari urwah, dari Marwan, dari Busrah binti shafwan,
bahwa ia mendengar Nabi S bersabda, 'Apabila seseorang l<alian

menyenfuh kemaluannya maka hendaHah ia beruudhr.,,458

Kami dan kalian berpendapat dengan ini.

457 Telah dikemukakan pada no. 8-10, pembahasan: Thaharah, bab: Air Snng
fidak rnengalir.

68 Tehh dikemukakan pada no. 50, pembahasan: Thaharah, bab, wudhu
karena menyentuh kernaluan.
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3613. Sebagian orang menyelisihi kami dengan berkata,

"Tidak hanrs berwudhu karena menyenfuh kemaluan."

Ia berdalih dengan hadits yang diriwayatkan dari Nabi $
yang sesuai dengan perkataann5ra. Maka hujiah kami kepadil9d,

bahwa haditsnya tidak diketahui, hadits seperti itu tidak valid,

sedangkan hadits kami dikenal.as9

3674.1a juga berhujjah kepada kami, bahwa Hu&aifah, Ali

bin Abu Thalib, hnu Mas'ud, hnu Abbas, Imran bin Al Hushain,

Ammar bin Yasir dan sa'id bin Abu waqqash berkata, "Tidak ada

keharusan wudhu atas orang yang menyenhrh kemaluan(nya)'"460

3615. Mereka juga berkata, "Kalian meriwayatkan

pendapat kalian dari Sa'd, sementara karni meriwayatkan

pendapat kami darinya yang menyelisihinya. Kalian pun

meriwayatkannya dari hnu Umar, sdangkan orang-oftmg yang

kami meriwayatkan dari mereka lebih banyak. Kalian juga t'rdak

berwudhu walaupun kalian menyentuh png lebih najis dari ihr."

69 Hadits Thalq bin Ali &, "seomng lelaki be*ata, Aku menyenhrh

kernaluanlar'. Atau ia mengatakan, 'seorang lelaki menyenhrh kernaluannya di dalam

shalat, apakah ia hanrs berwgdhu?' t{abi & belsabda, 'Oa''r;*r.;utl.,'t'Tidah itu

harynlah bagian hnmd."- 
HR. AUu Daud (pembahasan: Thaharah, bab: Wudhu karena menyentuh

kemaluan, no. 181), HR. At-Tirrnidd (bab: Thaharah, bab' wudhu karena menyenh.rh

kemaluan, no. 82, dan ia manshahill<arxtyal, dan lbnu Hibban dabm shahilnrya

(2/2201 dan dinihi shahih olehAd-Daraquthni crrlam Sunarnya (4/l48.)l'
aoo Utut riwayat-riwayat dari mereka sernua dalam l.jih. Muslpnnaf lbnu Abi

$nibah (l/LW191,, textitan Darul Fikr, pernbatrasan: Thaharah, bab: orang yang

tidak mernandang adanya keharusan wudhu dalam hal itu [llakni dalam menyerrhrh

kernaluanl, no- t-7, 91.
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Maka hujjah kami kepadanya, bahwa apa yang valid dari
Nabi $, maka fidak ada perkataan seorang pun yang

menyelisihinya Snng menjadi hujjah atas perkataannya.Mr

Asy-S5rafi'i berkata: I alu 5esssrang dari mereka berkata,
"Apakah tdak berarti kita menuduh periwayatan dari
Rasulullah $ apabila ini datang dari orang seperti yang engkau

sebutkan, sedangkan orcmg yang menyenfuh sesuafu yang lebih
najis dari itu saja tidak diharuskan wudhu menurut kalian?" Maka
dm katakan kepadanya, "Bagr seorang yang berilmu dalam urusan
agamanya t'rdak boleh berhujjah dengan apa yang dipandang
hujjah pada Srang lainn5ra."

Mengapa udak menjadi hujjah dalam hal ini, sedang
kekeliruan mungkin saja pada yang lnng meriurayatkan?

[-alu aku katakan kepadanya, bagaimana menurutmu
apabila seseorang mengatakan kepadamu, "Aku menyangsikan

46r ffr. Malik dahrn At Mtmthttn' (l/42, pernbahasan: Thahamh, bab:
wrdhu karena merryentuh kernaluan), dari Isma'il bin Muhammad bin sa'd bin Abu
waqqash, dari Mush'ab bin sa'd bin Abu waqqash, bahura ia b€rkata, "Aku sedang
mernegang mtrshaf di hdapan sa'd hnu Abi Waqqash, lalu aku menggaruk, maka
Sa'd Hata, 'Tampakrya engkau menyentuh kernaluanmu?'Aku menjaqrab, 'Benar'.
Ia berkata, 'Berdirilah, hh b€rurudhulah'. Maka aku pun b€rdiri, ialu benpudhu,
kerrudian kembali." (no. 59).

Dari Nafi', bahwa Abdullah bin Umar b€rkata, "Bila seseorang kalian menyentuh
kernaluannya, maka tdah wajiblah wudhu atasnya." (no. 6O).

Dari Ibnu syihab, dari salirn bin AMulhh, bahwa ia berkata, "Aku melihat
alahku, Abdullah bin Umar, mandi, kemudian beruardhu, hlu alnr katakan kepadanyra,
'wahai ayrah, apakah rnandi udak menorkupi dari wudhu?' Ia menjawab, 'Tentu, akan
tetapi alu terkadang menyenhrh kernaluanku, maka alil berunrdhu lagi'.', (no. 62).

Dari Nafi', dad salirn bin AMulhh, bahwa ia b€d€ta, "Aku bersama AMullah bin
Umar di suatu perjalanan, lalu aku melihakrya setelah terbitrya matahari, ia benvudhu
kernudian shalat, maka al<r katakan k4adanyra, 'sesungguhn!,a shalat ini tidak pernah
engkau lakukan sebelumnyra?' Ia menjawab, 'sesungguhnya tadi aku setelah berwqdhu
untuk shalat Shubuh alar menyentuh kernaluanku, kernudian aku lupa wudhu lagi,
maka aku berrpudhu dan aku ulangi shalatku'." (no. 53)-
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semua yang aku riwayatkan dari orang yang aku meriwayatkannya

darinya, karena aku mengkhawatirkan kekeliruan setiap yang

diceritakan dari mereka dari orang diceritakan darinya apabila ia

meriwayatkan yang kebalikannya dari Nabi *." Ia berkata, "Tidak

boleh menyangsikan hadits orang-orang yang tsigah'" Aku

berkata, "Adakah yang hanya diriwayatkan dari seseorang dari

mereka oleh satu orang dari satu orang?" Ia menjawab' "Ya'" Aku

berkata, "Dan diriwa5ratkan dari Nabi li& "l.h 
safu orang dari safu

orang?" Ia menjawab, "Ya-" Aku berkata, "sesungguhnya kami

tahu, bahwa Nabi db telah mengatakannya berdasarkan kejujuran

yang menceritakan menunrtku. Seiauh pengetahuan kami, bahwa

orang yang kami sebutkan itu telah mengatakannya berdasarkan

hadits safu orang dari safu orang?" Ia berkata, "Ya." Aku berkata,

,,sejauh pengetahuan kami, bahwa Nabi $ telah mengatakannya,

dan sejauh pengetahuan kami bahwa orang yang kami sebutkan

ihr juga mengatakannya?" Ia berkata, "Ya." Aku berkata lagi,

,,Maka apabila dua pengetahuan itu sama dari khabar dua orang

yang sama-sama jujur, maka rrnnakah yang lebih utama bagi kami

untuk menjadi pedoman, apakah khabar dari Rasulullah s lebih

utama untuk kami jadikan pegangan, ataukah khabar dari orang

yangsetelahnya?"lamenjawab,"Bahkankhabardari
h*"f"ffuf, $ apabila itu valid." Aku berkata, "Kwalidan keduanya

sama." Ia berkata, "Maka khabar dari Rasr.rlulhh $ lebih utama

untuk dijadikan pedoman-"

Jika kalian memasukkan kepada orang-orang yang

dikhabarkan darinya bahwa kemungkinan ada kekeliruan pada

mereka, maka akan masuk ptrla kekhawatiran itu kepada kalian

pada setiap hadits orang yang meriwayatkan derTgan menyelisihi
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hadits yang datang dari Rasulullah $, lalu jika kalian mengatakan,
"Khabar kedua oremg jujur ini valid."

Menumt kami, apa yang varid dari Nabi $ rebih utama
untuk dijadikan pedoman.

3616. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zubair
Al Makki, dari Abu Ath-Thufail Amir bin watsilah, dari Mu,adz bin
Jabal, bahwa Nabi $ menjamak zruhur dengan Ashar, dan
Maghrib dengan Isya di dalam perjalanannSn menuju Tabuk. L^alu
kami dan kalian berpedoman dengan ;riri.Mz

3617 - Ada orang lain yang menyelisihi kami dalam hal ini,
yang mana ia meriwayatkan dari Ibnu Mas,ud, bahwa Nabi $
tidak pernah menjamak kecuali di Muzdalifah.463

3618. Juga meriwayatkan dari umar, bahwa ia mentiliskan,
bahwa menjamak dua shalat kecuali karena udzur, termasuk dosa
besar.@

$2 Tdah dikernukakan pada no. 351g, pernbatrasan gnng hlu, bab: pqtedaan
pendapat Ali dan Ibnu l"{as'ud. Dirtuayatkan iuga oleh U,Ui-. -

15s Tehh dikernulokan puau 
"". 3sli, perrsahren: pertodean p<rdapat

antara Ali dan Ibnu lUas'ud.
a6a 1X',. Mudwanf A (2/552, pernbahaan: SlEht, brb: orang geng

Iupa shalat hadr dan menlunak dua straht d dalam pcrFlmarr, dari Ma'rnar,-dari
Ayytrb' dari Qatadah, dari Abu AI AbDh, b*Hra Lt r.r ;-girt r ,t.t kepada Ab,r
Musa: "Dan ketahuilah, bahwa d.r shaht terrrral* pcrlilatan berdosa
besar kecuali karena uda.r." (no. M221.

AI Bairtqi rneu*il d dalam HR. Al Ba$aqi &m As-sura, Al Kuba(s/L6g),
bahwa fuy-Q,afi'i d dahm S,nan Haflnahh m€ngatakan, 'uda,, ihr adarah

dan huftrn." Dan ini Udak r,/alid dari Umar, ini riu4lat nrursd.
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Argumen kami kepadanya, bahwa lbnu Mas'ud walaupun

mengatakan iht namun tidak melakukannya. [-alu orang lain

mengatakan, ia melakukannya. Maka perkataan orang yang

mengatakan, ia melakukannya, lebih utama unfuk dijadikan

pedoman, karena ia saksi. Se/angkan oray yang mengatakan,

tidak melakukannya, bukan saksi. Padahal perkataan seseorang

yang menyelisihi apa yang diriwayatkan dari Nabi $ bukanlah

hujjah, karena sebagaimana yang aku rincikan, bahwa apabila kita

mengetahui bahwa Nabi $ telah mengatakan sesuatu, lalu ada

orang lain yang mengatakan hal lainnya, maka seorang muslim

tidak boleh ragu bahwa apa yang datang dari Nabi $ adalah lebih

utama untuk dijadikan pedoman. Apabila kita anggap bahwa

orang-orang yang menceritakan hadits bisa saia keliru dalam hadits

Nabi {$, maka kita akan menganggap ifu pada haditsnya orang

yang diriwayatkan darinya sesuaht yang menyelisihi apa yang

datang dari Nabi,fl}, dan itu pada haditsnya orang yang

diriwayatkan dari sebagian sahabat Nabi $ adalah mungkin,

karena tidak ada sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi $ dengan

Kemudian Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur Humaid bin Hilal dari Abu Qatadah

Al Adawi, kemudian ia berkata, "Abu Qatadah Al Adawi pernah beriumpa dengan

Umar g,, maka bila ia menyaltsikannp menr-dis surat ihr (mengirim surat itu), maka

riwayrat int maushul, tapi jika fidak maka bila digaburEkan dengan 5rang pertama

meniadi kuat."
Ia juga berkata, "Mengenai ini tdah diriwayatkan irgo hadits maushul dat'l

Nabi $, namun di dalam sanadnya ada p€rau,i Fng fidak dcpat dFdikan hujiah."

Kqnudian ia meriwayatkanrxTa dari i{ur Al Mu'tam* t*n S-dainnn, dari ayahnyra,

dari Harnsy, dari Ikrimah, dari hnu Abbas, h bcrkata, "Buhdhh I bersaua, g.i i/
;s!A qt;(;r|.,jn * f , fi4Lt;. (hnngsiap mani.amak dua shaht tanp
'tdztr,'maka 

sunTguh k tdah mandabngi s&uah pintu dai pintu-pintu petbuatan

berdosa bwl."
Kernudian Al Baihaqi berkata, "Husain bin Qais Abu Ali Ar-Ruhi yang d'*enal

dengan sebutan Hanasy, meriwayatkann5ra serdirian, dan ia dinilai dha'if oleh para ahli

naq!Qruiwayatan), khabamya frhk dapat diiadikan hujjah "
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pendengaran kecuali melalui para sahabatnya, dan para

sahabatnya itu lebih baik daripada generasi yang setelah mereka,

sedangkan umurrrnya orang yang merir,uayatkan setelahnya adalah

tabiin.

Bagaimana bisa menyangsikan haditsnlla omng yang lebih

utama, dan tidak menyangsikan haditsnya orang yang di

bawahannya (yang setelahnya)? Kami tidak menyangsikan seoraung

pun dari mereka, akan tetapi kami menerimanya semua, namun
hujjahnya adalah apa yang dikatakan oleh Rasulullah $, bukan

yang dikatakan oleh yang selainnya. Tidaklah melemahkan jamak

di dalam perjalanan apabila seseorang mengatakan, Abu Bakar

mengadakan perjalanan berperang dan haji, umat mengadakan

perjalanan haji dan perang, dan Usman mengadakan perjalanan

perang dan haji, namun tidak ada rir,vayat yang menyebutkan

bahwa salah seorang dari mereka menjamak di dalam perjalanan.
Tapi cukup dengan apa yang datang dari Nabi $, sehingga tidak

ada yang melemahkannya walaupun tidak ada yang mengamalkan-

nya yang setelahnya, dan tdak menambah kekuatannya

kendatipun ada yang mengamalkaruela setelahnya. Apabila ada

yang menyelisihinya yang setelahnya, maka ifu tdak melemahkan-
nya, karena hujjahnya adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi $,
bukan apa yang menyelisihinya.
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g6:llg.MalikmengabarkankepadakamidariDaudbinAl

Hushain, dari Abu Sufuan maula lbnu Abi Ahmad' dari Abu

Hurairah, ia berkata, ..Rasulullah # shalat Ashar mengimami

kami, lalu beliau salam setelah dua rakaat. Lalu berdirilah Dzul

yadain, lalu berkata, 'Apakah shalat diqashar ataukah engkau

lupa, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab ' 'Semua ifu tidak

terjadi. Kemudian beliau menoleh kepada orang-orang' lalu

bertanya,ApakahbenarDzulYadaifi'Merekamenjawab'
'Benar'- Maka Rasulullah $ menyempumakan yang tersisa dari

shalat itu, kemudian beliau sujud dua kali sambil duduk."65

a6s gu6iL ini beserta tat<hnfnya telah dikemukakan' pembatnsan: Shalat, bab:

Berbicara di dalam shalat (no. 260)'
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Kami dan kalian berpendapat dengan ini. Ada pura orang
lain yang menyelisihi kami, ia berkata, "Berbicara di dalam shalat
dengan sengaja adalah memufuskan sharat. Begifu juga perkataan
yang memufuskannya apabila orang yang shalat ifu mengira
bahwa ia telah menyempumakar,, kemudian ia berticara."

,ilr J;rLi;#;.t f htr-rly.
6 eli uLe .,nt ot',j6 *-) *;h, 'u
.;:yAr Jt f;gJ y tf i,,r .i_r-f bU, ,it,

3620. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa Rasulullah s
bersabda, " sesungguhnSn Anah memberrakukan dari perintah-Nya
apa yang dikehendaki-Nya, dan sesunggwhn5n di antara yang Attah
berlakukan adalah: Janganlah kaian berbicara di datam shalat,

Kami katakan: Ini tdak menyerisihi hadits kami yang
melarang berbicara dengan sengaja. Adapun berbicam karena lupa
maka tidak dilarang. Dalilnya, bahwa hadits hnu Mas,ud di
Makkah sebelum hiirah, sedangkan hadits Abu Hurairah di
Madinah, yaifu selang lama setelah hadits Ibnu Mas,ud. Maka kami
dan kalian tidak melemahkan hadits walaupun tidak diriwayatkan
dari Abu Bakar, Umat, Utsman maupun AIi, bahwa mereka
melalrukan seperti ifu, dan tidak pula mengatakan, "Orang yang
melakukan seperti ini adalah boleh." Kami pun menc,kupi dengan
khabar karena valid dari Rasulullah #, d* dalam hal ini kami
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tidak berdalih dengan dilakukannya ini di kemudian hari oleh yang

setelahnya.66
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362L. Malik mengabarkan kepada kami dari hnu Syihab,

dari Abdunahman AI A'raj, dari Abdullah bin Buhainah, ia

berkata, "Rasulullah,$ shalat dua rakaat mengimami kami,

kemudian beliau berdiri tanpa duduk, dan orangorang pun berdiri

bersamanya. setelah beliau menyelesaikan shalahrya dan kami

menunggu salamnya, beliau bertakbir lalu sujud dua kali sambil

duduk itu yang sebelum salam."67

465 Tehh dikernukakan pada no. 258, penrbahasan: Shalat, bab: Berticara di

dalam shalat.
4o7 HR. Malik dahm Al Muwththa' lL/9G97, pernbahasan: Shalat' bab: Orang

yang berdiri lagi setelah s€rnpuma' atau setelah dua rakaat, no' 65)'

Dari aJVafry,a bin *'id, dari Auurrahman bin Hurmuz, dari AMulah Ibnu

Buhainah, bahwa ia berkata, "Rasukrllah $ mengimami karni shalat Zhuhur, lalu
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Kami dan kalian berpedoman dengan ini. Kami dan karian
mengatakan: sujud karena lupa dalam hal kurang dalam shalat,
sebelum salam. sebagian orang menyelisihi kami, ia berkata,
"Kedua sujud ifu setelah salam." Ia berdalih dengan riwayat kami,
yang mana orang yang berdalih dari Malik berkata, ,,Nabi $
melakukan kedua sujud itu setelah salam dalam har adanya
tambahan, maka sujudnya adalah demikian. Dalam har adanya
yang kurang beliau melakukan kedua sujud ifu seberum saram,
maka sujudnya juga demikian."

Kami tidak melemahkan ini kendati udak diriwayatkan dari
seorang imam pun baik yang menyepakati maupun yang
menyelisihi, dan kami mencukupi dengan hadits Nabi S dalam hal
ini.

o . /. 
r/ ) o / . o / i tt.s ,///o /;,uGi r +; *ut? 6:;i -rIYY
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beliau berdiri setelah dua rakaat dan tidak duduk padanp. I alu setelah mengrelesaikan
shalatrya beliau sujud dua kali, kernudian salam setelah itu."

HR, Al Bukhari (l/378, (22], pernbahasan: Lupa, bab: Riwayat-riwayat tentang
lupa), dari Abdullah bin Yusuf, dari Malik, dengan kedua sanad i"i. in". L2i+lzzsl.-

HR. Mustm (l/399, pernbahasan: Masjid-masjid dan tempat-ternpat shalat, bab:
Lupa di dalam shalat dan sujud karena itu), dari yahya bin yuhlr6, dari i,lalik, dari lbnu
Syihab, dengan sanad ini. (no.85/S7O).

Diriwayatkan juga dari jalur Hammad, dari yahya bin sa'id, dengan sanad ini,
menyerupainya. (no. 87 /5T O).
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3622. Malik mengabarkan kepada kami dari Yazid bin

Ruman, dari shalih bin Khawwat, dari orang yang shalat khauf

bersama Nabi SS pada peristiwa Dzat Ar-Riqa', bahwa

sekelompok berbaris bersama beliau, dan sekelompok lainnya

menghadap ke arah musuh. Lalu beliau shalat safu rakaat bersama

orang-oremg yang bersamanya, kemudian beliau tetap berdiri,

sementara orang-orang ifu menyelesaikan sendiri-sendiri, lalu

mereka bubar dan membentuk barisan menghadap musuh.

Kemudian datanglah kelompok lainnya, lalu beliau shalat safu

rakaat yang tersisa dari sahalatrya bersama mereka, kemudian

dbm sambil duduk, sementara mereka menyelesaikan sendiri-

s€ndiri, kemudian beliau salam bersama mereka-68

3623. Asy-Syafi'i berkata, "sebagian sahabat kami

mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Umar, dari

saudaranya, yaitu Lhaidulah bin Umar, dari Al Qasim, dari Shalih

4aa Tehh dikernukakan pada no- 477, pembahasan: Shalat k6auf
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bin Khawwat, dari ayahnya, yaifu Khawwat bin Jubair, dari
Nabi 6$, seperti maknanya.459

Kami dan dia berpedoman dengan ini sampai diceritakan
kepada kami darinya selain apa yang kami kernukakan kepadanya.
Sebagian orang menyelishi kami, yang mana ia mengatakan apa
yang menyelisihi pendapat kami, ia berkata, "sekarang tidak boleh
dilakukan shalat khauf,"

Hujjah kami kepadanya addah riwayat valid dari
Rasulullah $. Sedangkan di antara huiiah adalah ia berkata,
"Hadits-hadits dari Nabi ,# tentang shalat khauf berbeda-beda,

dan kami tidak mengetahui adanya riwayat dari Abu Bakar, Umar,
Utsman maupun Ali yang menyatakan bahwa salah seorang dari
mereka melakukan shalat khauf, dan fidak pula
memerintahkannya. Shalat di belakang Nabi # ddam segr

keutamaan tidaklah sama dengan shalat di belakang selain beliau.
Dan karena tidak diriwayatkan dari para khalifahnya hadits valid
yang menyebutkan pelaksanaannya, sedangkan mereka juga masih
tetap berperang dan diperangi di masa mereka, maka ini
menunjukkan bahwa itu adalah khusus untuk Nabi $."

Hujjah kami kepadanya, bahwa apabila telah valid dari
Rasulullah $, maka itu berlaku umurn kecuali berdasarkan dalil.

Karena tidak ada sesuafu dari perbuatan beliau menjadi
kekhususan kecuali datang dalil kepada kami dari Al Kitab atau
Sunnah, atau ijma' yang menunjukkan bahwa ifu khusus bagi
beliau. Jika tidak ada, maka cukuplah bagi kami hadits dari
Nabi $ sehingga tidak membutuhkan dari yang setelah beliau,

sebagaimana yang telah kami katakan pada sebelumnya.

M2
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3. Bab: Riwayat-Riwayat Tentang Zakat
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3624. Asy-Syaf i berkata: Malik bin Anas mengabarkan

kepada kami dari Amr bin Yahya Al Mazini, dari ayahnya, dari

Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Nabi $ bersaua, 'Tidak ada

kewajifun zakat pda hasil panen tnng kunng dai lima wasq,

tidak ada keoyajiban zakat pada Wrak yang kunng dai lima

uqryah, dan tidak ada zakat pudu unta yang kurang dai lima

ekor"

Kami dan kalian berpedoman dengan ini. sebagian orang

menyelisihi kami dalam hal ini, yang mana ia berkata, "Allah ft
berfirman kepada Nabi-Nya S,

41 2.. , t!4 , n)'6'*e)r, LrrL
"Ambillah zakat dai sebagian harta mereka'" (Qs' At-

Taubah [9]: 103)
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Nabi S juga bersabda,

Jo to. ' ' /.$srrtSt16q
" Tanaman yeng disirami air hujut (zakabtya) sepersepuftth."

AHah & fid* mengkhususkan suatu harta tanpa harta
lairrgm, dan di dalam hadits ini Rasulullah $ juga Udak

rnurgil{tnrsuskm suafu harta tanpa harta lairmya. Maka alru
bepdornwr deAan hadits ini yurg menyepakati Kitahdlah, dan
mcrgqiyaskan kepadanln." Ia juga berkata, "Tidak ada suafu harta
yang ditmjibkan zakat padanya sementara yang lainnya frdak
diwajibkan zakat padanya. sernua lneng dikcfuarkan bumi
walauptxr hanya seikat sa!ruran-, maka zakatnya sepersepuluh."

Huijah kani kepadanya, bahwa Rasulullah $ yang
merrielaskan dari Allah S makna dari apa yang dimaksud Auah.
Jadi, bcliau menjelaskan harta mana yang diambir zakatnya, dan
mana yang fidak dimaksud. ,Adapun bahwa hadits dari
Rasulullah S mengcrai apa yang disirami oleh air hujan bersifat
ulnuln, maka penafsimnnya mentrnjukkan ketrmuman.4To

AsySyrafi'i berkata: Aku telah mendengar orang lang
diambil tn$ah darin5m, yang mana ia mongatakan ruafu perkataan
yang maksudrya: Hal ini telah dilaksanakan setelah Nabi $ oleh
Abu Bakar, (Jmar, utsman dan Ali. Mereka mernungut zakat dari
berbagai negeri dengan pengambilan yang umurn dan dalam masa
yarqg panjang- Maka tidak diriuralptkan dari mereka dan tidak pla
dari seorang pun dari mereka, bahwa ia mengatakan, "Tidak ada

470 14u}, dikernukakan pada no. 801, dan di- bthnj p,ri,a rw. I il, penrbahasan:
Zakat, bab: Bilangan lnng bila dicapai oleh jumlah ,r,ta rnut u a*4iut " -t*tpadanya.
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keurajiban zakat pada hasil panen yang kurang dari lima wasaq-" la

berkata, "Dan Nabi $ memiliki pesan-pffin dimana hal ini bukan

salah sattrn5ra, dan apa png dirir*rayatkan dari Nabi $ hanya oleh

Abu Sa'id Al l(hudri."

As5r.Syafi,i berkata, Hujjah kami kepadanya, bahwa karena

orang yang menceritakannya adalah orang tsiqah maka ctrkuplah

dengan khabamya, dan kami Udak menolak dengan taftwil, dan

tidak pqla karena tidak diriwaSntkan oleh yang lainnya, jqga fidak

karena tdak diriunyatkan l^ng seperti itu dari para imarn-

Cukuplah dengan Sunnah Rasr-ilullah $ sehingga tidak mennerhr-

kan yang lainnya. Karena apabila ini di-nasrlkan dengan jelas,

maka tidak dimasuki oleh talndlan Al Kitab, karena Nabi # lebih

mengetahui makna Al Kitab. Tidak pula dimasuki oleh takr,vil

hadits secara umLlrn yang mengandung kemungkinan menyepakati

saua Nabi $ yang di-nasrlkan dan kemungkinan menyelisihinya.

Apabila mengandung dua kemungkinan makna, maka lebih tepat

untuk menyepakatinya dan Udak menyelisihinya. Tidak dilemahkan

oleh faktor tidak diriwayatkan kecuali oleh satu orang dari Nabi $
apabila ia orang biqah."

*f),
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3625. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari
AMullah bin Umar, bahwa Nabi ffi bersaMa, 'Ehnngsiap
menjual pohon kurma Wng telah matang buahn5n, maka buahnya

mer{adi hak milik penlual kecuali apbila pembeli mens5antkan-
nta-"47L

Kami dan ka$an berpendapat dengan ini. Kami pun

mengatakan, lni menr-mffian bahwa oramg yurg menjual pohon

kurma ynrry befum matang buahnya, maka buahnSn mmjadi hak si

pernbeE. Sebagian orang menyrelisihi kami dalam hal ini, yang

mdla ia berkata, "Karena Nabi $ mernutuskan bahwa apabila

buahnya telah maturg maka buahnya menjadi hak si peniual

kecuali si pembeli mensyaratkannya, maka kami tahu bahua
apabih buahnya telah matang telah terlepas narnun tersembunyi di
pohonnya sehingga tidak tampak, sebagaimana hakrya kehamilan
yang tersembunyi yang tidak tampak. Begitu juga apabla telah
terlepas kendati behrm matang maka buah itu hak si penjud."

Ia juga berkata, "Begifu jirga kdian mengatakan tentang
budak perempuan yang diiral dalam keadaan hamil, maka

menjadi hak si pembeli. Tapi apabila kehamilan itu
telah twpisah rneka si anak menjadi hak si peniual. Apabila buah

tdah kchrar dari pohon berarti telah terpbah darin5a."

AsySyafi'i kkata: Hujjah kami kepada mereka, yaihr kami
katakan: Sesungguhnya buah ifu apabila di luar pohon kurma lahr

Raorhrtlah $ menetapkan suafu hukum setelah matangnya, maka

inenrmjukkan pertedaannya antara hrkumnya dalarn keadaan

buah sebelum matang dan setelahnya. Dalam hal ini kami'

471 1"61'r dikenrukakan pada no. 1476, pernbahasan: Jual-beli, bab: Buah kebun
!,ang diiual pohonnya.
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mengikuti perintah Rasulullah dB sebagaimana yang beliau

perintahkan, dan kami tidak menjadikan salah satunya diqiyaskan

kepada yang lainnya, dar kami menyamakan keduanya apabila

keduanya tampak padan5a, dan kami tidak mengqiyaskannya

dengan anaknya budak perempuan, dat tidak mengqiyaskan

Sunnah dengan sunnah, tapi kami berlakukan setiap sunnah

sebagaimana adanya selama kami menemukan jalan untuk

memberlakukannya. Kami pun tidak melemahkan hadits dengan

qiyas atau pun lainnya yang anda paparkan, dan tidak pula dengan

alasan berpadunya ini di sini, walaupun dalam hal ini tidak ada

yang diriwa5atkan dari Abu Bakar, Umar, Utsman maupun Ali,

dan tidak pula berdasarkan suafu pendapat maupun hukum, dan

tidak pula suatu perintah yang menyepakatinya. Kami mencukup

kan dengan khabar dari Nabi $ dalam hal ini sehingga tidak

memerlukan yang lainnya.

4- Bab: Jual-Beli Buah-Buahan

AsyS5nfi'i berkata:

c
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3626. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari
hnu Umar, bahwa Rasulullah S melarang jual-beli buah-buahan

hingga tampak bagusnya. Beliau melarang penjual danperrrtrJli.aTz

3627. Malik mengabarkan kepada kami dari Humaid Ath-
Thawil, dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah $ melarang jual-

beli buah-buahan hingga tuzha. Lalu dikatakan, "wahai Rasulullah,
apa ifu tuzha?" Beliau bersaMa, 'Hingga memenh." Beliau juga
bersaMa, " Bagaimana menunthnu apabila Allah mancqah buah
itu, maka dengan apa sneorang l<alian harb
saudaranyd?"473

Kami dan kalian berpedoman dengan hadits ini, dan kami
,katakan: SaMa Nabi $ menunjukkan dua makna.

4T2Tebhdikenrukakan pada no. 7482-74U, p€rnbahasan: Jual+eli, bab: Waktu
ynng dibolehkan jual-beli buah-buahan.

473 tbid.
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Pertama, permulaan bagusnya adalah merah, 
, 
dan yang

senrpanya adalah kuning. Dan bahwa saMa beliau, fu e-l tl1

tgi ,)6'€'bi'bUi ,r,;3, "Apabila Altah mencegah buah itu,

maka dengan apa seseorang kalian mengambil harta saudaranyil"

adalah mencegah buah sehingga membiarkannya hingga masa

yang biasanya dalam masa itu buah menjadi rusak. Maka kami

katakan: Setiap yang membeli buah-buahan yang telah tampak

bagusnya, maka ia boleh membiarkannya hingga sempuma'

Sebagian orang menyelisihi kami dalam hal ini dengan

mengatakan, "Barangsiapa membeli buah-buahan yang telah

tampak bagusnya maka ia tidak boleh membiarkannya'"

Hal itu karena kepemilikan pohon kurma dan air yang

dengannya pohon kurma itu menjadi bagus adalah milik penjual

yang membiarkan pohonnya dan aimya, sedangkan si pembeli

tidak boleh mensyaratkan itu, karena ia tidak mengetahui kadar

harga buah dari kadar upah. Maka hujjah kami kepadanya, bahwa

sa6a Nabi g, \Ff J6 i:b|'b\e ,|t;Jt'ht € ti1 " Arabita

Altah mencegah buah ifu, maka dengan aP sgeorang kalian

mengarnbil harta saudaranyd" menunjukkan bahwa hanya

mencegah apa yang dibiarkan, bukan apa yang harus dituai oleh

pembelinya. Kami pun memandang, bahwa orang yang

menyelisihi kami dalam hal ini telah meninggalkan sunnah dan

meninggalkan apa yang ditunjukkan oleh Sunnah'"

Ia berkata, "Apabila ia berhujjah kepada kami bahwa tidak

ada riwayat dari Abu Bakar, Umar, Utsman maupun Ali, pendapat

maupun kepufusan yang menyepakati ini, maka kami

M9
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mencukupkan dengan khabar dari Rasulullah S sehingga tidak
memerlukan yang lainnya."
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3628. Malik mengabarkan kepada kami dari AMullah bin

Yazid maula Al Aswad Ibnu Sufuan, bahwa Zaid Abu Ayy"y
mengabarkan kepadanya, dari Sa'd bin Abu Waqqash, ia
mengabarkan kepadanya dari Nabi tS, bahr,va beliau melarang
jual-beli kurma muda dengan kurma matang.474

zz ) o. .
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3629. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi,, dari
Ibnu Umar, bahwa Rasulullah $ melarang muzabanah. 7'

a7a '7"1u1, dikernukakan pada no. 1462, pernbahasan: Jtral-beri, tab: Jual-beli
makanan dengan makanan.

47s Telah dikemukakan pada no. 1523, pernbahasan: J,al-beli, bab: Muafunah.
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Muzabnah adalah menjual kurma kering dengan kurma

sesuai takaran, dan menjual anggur dengan anggur kering sesuai

takaran.
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3630. Malik mengabarkan kepada kami dari Naft', dari

hnu Umar, dari Zaid bin Tsabit, bahwa Rasulullah $ mernberikan

rut<hshah kepada pemilik ariJryh476 untuk meniualnya dengan

taksiranntrn.aTT

Ia berkata, "Lalu kami dan kalian berpedoman dengan

semua hadits ini ketika kami mendapatkan sernua bftfuifnya. lalu

kami katakan: Mgabnah adalah menjtnl kumptrlan semuanlB

dengan sesuafu png sejenisnya dengan ditakar',478 dan menjual

kurma muda dengan lnrma matang, apabila larma muda kurang -
atau sedikit lebih atau tdak diketahui-, maka diharamkan

penjualan itu kecuali sarna. Demikian itu apabila diletarrkan di

tanah. Kami pun menghalalkan jual beli antmyang ditaksir dengan

kurma matang, dan itu termasnrk ke dalam makna muzabanah,

a76 yuitr, menlual kurrna muda di polrcn lornta dengan kurma matang gang

dital€r.
477 Telah dikemukakan pada no. 1503, pernbalrasan: Jual-treli, bab: Jual beli

am!/a.- 478 yaloi menjml sesuatu 5rang Udak diketahui takaran atau timbangannya

dengan pasti, dengan sesuatu Fng seiqtis dengan ditakar atau ditimbang'
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kurma muda dengan kurma matang apabila keduanya memiliki
nilai yang sama.

AsySyafi'i berkata: Sebagian orang menyelisihi kami dalam
hal ini, yang mana ia tidak membolehkan jual-beli araya, dan ia
menolaknya dengan dua hadits, ia berkata, "Diriwayatkan dua
hadits berbeda dari Nabi S, lalu kami berpedoman dengan salah

safunya." Sedangkan yang kami jadikan pedoman lebih sesuai

dengan Sunnah beliau dalam hal melarang penjual kurma dengan
kurma kecuali dengan takaran yang sama. Maka kami memandang
bahwa kami memiliki hujjah yang valid atas mereka berdasarkan
apa yang kami katakan kepada orang yang menyelisihi kami,
karena kami mendapati makna tersendiri dari kedua hadits ini
sehingga kami memberlakukan keduanya.

Karena kami memiliki hujjah dengan ini, maka di dalam
kedua hadits ini juga kami memiliki itu terhadap kalian. Jadi
penisbatannya kepada perbedaannya, dan keduanya memiliki
pengertian tersendiri yang samai-sama bisa diberlakukan. Kami
tidak meninggalkann5ra karena hujjah selain kami sebagaimana
png kami sebutkan terhadap hadits kami, dan tidak pula karena
tidak adanya riwayat dari Abu Bakar, Umar, Utsman maupun Ali,
dan kami mencukupkan dengan khabar dari Nabi $ dalam hal ini.
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3631. Malik mengabarkan kepada kami dari Tjiid bin

Aslam, dari Atha' bin Yasar, dari Abu Rafi' maula Nabi $, ia

b€rkata, 'Nabi $ merninjam seekor anak unta dari seorang lelaki,

lalu datanglah sekaunnan unta zal<at." Abu Rafi' melanjutkan,

"l-alu Rasulullah $ memerintahkanlm untuk mernbayarkan seekor

anak unta kepada lelaki tersebut, maka aku berkata, 'Aku Udak

menemukan di dalam kawanan unta ihr kectrali unta bagls ruba'i

0nng telah berumur tuiuh tahunan)'. Beliau pun bersaMa,

'Bqikanlah ifu kepadanim, l<arqa sebaik-baik orzng

datah gn7 Flkg baik datan memb5mr utangnya""A7g

Kami dan kalian berpedoman dengan ini, dan kami

kratatran: Tidak apa-apa merniniam her,van kectrali budak-budak

perempuan. Semua peminiaman heunn diqirckan kepada ini.

479 Telah dikernukakan pada no. 1578, pernbatrasan: Jual-beli, bab: Jual-beli

hewan dan perninjarnannYa.
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Sebagian orang menyelisihi kami dalam hal ini, yemg mana
ia berkata, "Tidak boleh meminjam hewan dan fidak boleh
dipinlamkan."

3632- Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, bahwa ia
memakruhkan peminjamannya. Diriwayatkan juga dari sahabat
Rasulullah S yang lainnya. Namun kami tidak menganggap
adanya hujjah pada seseorang grang selain Nabi {$ apabira ada
sabda Nabi g.aao

't80 [jh. Mushannaf AMumzaq (8/2A-24, pembahasan: Jual-beli, bab,
Perninjaman haran), dari Ma'mar, dari Hammad dan yang lainnyn, dari lbrahirn, ia
berkata, "Abdullah bin Mas'ud mernbawakan seor.rng lelaki yang merninjam trnta muda
untuk unktu tertentu, lafu ia melarangnya." lno- l4747l.

Dari Ats-Tsauri, dari Hamnnd, dari hrahim, bahwa Abdullah merna}nrtrkan
p€rniniaman hewan. (no. 14148).

Dari Abdllah bin Katsir, dari qnr'bah, dari eais bin Muslim, dari Thariq urn
sy,ihab, ia Hata, "Zaid lbrnr Khuhidah menyemhkan s@nlah gnta rrnlda k€pada
Atis bin Arqub, !,ang mana setiap unta (biayala) tirna puhh. Lalu saatptuh ternpo ia
datarE menagihnla, maka ia pun men€rnui tbnu Mas'ud agar menrintalon

unfulmya, narnun Abdullah melarangrrya melal<tllran itu, dan
m€nyuruhnya agar mengambilpokok hartanya." (no. 14149).

Dari Ats-Tsauri, dari Qais, dari Thariq, seperti ihr. (no. l4f50).
Dari Ats-Tsauri, dari AMurrahman bin Al easim, bahura umar

memakruhkannyra. (no. 14752) -
uh. Al Atsarka+n Muhammad (h. l6s-166, bab: perninjaman hannn), dari Abu

Hanifah, dari Hammad, dari Ibrahim, ia Mata, "Auulah bin Mas,ud 4fu
m€nyerahkan seiumlah harta untuk kerjasama kepada Z.aid bin Khuwalidah Al Bakri,
lalu Zaid menyeratrkan k"pada AMs bin Arqub Aslrqnibani untuk menyara unta-unta
muda, lalu ketika iatuh ternpo ia mengambil sebagian, dan masih tersisa sebagian,
maka Atis pun kesulitan. Kernudian sampai kepadanya bahr,va harta ihr mitik
Abdullah {b, rnaka ia Pun menernuinya untuk merninta belas lasihannSTa, mat{a
Abdullah 4h ber&ata, 'Benarkah zaid merakukan itu?' Ia menjar,,ab, 'ya'. Male
Abdullah pun mengirim utusan kepadanya, lalu ia bertanya kepadanya lalu
Abdullah i& berkata kepadany4 'Kernbalikan apa !,ang telah engkau ambil, dan
ambillah pokok hartamu. Dan janganlah sekali-kali engkau menyerahkan harta kami
untuk peminjaman heuuan'. "
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Ar-Rabi' berkata, "Dibolehkan peminiaman semua jenis

herpan, kecuali budak-budak perernpuan, sebagaimana tidak boleh

disetubuhi, dan @itu pula udak boleh dipinjamkan"'

5. Bab: Pengadilan

Aqrq/afi'i berleta:
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3633. Malik mengaba,rkan kepada kami dari Ja'far bin

Muhammad, dad elahnya bahua Rasrlullah * memuhrskan

dengan sumpah dis€rtai saksi-'r8l

Asy$afi'i berkata: IGrni dan lGsan berpdoman dengan

ini. Kami berpedoman dengan ini karena kami mcriunayatkannya

dari hadits orangofttng Mald{ah secaftl bsambung sanadnya lagi

shahih. sebagian orang menyelisihi l(ami dalam hal ini, dan sejauh

lrang aku ketahui, ia tidak pefnah berhujiah yang lebih banSnk dari

Muhammad b€d(ah, "lGmi berpedqnan d€ngan s€rnua ini, p€rniniaman herlan

apa pun 6dak bol€h. Dan ini iWa nrenrpalon perdapat Abu Hanifah nhimahullah-"

gp.1Ml.' ,t8l'Telah dikernukakan pada no. 2957, pernbahasan: Pengadilan, bab: Sumpah

dis€rtai saksi. Dan di sana terdapat baryak riwayat lainrya untuk hadits ini dalam

masalah ini, baik seum rnaupun s€telah hadts ini'
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3634. Nabi $ bersaMa, "sumpah diunjibl<an atas orang

tnng didakum."$2
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hujjahnya dalam hal ini di samping tiga masalah lainnya. Ia
menyatakan, bahwa Al Qur'an menturjukkan bahwa tidak boleh
kurang dari dua saksi laki-laki, atau seorang s*si laki-laki dm dua
wanita. Ia juga menyatakan, bahwa:

Ini dikatakan juga oleh Umar. Maka ini menuniukkan,
bahwa sumpah tidak dibolehkan kecuali atas terdakrwa, sedangkan
pendalaua tidak diminta bersumpah. Ia juga berdalih, bahua Ibnu
Syihab, serta Atha' dan Urwah, keduanya orang Makkaftr dan
Madinah yang dimasa mereka keduanya sangat mengingkari. Ia
berdalih dalam hal ini, bahwa tidak ada riwayat dari Abu Bakar,
Umar maupun Utsman dalam hal ini yang menyepakatirya, dan
tidak ada juga dari Ali melalui jalur yang shahih darinya, dan tidak
ada juga dari para sahabat Rasulullah $ lainnya dari jalur yang

shahih, juga tidak ada dari Ibnu Al Musayyab dan tidak pula dari Al
Qasim, dan tidak pula dari mayoritas tabiin, dan bahwa kami
rneminta sumpah dalam masalah harta namun kami tidak meminta
sumpah dalam masalah lainnya.

3635. Rabi'ah bin Abu Abdurrahman berkata, ,Kami

menerapkan sumpah disertai saksi karena kami mendapatinSn di

4s6
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dalam kitabkitab Sa'd bin Ubadah." Ia iuga berkata, "sedang

kalian menerapkan sumpah disertai saksi, karena kalian

mendapatinya di dalam sebuah kitab, dan kalian menolak hadits-

hadits yang kokoh."ffi

As5rSyafi'i berkata: Huijahku kepadanya dalah aku

kataksr: RiwaSrat dari Rasuhflah t adalah 'ralid, sedangkm apa

yang vdid dari Rasr.ilr.dah * oruk tidak dilemahkm oleh yang

lainnSra, dan tidak diuakilkan AI Qt-tr'an b€rsarnanlra, scrta tidd<

tertold< karena diingkdi ohh Urunh, Ib.nr Syihab dar Atha',

karena tidak terdapat hujjah di dalam pengingkarar itu, karana

hujjahnya tadapat didalam khabar, bukan di dalam pengingkaran.

Kami pr-rr mernandang ini hujjah kami, maka karena yang seperti

ini menjadi hujjah bagi kami, demikian iuga yang seperti itu,

apalagl karena tidak adanp apa yang lebih bisa melemahkannya

daripada itu.

c '1" :,6 *uy,6?i -r1r1/.f- I I

* ,6(bL ;.Ir * d ,eL ,g: ; 
^3L, . z I -z /

l-', ;A?rt J:" "br ir., oi '1' + u. /.C

483 Hadits ini telah dikernulokan 'n'ara 
mu,nd di dalam pernbahasan:

Pengadilan, bab: Sumpah dis€rta saksi, no. 2953.

457



AlUmm

{6.. , .-I - - il
I o*r 4-o.J I
J' ,, / r fl-C-tJ l-ti €-e ,b'JL U :JU

I

) 6r U
3636. Malik mengabarkan kepada kami dari Hasyim bin

utbah Ibnu Abi waqqash, dari Abdullah bin Nisthas, dari Jabir bin
Abdullah, bahwa Rasulullah S bersabda, "Barangsiapa

di atas mimbarku ini dengan sumpah dosa, maka hendaHah ia
bersiapsiap menempati tempat duduknya di neraka.,,4&

Kami dan kalian berpedoman dengan hadits ini, dan kami
katakan: Hadits ini menunjukkan, bahwa seseorang tidak boleh
bersumpah di atas mimbar Rasulullah .E& kecuali dipaksa
bersumpah, bukan dengan kemauannya sendiri, dan hanya para
hakim yang boleh memaksa manusia unfuk bersumpah. sebagian
orang menyelisihi kami dalam hal ini, dan ia berdalih dengan
mengatakan, Hasyim bin Hasyim tidak masyhur dengan hapalan,
sementam AMullah bin Nisthas tidak dikenal. seandainya kami
berhujjah kepada kalian dengan yang seperti ini niscaya kalian
menolaknya, lagi pula di dalamnya tidak disebutkan bahwa
Nabi $ meminta sumpah di atas mimbar. Adakalanya seseorang

dengan kemauannya sendiri bersumpah di atas mimbar,
sebagaimana dengan kemauannya sendiri ia bersumpah talak dan
memerdekakan budak, dan itu tidak diminta bersumpah. Kalian
tidak memiliki riwayat dari Nabi S sepanjang umumya bahwa
beliau meminta seseorang bersumpah di atas mimbamya baik
dalam perkara utang maupun lainnya.

484 HR. Malik dalam AJ Muwaththa' (2/722, (36) pembahasan: pengadilan, bab:
Riwayat-riwa5rat tentang sumpah di atas mimbar, no. 10). Dan telah Jikernukakan
pada no. 3031, pembahasan: Dakwaan dan pembuktian, bab: Sumpah disertai saksi.

olz z ,
oJ*i.o
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Ia juga berdalih, bahwa Nabi $ melangsungkan li'an antara

suami istri, lalu yang me-l'an itrt berhrtur, dan tidak ada cerita

yang menyebutkan bahwa itu di atas mimbar Rasulullah s. Ia juga

berkata, "Idakkah kau lihat para penduduk negeri, apakah

mereka ditarik ke Madinah atau mereka bersumpah di negeri-

negeri mereka? Maka bagaimana bisa sumpah-sumpah kepada

orang-orang itu b€rbeda-beda?"

Ia berkata, "Maka kami tidak memandang ini seb4ln

huijahnya."

Sementara kalni katakan, SaMa Nabi $ sestsi zhafr*mya,

bahwa tidak boleh seseorang bersumpah di atas mimbar kecudi

dipaksa, sebagaimana yang kami rincikan'

6. Bab: Memerdekakan Budak

AsySyafi'i berkata:

z z .l c, /
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3637. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari
hnu Umar, bahwa Rasulullah $ bersabda, "Banngsiapa

memerdekakan bagian miliknya dari budak tnng dimitiki se@ra
berserikat, dan ia mempunyai uang senilai harga budak tercebut,
maka harga budak ifu dibksir dangan harga umum. I^atu
hendaklah ia berikan bagian orang-oftng yang berserikad setelah
ifu barulah ia dapt memerdekal<an budak tersebut Namun jika
tidak, berarti ia hanya membebaskan apa 5ang merladi
saia.'485

485 HR. Malik dalam Al Muuaththa' en7L, perrbahasan: Memerdekakan
budak dan wala', bab: orang yang memerdekakan bagian kepemilikannp pada
budak).

HR. AI Bukhari (2/214, (49) pembahasan: Mernerdekakan budak, bab: Bila
memerdekakan budak png dimiliki dua orang), dari Abdulhh bin yusuf, dari Malik,
dengan sanad ini. (no.25221.

Dari Ali bin Abdullah, dari Sufi7an, dari Amr, dari Salim, dari aphnya &, dari
Nabi S, beliau bersaMa , ',#- e 4* ij g,ril,&'o,$ ,;;gt ;rr ti?'r*( i " Ban rgsiapa
memiliki budak 5ang diniliki oleh dua otag t/arry mal<a apbik ia

hqldaklah bdak itu dital.'sir harprw wm adil lafu dfunlan
kqnudlan si fudak dimqdel<dan." bo.2S2L).

Dari Abu An-Nu'man, dari Hammad, dari Ay!,ub, dari l{afi', dari hnu urnar {b,
dari Nabi $, beliau bersabda,'e-t:;r;,lg a d o,&5,1* e'i bsit lp,l'n U',*l.i
|#'4,J:' .lt,i;;'ttL! "Elamngsiap melepaslan hdr krytnitikanrya p& sanng
budak, petseril<atann5a dalam kepemilikan seorang bufuk, sdang ia mqniliki harb
sebarynkiunlah harga budak itu sqara adit, mal<a buhk itu mqdeka.,,

Nafi' berkata, "Bila ia tidak merniliki harta, maka berarti ia telah melepaskan hak
kepemilikannya."

Ayyub berkata, "Aku fldak tahu apakah ini kalimat png diucapkan oreh Nafi'
ataukah termasuk bagian dari hadits ini." (no. 2524).
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Asy-Syafi'i berkata: Kami dan kalian berpedoman dengan

hadits ini, dan dengan ini kami menggugurkan pengupayaan, dan

Disebutkan di dalam (2/215, pembahasan yang sarna, bab: Bila memerdekakan

bagian kepernilikan pada seomng budak, nalnun tidak merniliki harta, maka si budak

diJpayakan kemerdekaan tanpa memberatkannya dalam baT rtuk seperti kitabah

(p"".i.itan kemerdekaan), dari Musaddad, dari Yazid bin Zurai', dari Sa'id, dari

Qatadah, dari An-Nadhr hnu Anas, dari Basyir bin Nahik, dari Abu Hurairah i$,,

bahwa Nabi S bersa6a, \b ,it:, ii'trr< i7 4t; C * ibiii 4p C -(^,i't'1i- U;*i;
* oi;-v,'* y.'dL:-'6,9b?j "knnssap yang membebaskan bagian atau hak

k"p*nitikan padu inorarg budak (nnT dinilk secam berserikat), maka pembeban

total budak itu merladi keotraiibnng iika ia mempunyai harta- Jika tidak, maka harga

budak tersebut ditaksir secara adil, tantas budak diusahakan untuk dibebaskan dengan

tanpa membebani orang lang telah membebaskan hak kqanilikanng'"
AI Bukhari berkata, "Di-mubfu'ah oleh Hajjaj bin Haiiaj, Abban dan Musa bin

Khalaf dari Qatadah yang diringkas oleh Syu'bah-" (no.2527)'

HR. Muslim (2/7139-1141, (2O) pernbahasan: Mornerdekakan budak), dari

Yahya bin Yahya, dari Malik, dengan sanad ini- (no- 1,21501).

Diriwayatkan juga dari banyak jalur, dari Nafi', dari Ibnu Umar, yang semakna

dengan hadits Malik.
Disebutkan di dalam (1, bab: Penyebutan mengusahakan kemerdekaan budak)'

dari jalur Syu'bah, dari Qatadah, dari An-Nadhr bin Anas, dari Basyir bin Nahik, dari

Abu Hurairah, dari Nabi S, beliau bersaMa mengenai budak yang dimiliki oleh dua

orang, lalu salah safunya mernerdekakan (bagiarrrya), beliau bersaua, ';,L5- (Ia

menanggung). (no. 2/ 15021.

Ini- adalah hadits sgr'bah ynng dikatakan oleh Al Bukhari, bahwa ia

meringkasnya.
p*i R*. An-Naqid, dari Ismail bin lbrahim, dari hnu Abi Arubah, dari Qatadah,

dari An-Nadhr bin Anas, dari Basyir bin Nahik, dari Abu Hurairah, dari Nabi $, beliau

bersabda,,y : fu ? t'a;;z, ilo 1i'5'1 ;''6,lJrri'i tts \ a;i C *# :1".i'i 
r 
",i''',*i i

,,krangsiapa yang manbebskan hak kepanitikan pada samng htdak fiang dimiliki

secara-berceikat), -al* pemb&ant tolal bu&k itu dbabanlan kepda haftan5n bila

ia mqniliki harta. Jika ia tidak mqntliki hafta, mah htdak diusahakan untuk

dimerdel<akan tanpa mqtbbni orang yang t@H1 membebaskan hak

kepemilikarutya. " (no. 3,21503).

Disebutkan di dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abi Arubah dengan sanad ini: iJ it1

* ifu '* ;#-il,ilr' i e ;-'t i')A' "q *t' * il"so'a 3 " Bita ia tidak

meniliki harta, mal<a harga budak dibkir dengan adil, kemudian diusahakan untuk

menufupi bagian yang belum dimqdekal<an, tanpa manberatkan omng @ng telah

melepskan hak kepemikkanng." (no. 4/1503)'

461



AlUmm

kami padukan status budak dan merdeka pada diri budak apabila
orang yang memerdekakannya bangkrut. Sebagian orang
menyelisihi kami dalam hal ini dan melemahkannya, yaifu dengan
mengatakan, diriwayatkan oleh Salim dari hnu Umar, namun di
dalamnya tidak menyebutkan: 'Aib, J 4 ,y Ui tlt " Nanun jika

frdak, benrti ia hanya membebaskan apa yang menjadi bagiannya
saja."

Diriwayatkan juga dari A54yub, dari Nafi', dari Ibnu Umar,
dan Ayyub berkata: Mungkin Nafi' mengatakan: li'ar',F U6'iIp
'fb " Namun jika tidak, benrti ia hanSa membebaskan apa ,mng
manjadi fijd', atau mungkin ia tidak mengatakannya.
Dugaan kuatku, bahwa ini adalah sesuafu yang diucapkan Nafi,
berdasarkan pandangannya.

Ia juga melemahkannya dengan mengatakan, "Hadits ini
hanya diriwayatkan oleh hnu Umar seorang, dan telah
diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi # yang menyelisihinya,
dan dari selain Abu Hurairah dari Nabi S 5ang menyebutkan
tentang pengupayaan."

Ia juga melemahkannya dengan mengatakan, "Tidak ada
riwayat dari Abu Bakar, Umar, Utsman maupun Ali yang
menyepakatinya, bahkan kami meriwayatkan dari Umar apa yang
menyelisihinya."

Asy-Syafi'i berkata: Hujjah kami kepadanlra, bahwa Salim

-walaupun tidak meriwayatkannya- lalu Nafi' adalah tsiqah, dan
di dalam perkataan Aglub: "Mungkin ia mengatakannya, atau
mungkin tidak mengatakannya", apabila selainnya mengatakan
darinya maka bukan sebagai hujjah. Apa yang diriwayatkan dari
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Abu Hurairah dari Nabi s itu diperdebatkan, karena para hafizh

meriwayatkannya tidak menyelisihi hadits kami, sedangkan yang

lainnya meriwayatkannya menyelisihi hadits kami, dan walaupun

menyelisihinya namun hadits kami lebih valid dari itu. Kemudian

hadits yang disebutkannya menyelisihi hadits kami itu tidak valid,

tidak diriwayatkan oleh para hafizh dengan menyelisihi hadits

kami- Karena kami memiliki hujjah dengan ini atas orang yang

menyelisihi kami, maka demikian semestinya kita menyikapkan diri

kita dalam semua hadits, dan mencukupkan diri dengan khabar

orang-orang jujur dari Rasulullah S, walaupun tidak ada riwayat

dari seorang pun para khalifahnya yang menyepakatinya'

Asy-Syafi'i berkata: Dalam hal ini mereka memasukkan

kepada kami, bahwa stafus seorang budak setengahnya merdeka

dan setengahnya budak, namun dengan stafus merdekanya itu ia

tidak memilik hak mewarisi dan tidak pula diwarisi, dan semua

hak-hak kemerdekaan menjadi tidak berlaku, hanya saja ia

diberikan kesempatan sehari untuk bekerja bagi dirinya di hari itu

lalu tidak memberikan penghasilannya. Maka kami katakan: Kami

tidak meninggalkan hadits dari Rasulullah $ walaupun dimasuki

qiyas sebagaimana yang engkau sebutkan, dan tidak pula lebih dari

itu. Lagi pula, tidak ada porsi unhrk qiyas apabila ada Sunnah-

lalu aku katakan kepada Asy-Syafi'i, "Aku telah

memahami apa yang engkau fuliskan dari apa yang engkau ambil

dan kami pun berpedoman dengannya, yaitu dari hadits

Rasulullah d&, d* di dalamnya aku mendapati apa yang engkau

rincikan, bahwa kita menetapkan banyak hadits yang hanya datang

dari safu jalur, dan tidak ada sesuafu yang diriwayatkan dari para

khalifahnya baik yang menyepakatinya maupun menyelisihinya. Di

463



AlUmm

dalamnya juga kami dapati apa yang kami tetapkan dari Nabi $,
di samping ada juga sesuatu riwayat dari sebagian khalifahnya
yang menyelisihinya. I alu kami berpedoman dengan hadits dari
Nabi S dan kami meninggalkan apa yang menyelisihinya dalam

masalah qasamalh.486 Dan telah kami riwayatkan dari Umar
mengenai dipt gigi geraham dan sebagainya, dan kami
berpedoman dengan hadits Nabi $ dan tidak dengan apa yang

kami riwayatkan dari Umar dan dari hnu Umar dalam banyak hal,
dan tidak pula dari para sahabat Nabi $ lainnya."

fu-Rabi' berkata: lalu aku katakan kepada AsySyafi'i,
"Maukah engkau menjelaskan kepadaku, bahwa kita merir,rnyatkan
sesuafu dari Nabi $ kemudian kita meninggalkan karena yang

Iainnya?" Ia menjawab, "Ifu banyak." Aku katakan lagi kepada
Asy-Syafi'i, "Apa hujjah orang yang melalnrkan ifu?" Ia menjawab,
"Aku telah berusaha untuk mendapatkan sesuafu bagi kalian yang

ada padaku atau pada salah seorang ahli ilmu sebagai hujjah yang

bisa menjadi udzur namun aku tidak menemukannya. Demikian
ifu, bahwa orang-orang yang kalian meriwayatkan dari mereka apa
yang kalian jadikan pedoman itu yang berupa hadits Rasulullah S
dan kalian menganggap mereka tsiqah, mereka ifu orang-orang
yang kalian meriwayatkan dari mereka apa yang kalian tinggalkan
berupa hadits Rasulullah,S, maka kalian tidak boleh mengatakan

tentang mereka, bahwa mereka ifu terfuduh. Tapi apabila kalian
mengatakan, 'Mereka kadang kelim,' maka selain kalian bisa

mengatakan, 'Kami tidak mengambil sumber dari orang yang suka

keliru'. Apabila kalian mengatakan, 'Mereka kadang keliru pada
sebagian dan hapal pada sebagian lainnya,' maka selain kalian bisa

€6 Qasamah adalah sumpah pernastian sekelompok omng dalam tuduhan
pembunuhan untuk menetapkan atau menafikan.
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mengatakan,'sebenamya yang menunjukkan kekeliruan penutur

hadits adalah diselisihi oleh orang lain yang lebih hapal darinya,

atau lebih banyak haditsnya daripadanya'. Jika kalian mengatakan

mengenai apa yang tidak diselisihinya dari Nabi d!&, 'sestrngguhnya

penuhrmya ifu terkadang keliru dan terkadang hapal,' maka

engkau bisa dikatakan: keliru kendatipun engkau menyatakan

hapal, dan hapal walaupun engkau menyatakan keliru'' Engkau

maupun yang lain bisa dikatakan: semuanya mengandung

kemungkinan kelim, maka kami meninggalkannya dan mencari

ilmu dari hadits selain mereka'-"

Asy-Syafi'i berkata: Ini tidak terdapat kecuali dari hadits

orang-orang jujur, dan itu tidak boleh kecuali diterima, sehingga

tidak ada sesuatu pun yang ditinggalkan dari Nabi €& kecuali

karena apa yang diriwayatkan dari Nabi # jrgu. Dan karena

manusia membutuhkan Rasulullah #, maka Allah @ mengharus-

kan mereka mengikuti perintahnya.

Lalu aku katakan kepada Asy-Syafi'i, "Tolong sebutkan

sesuafu dari apa yang kami riwayatkan."

Asy-Syafi'i berkata, "Aku tidak perlu menyebutkannya, dan

apabila engkau menanyakan kepadaku tentang pendapatku agar

aku menjelaskan kepadamu hujjahnya dalam hal itu niscaya

engkau menjawab dirimu sendiri dalam pendapatmu, karena aku

telah memberimu banyak hal yang insya Allah sudah mencukupi-

tnu: Janganlah engkau meninggalkan satu hadits pun dari

Rasulullah $ selamanya kecuali ada hadits lain dari Rasulullah s
yang menyelisihinya, lalu dalam hal ihi engkau melakukan ber-

dasarkan apa yang engkau katakan pada dirimu mengenai hadits-

hadits ihr apabila itu konhadiktf."
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Aku berkata lagi kepada Asy-Syafi'i, "Aku tidak ingin
menanyakan kepadamu apa yang engkau tidak suka menyebutkan
seseorang, tapi aku menanyakan kepadamu tentang perkara yang

aku ingin engkau menjelaskan hujjahnya dalam hal itu kepadaku."
Ia berkata, "Tanyalah. "

7 - Bab: Shalatnya Imam yang Sedang Sakit Sambil
Duduk Mengimami Para Makmum, Sedangkan
Shalat Mereka di Belakangnlra Sambil Berdiri

Aku bertan5ra kepada Asy-Qlafi'i, "Bolehkah imam meng-
imami orang-orang sambil duduk? Dan bagaimana mereka shalat
di belakangnya, apakah mereka shalat sambil duduk ataukah
sambil berdiri?"

Ia berkata, "Memerintahkan seseorang unfuk berdiri lalu
mengimami mereka adalah lebih aku sukai. Tapi apabila ia meng-
imami mereka sambil duduk sementara mereka shalat di belakang-
nya sambil berdiri, maka shalat mereka dan shalatnya sma-sama
sah. Masing-masing telah melaksanakan keurajibannya, sebagai-

mana apabila imamnya sehat dan slmlat sambil berdiri, sementara
di belakangnya ada makmum yang tidak mampu bendiri sehingga

melakukannya sambil dLuduk, maka masing-masirg telah
menunaikan kevrajibannya. Aku memilih agar imam mqpakilkan
kepada seseorang yang sehat apabila ia sendiri sedang sakit agar
orang ifu shalat mengimami orang-orang sambil berdiri, karena
Nabi S pemah sakit selama beberapa hari, dan kami Udak
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mengetahuinya shalat mengimami orang-orang sambil duduk di

saat sakitnya kecuali hanya satu kali, dan setelah itu aku tidak lagi

mengetahui demikian hingga beliau berjumpa dengan Allah &.

Maka ini menunjukkan bahwa meruakilkan unfuk mengimami

mereka dan shalat sambil duduk (yakni mengimami sendiri sambil

duduk) keduanya sarna-sama boleh, namun yang diimami oleh

orang lain dengan perintah beliau lebih banyak dilakukan."

Ar-Rabi, berkata, "Lalu aku katakan kepada Asysyafi'i,

Apakah engkau hapal bahwa Rasulullah fr$ shalat sambil duduk

sementara orang-orang shalat di belakangnya sambil beridiri, lalu

beliau memberi isyarat kepada mereka agar mereka duduk,

kemudian setelah selesai dari shalat beliau memerintahkan kepada

mereka, bahwa apabila imam shalat sambil duduk, maka

hendaknya mereka semua shalat sambil duduk?' Ia menjawab,

tYa'."
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3638. Malik mengabarkan kepada kami, dari Ibnu syihab,

dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah $ menunggang seekor
kuda, lalu kuda ifu menghempaskannya, raru pinggang kanannya
terkilir. Lalu beliau shalat di rumahnya sambil duduk, scmentara
orang-orang shalat di belakangnya sambil berdiri. [-alu beliau
memberi isyarat kepada mereka, "Dudukrah kalian." Kemudian
beliau bersaMa, "s*ungguhn5ta dijadil<annya imatn ifu unfuk
diikuti-" Beliau juga bersabda, 'Maka apbila ia shabt sambil
dudd<, maka shalatlah katian sernua t ng14r4r1r.,,48z
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4E7 Tdah dikernukakan pada no. 34o, pernbalrasan: slnlat, b".b: stnla&rya
imam sambil d.rerk. Dan lri adahh dk mutbfu alaih.
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Jt" titt ,f;3')$ e) tttt ,f-f ,v €'t 6P (v.-

lit/.t1)LflbU);
3639. Malik mengabarkan kepada karni dari Hisyam -yakni

Ibnu Urwah-, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah #
shalat di rumahnya ketika beliau sakit, lalu beliau shalat sambil

duduk, sementara orang-orang shalat di belakangnya sambil

berdiri. [-alu beliau berisyarat kepada mereka, 'Duduldah kalian''

Setelah selesai beliau bersabda, 'saungguhngn diiadikannya imam

itu untuk diikufi, maka apabila ia ruku hendaffiah kalian iuga ruku,

apabik ia bangkit maka hendaHah l<alianiuga bangkit, dan apbila

ia shalat sambil duduk maka hendakhh lalian iuga shakt sambil

duduk -"M8

[.alu aku katakan kepada As}rslafi,i, ..Engkau telah

meriwayatkan ini, tapi mengapa engkau tdak berpedoman dengan

ini?,, Ia berkata, "lni mansul<h (hukrmqla dihapus) dengan

pertuatan Nabi $." Aku berkata, "Apa yang menghapusnya?" Ia

berkata, "Hadits yang telah aku sebutkan kepadamu itu menunjuk-

kan bahwa ini saat terjadi kecelakaan yang menghempaskan

Rasulullah #." Aku berkata, "Apa yang menghapuskannya?" Ia

berkata, .,Rasulullah s shalat mengimami orang-orang di saat

sakihrya beliau yang akhimya beliau meninggal itu sambil duduk,

sementara orang-orang di belakangnya berdiri, dan beliau tidak

memerintahkan mereka duduk, dan mereka pun tidak duduk'

Seandainya itu tidak mansukh, maka duduknya mereka itu lebih

+as Telah dikernukakan pada no. 341, pernbahasan: shalat, bab: shalabryra

imam sambil duduk. Dan ini adalah hadits muttafaq abih-Di sarn Imam AqrSyafi'i

tarrya mhimahultah Ta'ata hanya mengemukakan sanadnSa'
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dulu terjadi daripada perintah beliau kepada mereka untuk duduk,
dan seandainya itu terjadi pada mereka niscaya beliau
memerintahkan mereka duduk. Dan saat ifu Abu Bakar shalat
sambil berdiri di sebelah beliau mengikuti shalat beliau, dan
sakitnya beliau itu yang akhimya beliau meninggal itu adalah yang
terakhir beliau lakukan dan setelah pingsannya beliau. Karena di
masa sakihrya yang akhimya meninggal ifu, beliau tidak pemah
lagi menunggang hrnggangan hingga Allah mewafatkan beliau $,
ayah dan ibuku tebusannya."

Aku berkata, "Tolong sebutkan hadits yang engkau
riwayatkan dalam hal ini." Ia berkata,

3640- Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin
Urwah, dari ayahnya, bahwa Rasulullah S keluar di saat sakitrya,
lalu beliau menghampiri Abu Bakar yang sedang berdiri
mengimami orang-orang, lalu Abu Bakar berusaha mundur,
namun Rasulullah $ berisyarat (yang maksudnln): "Tetaplah
begitu-" lalu Rasulullah # duduk di sebelah Abu Bakar, maka
Abu Bakar shalat mengikuti shalat Nabi S, sementara oftrng-
orang shalat mengikuti shalatorya Abu Bakar.€9

3641. Orang biqah mengabarkan kepada kami, yaifu
Yahya bin Hassan, dari Hammad bin salamah, dari Hisyam bin
Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, yang seperti maknanSa tanpa
menyelisihinya, bahkan lebih jelas dari ifu, ia berkata,

'189 HR. Malik dalam At Muvnththa'(L/L36, pernbahasan: shalat berfimaah,
bab: shalatrya imam sambil duduk). Lri hadits mutal. A"rrq/uf i t€lah
meriwagratkannya serara bersamhng di dalam riurayat berikutrya.
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"Rasulullah $ shalat, sementara Abu Bakar shalat sambilberdiri di

sebelah 6"1iurl."490

3642.fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-

Syafi'i berkata: Orang tsiqah mengabarkan kepada kami dari

Yahya bin sa'id, dari Abu Mulaikah, dari ubaid bin Umair, ia

berkata, "seorang wanita tsiqah mengabarkan kepadaku'

tampaknya yang dimaksud adalah Aisyah". Kemudian ia

menyebutkan shalaturya Nabi $ dan Abu Bakar di sebelah beliau,

seperti makna hadits Hisyam bin urwah dari a5nhnya, dari

Aisyaft.491

g643. Diriwayatkan dari lbrahim An-Nakha,i, dari Al

Aswad bin Yazid, dari Aisyah, seperti makna hadits Hisyam dan

Ubaid bin Umair.ae2

49o Telah dikemukakan sanad dan matannya" pernbahasan' Shalat, bab:

Shalatrya omng sakit, no- 152'
491 Telah dikemukakan pada no. 153, pernbahasan: Shalat, bab: Shalatrya

orang sakit. Dan di *rru l.u.n iyun'i tauf, mengemukakan matannyra secara lengkap'

4e2 HR. nf grkhariif/:ZZt', wrrrAdrasan: Adzan, tab: Batasan orang sakit untuk

mengikuti i.muah). Al Bukari u"rt<ata, 
..Umar bin Hafsh bin Ghiyab menceritakan

il;;" ku*i, iu berkata, Avahlo, menceritakan kepadalsr, ia berkata, Al A'masy

mmceritakan kepada t uil auti lbrattim, ia berkata' Al As 
'ad 

Mata' 'Kami sedang

dihadapanAisyah&,lalukamimernbicarakanterrbngmasalahmerrekunishalat
(beriamaah) dan berdisiplin unhrk itu. Aisyah berkata, 'K€fika * ".d*s 

sakit yang

mernbawapadaajalnya,u/aktushalattibadandikumandangkanlahadzan,makabeliau
bersaMa (kepada para ishinya), u'Jru. S*lti 3 tJ t i) lswuhlah Abu Bakar untuk

mangimami shalah5a omng-onniS. talu dikaiukun kepada beliau, 'sesungguhnya Abu

Bakar adalah o.rrs ,.;"S;;;g,sedih dan mudah menangis (saat mernbaca Al

Qur'an), bila ia mengg*fik " 
posisimu maka ia udak akan dapat mengimami orang-

orang,.Beliaukembalimengulangiucaparurya,danmerekajugamernberijawaban
yang sama. Hal ihr terus biang hi"ggatigu kali' akhimya b"liuu p"t bersaMa' t't
'rrJu|JdSirJt;i,:,ii-"4rib(Sunggahl<alianinisepatipmwanitaYusuf'
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36M. L^alu aku katakan kepada Asysyafi'i, "Kami berkata,
"seseorang tidak boleh shalat mengimami orang-orang sambil
duduk." Kami pun berhujjah, bahwa kami terah meriwayatkan dari
Rabi'ah, bahwa Abu Bakar shalat mengikuti Rasulullah #.49s

Asy-Syafi'i berkata, 'Jika ini valid, maka tidak ada
perbedaan pendapat mengenainya, tenfu kami berpedoman
dengan ini, dan kami udak akan meninggalkan hadits-hadits ini.,,

Pqinbhkanlah Abu hkar agar mengimatni sharabrya omng-onry). Maka keluarrah
Abu Bakar mengimami shalat. r-alu Nabi $ merasa agak baikan tr.rbuhnp, maka
beliau pun keluar (masuk ke masjid) dengan diapit obhlua orang, seolah-olah aku
melihat kedua kaki beliau menyurtuh tanah karena sakit. Maka iu" guk* hendak
mundur, namun Nabi $ mencegahnya dengan isprat agar ia tetap pada posisinya.
Kernudian beliau di dudukkan di sisi Abu Bakar'."

Dikatakan kepada AI A'maqr, "Apakah beliau shalat kernudian Abu Bakar shalat
merrgikuti shalatrya beliau, dan orang-orang shalat derrgan mengikuti shalabrya Abu
Bakar?" AI A'masy mTtalpb sambir menganggut&an kAd-v;;t ". Diriwayatkanjuga oleh Abu Daud dari $4r'bah dari Ar A'maqr s"basil"nvu, dan Abu uu'iwirrah
menambahkan: "Beliau shalat dengan duduk di sebelah t iri aU" bakar, sernentam Abu
Bakar shalat dengan berdiri.',

493 Suyu belum menemukan riwayat Rabi'ah ini, akan tetapi Asy$,r,afi,i
menyatakannya murvl, sebagaimarn 1lang rianti akan disinggung.

Al Baihaqi mengatakan di dalam Al Ma'rifah tzt{sgi "Adapun perkataan
Rabi'ah bahwa Abu Bakar sharat mengikuti Rasulullah,$, itu (sa,nadnya) terputus, dan
telah diriwaptkan secam maushul dari Nu,aim bin Abu Hind, dad Abu wail, dari
Masruq, dari Aisyah."

uh- Mushannaf lbnu Abi qnifuh (2/229, pembahasan: stu,rat tathawau, dan
imamah, bab: Perbuatan Nabi $), dari syabbabah bin siwar, dari syu'bah, dari
Nu'aim, dari Abu wail, dari Masruq, dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah $ shalat di
dalam sakikrya yang membawanya kepada kematian, di berakang Abu Bakar, sambil
duduk."

Al Baihaqi "qru'bah meriurayratkannya dari Al A,masy, dari lbmhim, dad
Al As,ud, dari AiVah, kernudian berkata, 'Dengan merradukan r<r,au". ini dengan apa
yang dirirvayatkan, bahwa Abu Bakar shalat mengikuti shahtrln Rasulullah $,.

Sedangkan ynng kami kehhui dalam berdalil dengan sernua khabar, bahrrya shalat
yang dilakukan oleh Rasulullah *i di belal{ang Abu Bakar adalah shalat Shubuh pada
hari senin, yaitu shalat terakhir yang beliau laksanakan hingga beliau S meninggal,
yaitu bukan shaht yang dilakukan oleh Abu Bakar di b"ruk 

"g"v; seperti yang
dikatakan oleh fuy$,rafi'i nhimahutlah *." (At Ma ritah,2/SSg).
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Aku berkata, "Mengapa?" Ia berkata, "Rasulullah # *kit selama

beberapa hari dan malam, narnun Udak sampai kepada kami

bahwa beliau shalat mengimami orang:orang kecuali safu shalat,

dan selama hari-harinya itu Abu Bakarlah yang mengimami orcng-

orang. Shalatrya Nabi $ mengimami oran(forang satu kali itu

tidak menghalangi shalatrya Abu Bakar png selain shalat itu

bersama orang-omng selama beberapa kali' Begifu iuga apabila

Rasulullah $ shalat di belakang Abu Bakar sekali dan beberapa

kali, hal itu tidak menghalangi shalatnya Abu Bakar di belakang di

kali yang lain, sebagaimana halnr Abu Bakar shalat di belakang

Rasulullah $ di mayoritas umum5a'"

Aku berkata, "Kami berpendapat untuk melemahkan hadits

Hiqnm bin Urq/ah dengan hadits Rabi'ah'"

AsySyafi,i berkata, 
.Kalian berperrdapat demikian karerra

ketidaktahuan kalian mengenai hadits dan hujjah-hujiah. Hadits

Rabi,ah i[tt mursal, yang seperti itu fidak \ralid. sedangkan kami

tidak menetapkan hadits Hisyam bin Urq/ah dari a5nhnya hingga

Hisyam bin urwah menyandarkannya dari ayahnya dari Aisyah,

dan Al Aswad dari Aisyah dari Nabi fu, seradisepakai oleh ubaid

bin Umair. Bagaimana bisa kalian berhuiiah dengan hadits yang

tidak valid terhadap hadits yang valid? Yaitu apabila memang valid

hingga menrpakan hadits yang paling valid, maka -sebagaimana

yang engkau sebutkan- tidak akan menyelisihi hadits Urwah, fidak

pula Anas, dan f,dak pula menyepakatinya' dan fidak ada

maknanya dari hadits kami. Ini karena ketidak tahuan kalian

mengenai hadits dan mengenai hujjah'"

AsySyafi'iberkatakepadakr'r,"Cobaperhatikan'apabila
kalian tidak mengetahui tentang hadits dan hujjah, seandainya
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hadits HisSram bin Urwah dari ayahnla mengenai shalatnya
Nabi S mengikuti Abu Bakar itu tidak valid, maka akan menjadi
penghapus hadits Anas dan Aisyah dari Nabi # w.,g menyebut-
kan perintah beliau: Apabila imam shalat sambil duduk maka para
makmum di belakangnya shalat sambil duduk. Apakah kalian
menyelisihi kedua hadits valid dari Rasulullah # du., beralih
kepada satu hadits valid darinya. padahal tidak boleh menyelisihi
Rasulullah S kecuali kepada hadits daringra !,ang menghaptrskan
haditsnya yang menyelisihinya, atau png lebih valid darinya? Jika
hadits Hisyam tidak valid hingga menghaptrskan kedua hadits itu
maka semestinya kalian memerintahkan o*mg yang shalat di
belakang imam sambil berdiri agar ia duduk apabila imamnya
duduk sebagaimana yang diriwayatkan Anas dan Aisyah, bahwa
Nabi s memerintahkan itu kepada mereka. Apabila hadits
Hisyam ifu menghapuskan, maka karian terah menyelisihi yang
nasikh (yang menghapus) dan yang manatkh (yang dihapus) dan
beralih kepada pendapat kalian, padahal menyelisihi Sunnah
menyempitkan bagi setiap muslim.,,

Aku berkata kepada Asyspfi'i, 'Adalah orang serain kami
yang menyelisihimu dalam hal ini?" Ia berkata, 'ya, ada sebagian
orang.

,:uilrtt * ,lui+t r-._G f ,s), -r1 {, o
l.

Li {;* :JG *3 ,lLht _* ir Jyi of

.tac o
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9645. Diriwayatkan dari Jabir AI Ju'fi, dari AsgrSya'bi,

bahwa Rasulullah $ bersaffia, " Tidak seorang pun setelahku yang

mengimami trr6ll 4u4uk." 494

Aku berkata, "Lalu apa hujjahmu kepadanyra?" As5rSyafi'i

berkata, "Orang yang berhujjah dengan ini telah mengetahui

bahwa ini Udak mengandung hujjah, dan bahwa hadits seperti ini

tidak valid sama sekali walaupun tidak diselisihi oleh yang lainnya'"

Aku berkata kepada AsySyafi'i, 'Tidak ada seomng pun

yang melakukan ini setelah Nabi {s?" Asrspfi'i berkata, uTelah

kami jelaskan kepadamu sebelum ini, kami dan kalian berpan-

dangan menetapkan hadits dari Nabi S walauptrn tidak diamalkan

seorang pLln setelahnya, karena ctrkr,rp dengan khabar dari

Rasulullah $ sehingga tidak memerlukan yang lainnSra, maka kami

tidak perlu lagi mengulanginYa."

Ar-Rabi' berkata, "Lalu aku katakan kepada AsySyafi'i,

Adakah seseorang dari ulama wilayah Timur yang berpendapat

dengan pendapatmu?' Ia menjawab, 'Ya, dalam hal ini Abu

Hanifah berpendapat dengan pendapat kami, dan kedua

sahabatnya tidak menyelisihinya'. Aku berkata kepada AsySyafi'i,

4% Fn1. Ad-Daraquthni (L/3981.

Al Baihaqi mata, "Jabir bin Yazid Al Ju'fi mahuk (riwaptnya ditinggalkan)

menunrt pam ahli hadits yang mengetahui riwayntnya, dan iuga-pandangannya dan

madzhabnya tqce)a.Abu I).*";Ir bin Al Harits mengatakan kepada kami, Abu Al Hasan

A&Daraqutrni mengatakan kepada karni, 'Tidak ada png meriwayatkannp selain

Jabir Al .lu'fi, sedangkan ia matuk, dan hadits irf mual, tidak dapat diiadikan

hujiah'."
"Hadis ini diperdebatkan pada Jabir AI Ju',fi, yaitu dirir.myatkan dari hnu

u!,ainah dari Jabir sebagaimana 5r"g aikutuku" oleh Aslrsyafi'i. sernentara lbrahLn

bin Thahman meriwa5,ati<annp dari Jabir, dari Al Hakam, ia berkata, 'Umar menulis:

'Janganlah ada seorang pun setelah Nabi $ yang mengimami sambil duduk'' Ini

mutrrl/rrgl mauquf. Dan perawinya dari Al Hakarn dha'if'"
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'Bagaimana menurutmu hadits mereka yang ada pada mereka
dalam hal ini, apakah valid?' Ia menjawab, ,Tidak,. Aku berkata,
'I alu dengan apa mereka berdalih?' Ia menjawab, ,Allahu alam.
Adapun orang yang berdalih kepada kami lalu kami
menanyakannya, ia mengatakan, 'Tidak talid, karena itu murcal,
dan karena ifu dari seorang lelaki yang membuat orang-orang tidak
menyukai riwayat darinya'- Maka aku berkata, 'Maka ini keputusan
yang buruk'."

Asy-Syafi'i berkata, "Benar, dan kalian lebih buruk
keputusannya ketika kalian tidak menganggap hadits mereka yang
dipandang valid oleh mereka, namun kalian juga menyelisihi apa
yang kalian riwayatkan dari Rasulullah # }n"s tidak ada yang
menyelisihnya. Wallahu a'lam."

8- Bab: Kapan Mengangkat Kedua Tangan Di
Dalam Shalat?

Ar-Rabi'mengabarkan kepada kami, "Aku bertanla kepada
AsySyafi'i, 'Kapan mengangkat kedua tangan di daram shalat?' Ia
berkata, 'orang Snng shalat mengangkat kedua tangannya di
permulaan rakaat sebanyak tiga kali, dan pada bagian lainnya dua
kali dua kali, ia mengangkat tangannya ketika membuka shalat
disertai takbir pembukaan (bkbiratuI ihnnf sejajar dengan kedua
bahunya, juga melakukannya saat takbir rul{u, dan ketika
mengucapl<an 'oJ ,, iS.htf;r:" 1s6u1 i'frdallketika mengangkat

kepalanya dari ruku. Tidak ada takbir pembukaan kecuali di rakaat

476



AlUmm

pertama, dan di setiap rakaat hanya ada satu takbir ilh, dan satu

kali ucapan , i:J 9i',;.ht'$;" saat mengangkat kepalanSn dari

ruku, di kedua saat inilah ia mengangkat kedua tangannya di setiap

shalat.

HujjahnP dalam hal ini'

3ffi. Bahwa Malik mengabarkan kepada kami dari hnu

Syihab, dari Salim, dari a5ahnya, bahwa Rasulullah $ apabila

mernbuka shalat, beliau mengangkat kedua tangannSra sejajar

dengan kdua bahunya, dan apabila beliau nrku serta apabila

beliau mengangkat kepalanya dari ruku juga beliau mengangkat

kedua tangann5n. Dan beliau fidak melakukan itu di saat

strjud'-"49s

AqrSrfi'i berkata:

4e5 Fm- Malik dalam At Muwthtln' On*77, P€rnbhasan: Shalag bab:

Pernhrkaan shalat). Di dalamnya disebutkan: "Dan Miau mengucapkan, 'O-ll,itt'r;

l:;atUltt),:{r* t,Attah mandangar omng targ manuii-Itw' Wahai Rabb kann' nilik-

Mu qala pufi." (no. 16)-

Duni i.f#', bahwa Abdullah bin Urnar bila mernbuka shalat, ia mengangkat kedr.ra

tangBnqB ."1,ri- aorgun kedua bahuqn, dan bila mengangkat kepalan5ra dad rulu

krl-arrg dari itu. (no' 20)'
-ffn. 

nf 
'p,fut,ri1l/241, 

pernbahasan: Adzan, bab: Merrgangkat kedua tangan

padasaattakbirperbmab",*.","denganpernbukaan),dariAbdullahbin
ftl*t rtn, dari Malih dengan sanad ini. (no' 735)'

HR. Muslim ll/2921 perrbhasan: shalat, bab: DsukainSra mengangkat kedua

tangan seiaiar dengan t"a"i Uutru ksamaan de'gan Akbimul ihnnt dan ruku' serta

*ui uu.gmt duri nfi,r, dan bahwa itu tidak dlakukan keuka bangkit dari suiud), dari

beberapa jatur, dari S:fi;an, dengan sarnd ini'

t-afuzhnya: 'Aku melihat Rasululhh #i apabila mernbuka shalat beliau

mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua bahuqla, dan sebelum

Uai.Iu ,rL,l, s€rta k€fid Uungf.it d"ri 
"rfu, 

dan beliau tidak merrgangkahryra (kefika

barryldt) dad sqrud." lta-21/3%1.
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3647- Sut/an bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari
Az-z,rhi, dari salim bin AMullah bin Umar, dari ayahnya, bahwa
Nabi S mengangkat kedua tangannya apabila beliau membuka
shalat, dan apabila hendak ruIflr, serta apabila hendak mengangkat
kepalanya dari ruku, dan beliau tidak melalrukan itu di saat
suiud.495

3648.1ni diriwayatkan dari Nabi S oleh belasan orang.497

4% tbid.

_ 
497 la meriwayatkan itu di dalam hadits Abu Humaid As-sa'idi, grang mana AI

prkhuri meriwayatkan s€bagftm darinya. uhat bkhnj no. 3s26, pe"nuut"*",
Perbedaan antara AIi dan hnu Mas'ud.

Basan mengangkat kedua targan diriwayatkan oleh Abu Daud, dan bugarr-
bagian hadits ini tdalr dlhimpun di satu ternpat.

HR. Abu Da,d ll/4u4s8, terbitan Aru,ramah, pernbahasan: Shalat, bab:
Pernbukaan shala$.

Nanti akan lotni kernukakan riwayat-riwayat hadits Abu Humaid !,ang
dicantumkan oleh Abu Daud, karern sangat bermanfaat terkait dengan sifat slahl
Nabi $ juga.

Ahmad bin Flanbal menceritakan kepada kami, Abu Ashim Adh-Dhahhak bin
Maktrlad menceritakan k"pada kami, dan Musaddad menceritakan kepada kami,
Yah5l"a menceritakan k€eada karni, hadits Ahmad ini. Ia berkata, ,.AMul Hamid -r,akni
Ibnu Ja'far- mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Amr bin Atha. mengabarkan
kepadaku, ia berkab, Aku mendengar Abu Humaid As-sa'idi di antara sepuluh
sahabat Rasulullah $ ternrasuk di antaranya Abu eatadah, Abu Humaid b€rkata, Aku
yang paling mengetahui di antam kalian mengenai shalat Rasuhrllah $'. Mereka
berkata, 'Mengapa? Detni Allah, engkau tidak lebih banyak mengikuti beliau daripada
kami, dan tdak lebih lama manyertai beliau daripada kami'. Ia berkata, .Tentu'.

Mereka berkata, ungkapkanlah'. Ia berkata, Adalah Rasulullah $, apabila beJiau
berdiri untuk shalat, bdiau mengangkat kedua tangannp hingga sejaiar dengan kedua
bahunya, kemudian bertakbir hirgga mernosisikan setiap tutang pada tLpamya
dengan stabil, kernudtm mernbaca, kernudian bertakbir, lalu mengangkat kedua
tangannyra hirrgga sqfar dengan kedua bahunya, kernudian ruku dan-menernpatkan
kedua telapak tarBannya pada kedtra hrtutrya, kernudian meluruskan renringgi tiaak
menerrgadahkan kepahnr dan tdak pula menundukkannya, kernudian -orgarrgLat
kepalanya (i'frdal lahrmerrgucapkan : |ig ;,-;).fu bj @ltah mandagar omrg gng
manuii-I@, kernudtrn mengangkat kedua tangannSla hingga seialar derrgan kedua
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bahuqn dengan hrrus, kernudian mengucapkanr'31\i- Kernudian funrn ke tanah lalu

merentangkan kedua tangannya di kedua sisinya, kernudian mengangkat kepalanla

dan me.lipat kaki kninya lalu mendudukinya. Beliau mernhfia jari-fari kakinyra apabila

sujud, dan beliau bersriud kernudian mengucapkan.'trlidii- Mengangkat ke'palanya dan

mdipat kaki kirin5ra dan merdr-rdqkiryla hinggp masing-rnasing tuhng kerrbali kepada

posisinya, kernudLn mdalukan seperti itu pda mkaat lainnp. Kemudian bila beliau

kairi Ja*, dua rakaat, beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya hingga

sef,riar dengan kedua bahun5n s€bagairrnna beliau berbkbir saat pernbukaan shalat,

Unraia" -a*U,." itu sisa shalatrya. Hingga pada saat zuiud yang ada sahmnyra,

beliau mermrndurkan kaki kirinp &n duduk pada pinggul di bagian kiri'. Mereka

b€rkat4 'Engkau benar, @ihrlah shahtnya Nabi $'."
Qutaibah bin Sa'id merrceritakan kepada kami, lbnu tahi'ah menceritakan

kepada karni, dari Yadd -yakni Ihnnu Abi Habib-, dari Muhammad bin Amr Ibnu

Flalhahh, dari Muhamrnad bh Amr Al Amiri, ia berftata, "Alar sedang di sratu majlhs

para sahabat Rasnrlullah #, t lu rnereka mernbicarakan shaht Rasulullah $' hlu

b€rkatalah Abu Huntaid.' Lalu dis€buftanlah hadib ini, dan ia b€rkata, "l-alu bila

bdiau nrlnr" beliau mernosisikan kedua tdapak tangannya Pada kedua hrtut.rp dan

m€renslangkan fiui-fiuinya, kenrudian mehrruskan pLrtslungnlra bnpa menundukkan

kepalar},a d"" tid"k prla mernlringt<an plpinya-" Ia iuga b€rkata, "[alu bila Miau

aua* ji dua rakaat, beliau merrduduki bagltn dalam kaki kirinp (tdapaknya) dan

mddL*an yang kanan. Dan bila bdiau duduk Pada ralGat keenrpat, beliau

merd"ldul'kan pingsul kirinya di tanah dan merrgeluart<an kedua kakinya dari satu

arah."
lsa bin Ibrahim Al Mishri menceritakan kepada kami, Ibnu Wahb menceritakan

k€pada karni, dari Al-Laits bin Sa'd, dari Yazid bin Muhamrnad Al Qarasyi dan Yadd

bin Abu Habib, dari Muharnmad bin Amr bin Halhalah, dari Muharnmad bin Amr bin

Atha', merrSrerupai ini. Ia berkata, "falu bila sujud, beliau merrenrpatlon kedua

tanganry.a tanpa menernpel dan tanpa mengepal,dan mengarahkan ujung-ujung

fruinya ke arah kiblat."
Ali bin Al Husain bin lbrahim menceritakan kepada kami, Abu Badr

menceritakan kepada kami, Zuhair Abu Khaitsamah menceritakan kepada karni' Al

Hasan bin Al Hurr menceritakan kePada karni, Isa bin Abdullah bin Malik

menceritakan k€padaku, dari Muhammad bin Amr bin Afta' salah satu Bani Malik'

dari Abbas atau A14ra4r- Ibnu Sahl As-Sa'idi: "Bahwa ia s€dang di suatu majlis dan

ada aphngra di sana, dan ia termasuk kalangan sahabat Nabi $. Di rnajlis itu juga

terdapat nu" H,""i-r,, Abu Humaid As-sa'idi dan Abu usaid," dengan khabaf ini

dis€ftai tambahan atau pengumngan. Di dalamn5ra ia mengatakan, "Kelnudian

mengangkat kepalanya -yakni dari ruku- lalu mengucapkant IJJ 6"';llri 'i:t;;fl)u'{
't-zAr @ttah madangar onng tarlg manuiinlm. Ya Allah Rabb hru', mikk'Mu sqala

puj), danbdiau mengangfut kedua tangannp kemudian mengucapkan, ;;if ini- l-atu

sujud derrgan bertopang pada kedua telapak tangannya, kedua lututn}ra dan ujung-

AlUmn
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3549. Sufi7an mengabarkan kepada kami dari Ashim bin
Kulaib, dari ayahnya, dari wail bin Hujr, ia berkata, "Aku melihat
Rasulullah S mengangkat kedua tangannya ketika membuka
shalat, ketika hendak mku, dan ketika mengangkat kepalanya dari
ruku." Ia berkata, "Kemudian di musim dingin aku datang kepada

ujung kedua kakinyra, beliau bersujud. Kemudian berhkbir lalu duduk tauamrk
(menduduki telapak kaki kiri) dan meletakkan kaki lainnya. Kemudian beriakbir lalu su
jud, kemudian berhakbir lalu berdiri dan tidak ber-bwmmtk.,' Kernudian menuturkan
haditsnya. Ia berkata, "Kemudian duduk setelah dua rakaat, hingga ketika beliau
hendak bangkit untuk beridri, Miau berdiri disertai takbir, kemudian-shalat dua rakaat
lainnya," tanpa menyebutkan tau,lamrk dan Aqahhud.

Ahmad bin Hanbal menceritakan k"puda kami, AMul Malik bin Amr
menceritakan kepada kami, Fulaih mengabarkan kepadaku, Abbas bin sahl
menceritakan kepadaku, ia berkata, 'Abu Humaid, Abu Usaid, sahl bin sa'd dan
Muhammad bin Salamah berkumpul, lalu mereka mernbicamkan shalat Rasulullah $,
Abu Humaid berkata, Aku png paling mengetahui di antam kalian tentang shalat
Rasulullah $'. talu ia menceritakan sebagian ini. Ia berkata, .Kernudian ruku lalu
menernpatkan kedua tangannp di atas kedua lufubrya seakan-akan betiau
menggenggamnln, dan beliau merenggangkan kedua tangannya hinggu m€remggang
dari pinggangnya'. Ia berkata, 'Kernudian sujud lalu menemp"lka.,-tia""s"!"-au"
dahingra, menekuk kedua tangannya ke sebelah pinggangnya, dan menempatkan
kedua telapak tangannya sejajar dengan kedua bahunya. kemudran mengangkat
kepalanya hingga setiap h:lang kernbali ke posisinya, hingga selesai. Kemudian duduk
Ialu menduduki kaki kirinya dan menghadapkan punggung kaki kanannya ke arah
kiblat, serta memosisikan telapak tangan kanannya di atas lutut kanannya dan telapak
tangan kirinya di atas lutut kirin ,a, serta berisyamt dengan telunjukn5n,."

Abu Daud berkata, "Hadits ini diriwayatkan oreh Utbah bin Abu Hakim, dari
Abdullah bin Isa, dari Al Abbas bin Sahr, tanpa menyebutkan bwamtk. Dan ia
menyebutkan serupa dengan hadits Fulaih. Sementam AI Hasan bin AI Hurr
menyebutJ<an mmyenrpai duduk pada hadib Fulaih dan Utbah."

Amr bin Utsman menceritakan kepada kami, Baqiya,nh menceritakan kepada
kami, utbah menceritakan kepadaku, Abdullah bin Isa -*"oituk* kepadaku, dari Al
Abbas bin sahl As-sa'idi, dari Abu Humaid, dengan hadits ini. Ia berLta, ,.Dan bila
sujud, beliau merenggangkan kedua pahangra tanpa menempelkan perutrya kepada
sesuatu pun dari pahanya."

Abu Daud b€rkata, "Diriurayatkan oleh Ibnu At Mubarak; Fulaih menceritakan
kepadaku, Aku mendengar Abbas bin sahl menceritakan, niunun aku udak hafal, lalu
ia menceritakannya kepadaku. Menurutku ia menyebutkan Isa bin AMullah, bahwa ia
mendengamya dari Abbas bin satrl. Ia berkata, Aku menghadiri Abu Humaid As-
Sa'idi,' dengan hadits ini."
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mereka, lalu aku melihat mereka mengangkat tangan mereka di

dalam -*1n1."498

3550. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari

hnu Umar, bahwa apabila ia memulai shalat, ia mengangkat

kedua tangannya sejajar kedua bahunya, dan apabila mengangkat

kepalanya dari ruku ia mengangkahya di bawah itu-499

498 11g. Muslim (L/nL, pernbahasan, Shalat, bab: Menempatkan tangan kanan

di atas tangan kiri sddah takbiratul itu-am), dari Zuhair bin Harb, dad Affan' dari

Hammam, a-i r*r*r*r"ua bin Jahadah, dari Abdul Jabbar bin wail, dari Alqamah bin

Wail dan maula mereka, bahr,ya kcduangra menceritakarurya dari aphnya Wail bin

Hujr, bahun ia melihat Nabi .| mengangkat kedua tangannya ketika me'masuki shalat

sambit bertakbir (Flammam merincikan: s€ierar dorgan kodua tetinganlE), kernudian

meJipat dengan pakaiaruryra, kernudian menernpatkan tangun di atas tangan

hri"t" r"l" r..nt hendak rulm beliau mengeluarkan targannya dari pakaian,

kernudian mengangkat keduanya, kernudian bertakbir lalu ruku. Lalu ketika beliau

:'dit_f i,,l.br.*, beliau mengangkat kedua bngannya. lalu ketika suiud

beliau sujud di antara kedu tdapak tangannya'" (no' 54/4Oll'
l]jh. Musnad At Hurnidi(2/392,393, hadits wail bin Hujr, no. 885), dari Affan,

dengan sanad ini.
Di dalamnya ada tambahan: "Dan aku melihatrya apabila duduk di dalam shalat,

Miau mernbaringkan kaki kirinya dan menegakkan yang kanan' serta menempatkan

tangan hrinfia di atas pata t<iriqn dengan merentangkannya (tidak mengepal), dan

*olnrrpu*u" tangan L*""1, di atas paha kanannya dengan mengepal dua dan

mernbqrtuk lingkaran, Miau berdoa dernikian." seraya Al Humaidi menegakkan jari

teJuniuknya.'ase-l-ihat 
bkfuilnya &n At Muuaththa' rrlda akhrij kedua hadits yang lalu di

dalam bab: Ini. (no. 3647,sffiL
F{R. Al Bukhari (1/241, 242, patrbaha*n: Adzan, bab: Mengangkat kedua

tangan bila berdiri dari dua rakaat), dari jalur Ubaidullah, dari Nafi', bahwa hnu Umar

upuUiU mernasuki shalat ia bertakbir sambil mangangkat kedua tangannya, dan apabila

ia ruku ia mengangkat kedua tangannya, dan apabila mengucapkan ' 
i*";'hr'e'7' ia

mengangkat kedua tangannya, dan apabila berdiri dari dua rakaat ia mengangkat

kedua tangannya. Ibnu umar menyandarkan itu kepada Nabi5aTullah $-"
Set"lahnlra Al Bukhad bet{(ata, "Diriwayatkan oleh Hammad bin Salamah, dari

Ayy,rb, dari Nafi" dari Ibnu umar, dari Nabi $. Diriwayatkan juga oleh lbnu

Thahman, dari Ayyub dan Musa bin LJqbah secara ringkas'" (no' 739)'
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Lalu aku katakan kepada AsySyafi'i, "sedangkan kami
mengatakan: Mengangkat kedua tangannya ketika membuka
shalat, kemudian tidak kembali unfuk mengangkafulya."

Asy-Syafi'i berkata, "Kalau begifu berarti kalian meninggal-
kan apa yang diriwayatkan Malik dari Rasulullah #, kernudian dari
Ibnu umar. Bagaimana bisa dibolehkan bagi kalian apabila kalian
tidak mengetahui ilmu kecuali kalian meriwayatkan pengangkatan
kedua tangan di dalam shalat dari Nabi S dua atau tiga kali? Dan
dari Ibnu Umar dua kali, lalu kalian mengikuti Nabi r$ pada salah

satunya dan kalian Udak mengikutinya pada yang lainnya?
seandainya dibolehkan seseorang mengikuti salah safu perintah-
nya tanpa yang lainnya niscaya dibolehkan seseorang mengikuti
perintah Nabi S yang kalian tinggalkan, dan meninggalkan apa
yang kalian ikuti. Akan tetapi, menurutku tidak boleh seseorang
yang mengetahuinya dari kaum muslimin unfuk meninggalkannya
kecuali karena lupa."

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata, ,,I_alu 
aku

katakan kepada Asy-syafi'i, 'l-alu apa makna mengangkat kedua
tangan saat ruku?' Ia berkata, 'seperti makna mengangkatrya saat
pembukaan, sebagai pengagungan bagi Allah & dan sunnah yang
diikuti yang di dalamnya diharapkan pahala Allah fu, serta seperti
mengangkat kedua tangan di atas bukit Shafa, Marwah dan
lainnya'."

Asy-Syafi'i berkata, "Bagaimana menunrtnu, apabila kalian
meriwayatkan sesuafu dari Ibnu Umar lalu kalian menjadikannya
sebagai dasar yang kalian membangun di atasnya, lalu kalian
mendapati lbnu umar melakukan sesuatu di dalam shalat, lalu
kalian meninggalkannya karena dasar ifu tadi, padahal yang ini
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sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari Nabi s, apakah boleh

seseorang melalnrkan seperti yang kalian sebutkan, yaifu

menjadikan perkataan hnu Umar sendiri sebagai hujjah kemudian

sambil kalian meninggalkan sunnah Rasulullah $ yang tdak

diselisihi oleh para sahabat Rasulullah $ maupun oleh yang

lainnya yang valid riwayatnya? Orang yang iahil mengenai ini maka

tidak sepantasnya berbicara mengenai ilmu yang lebih rinci."

Akr berkata kepada AsySyafi'i, "Adakah selain kami yang

menyelisihimu dalam hal ini?" Ia berkata, "Ya, sebagian ulama

tirnur, dan mereka juga menyelisihi kalian. Mereka mengatakan,

,Mengangkat kedua tangannya sejajar kedua telinganp di

permulaan shalat'-"

Aku berkata lagi, "Apakah mereka meriwayatkan sesuafu

dalam hal ifu?" Ia menjawab, 
*Ya, nalnun kami tidak meng-

anggapnya valid, tidak jusa kalian, dan iuga ahli hadits dari

kalangan mereka yang seperti dia, bahkan ahli hadits dari kalangan

ulama timur berpandangan dengan pandangan karni dalam

mengangkat kedua tangan tiga kali di dalam shalat- Jadi kalian

menyelisihi mereka di samping kalian juga menyelisihi Surnnah,

serta perkara unuln dari para sahabat Rasulullah $'"

9- Bab: Men-iahr-lan (Menyaringkan) Ucapan:
Aamiin

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada AsySyafi'i tg

mengenai imam apabila ia mengucapkant \'$?b i$at;
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,rlu' (Qs- AI Faatihah), apakah ia mengangkat suara aamiirnya?
Ia menjaurab, 'Ya, dan juga orang-orang di belakangnya
mengangkat suaftr aatniin merel<a." Aku berkata, "Apa hujjahnya
dalam hal 1lang engkau katakan ini?,, Ia berkata,

U.l * cralara rJ.l */ar-/
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f $ r,*|r *
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, /ao //
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dll t Ji,irr J;, of i;:; G.i *
AV u ffp ,f;,G ru)r ,]i ti1 ,JG

*::it u i& t1 Xi -p *>\t
3651- Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu syihab,

dari lbnu AI Musa5iyib dan Abu salamah bin Abdurrahman, bahwa
keduanya mengabarkan kepadanya dari Abu Hurairah, bahwa
Rasulullah s bersaMa, " Apabira iman mengwcapkan aamiin
maka hendaHah kalian mengwapkan aamiin, l<arena
sesunggwhnSa yang uapan aamiin-nya bersamaan
dengan ucapn aamiin-nya para maraikat maka apa diampuni
dosanya yang tebh lalu.'

hnu Syihab berkata, "Rasulullah S juga mengucapkan,
'Aamiin'-"5N

soo Tehh dikernukakan pada (no. 216), perrbahasan: shalat, bab: ucapanaamiinsat selesai mernbaca Ummul eur.an.

4U



:.i!.r .i -

AlUmm

AsySpfi'i berkata, 'SaMa Rasulullah *, \#0 ilrrli';ii ti1

'Apabila imam mengwapl<an aamiin maka hendaHah lalian

menguapkan aamiin' menunjukkan bahwa itu adalah perintah

kepada imam untuk men-jahr-l<an (menyaringkan) ucapan aaniitr

n5a, karena orang di belakangnya tidak mengetahui wakhr peng-

amin-annya kecuali mendengar aamiirn{a. Kemudian hnu Syihab

menjelaskannya dengan mengatakan, 'Rasul"lluh # iuga

mengucapkan, aamifui.- lalu aku katakan kepada AsySyafi'i,

"Sedangkan kami memakruhkan imam mengangkat suara aamiir

nya." Ia berkata, "lni menyelisihi apa yang diriwayatkan oleh

sahabat kami dan sahabat kalian dari Rasulullah #. seandainya

kami dan kalian tidak rnemiliki ilmu kecuali hadits yang kami

sebutkan dari Malik ini, maka semestinya kita berdalih bahwa

Rasululalh $ men'iahrlan (menSnringkan) aamin, dan bahwa

beliau memerintahkan imam agar men-jahr-kiinnya. Maka

bagaimana bisa, padahal para ahli ilmu tetap menganutnya?

9652. Wail bin Hujr juga meriwayatkan, bahwa Nabi S
mengucapkan, aamiin, dengan menyaringkan suaranya. Ia juga

menceritakan bahwa beliau memanjangkannya.sOl

5o1 HR. Abu Daud (2/34, teebitsrn Awuramah, pernbahasan: Shalat, bab:

Pengucapan aamiin di belalGr8 imam), dari Muhammad bin Kabir, dari sutnn, dari

s"L-"h; dari Hujr Abu Al Anbas Al Hadhrami, dari wail bin Hujr, ia berkata, "Adalah

Rasuhilah $, apabila beliau mernbaca' jtj'ri, uetiau mengucapkan: Aamiin' dan

bdiau meninggikan suamnya itu." (no. 929).

Dari Khalid bin Makhlad AqrqE'n, dari Ibnu Numair, dad Ali bin Shalih, dari

Salamah bin Kuhail, dari Huir bin Anbas, dari Wail bin Hulr' "Bahwa ia shalat di

belakang Rasulullah $, lalu Miau menThhrkan (menyaringkan) aamiin- Dan beliau

salam ke sebelah kananngra dan ke s€belah kirinya hingga aku melihat putihnya pipi

beliau." (no. 931).
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3653. Abu Hurairah mengatakan kepada Imam,
"Janganlah engkau mendahuluiku dengan aamiin." Ia ber-adzan
unfuknya.5o2

3654. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari
Ibnu Juraij, dari Atha', ia berkata: Alm mendengar para imam -
lbnu Az-Zubair dan yang setelahnln- mengucapkan: aamiin, dan
yang di belakang mereka iuga, aamiin, hingga masjid
menggema.s3

HR. At-Tirrnidzi ll/288,289, tnb: Shalat, flO), bab: Rir,uayat riwayat tentang
pengucapan aamiin), dari Bundar, dari Yahya lbnu sa'id dan Abdurmhman bin Mahdi,
dari Sufuah, dengan sanad ini, m€nlrerupainlra.

Di dalamnya disebutkan: "dan M[au merrnniangkan suaranya."
Kemudian berkata, "Dalam nrasalah ini ada juga riurayat dari Ali dan Abu

Hurairah ... hadits Wail bin Hujr adalah hadib tlasan_"
Hadits ini juga dinilai slnhih oleh Ad-Daraquthni, Ibnu Hajar dan lbnu At-

Turkumani.

Ma'mar, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu salamah bin Abdun-ahman, dari Abu
Hurairah, bahwa ia menjadi muadzdzin unhrk Al Ala' bin Al Hadhrami di Bahrain, lalu
ia mensyamtkannya agar tidak merrdahuhrinya dengan pengucapan aamiin. lno.2G3z).

Dari Bisyr bin Rafi', dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Humirah, bahwa ia
menjadi muadz&in unhrk Al Ala' bin Al Hadhmmi, lalu Abu Huraimh berkata
kepadanya, "Hendaklah engkau mernberiku ternpo untuk aamiin, atau aku tidak adzan
urntukmu." (no.26381.

Dari Bisyr bin Rafi', dari Yahp bin Abu Katsir, dari Abu salamah, bahura Abu
Hurairah masuk ke masjid, dernikian, maka Abu Humimh
memanggilnya, "Janganlah engkau mendahuluiku derrgan aamiin." lno. 2639).

50s Lh. Mushannaf A (2/96,97, pernbahasan: Shalat, bab: Aamiin),
dari lbnu Juraij, dari Atha', ia b€rlota, "Aku be*ata kepadanya, Apaloh hnu Az-
Zubair mengucapkan aamiin setelah mernbaca Ummul eur'an?' Ia menjawab, 'ya, ia
membaca aamiin setelahnlp, sampai-sampai masjid berg€rna'-" Kernudian ffiata,
"sesungguhnya aamiin adalah doa dan ketika Abu Huratuah mmuk ke masjid, imam
telah berdiri sebelumnyra, maka ia bqkata, 'Janganlah engkau mendahuluiku dengan
aamiin'." (no.2640).

AI Bukhari meriwayatkan ini sqra mu'alfo(brtp menyebutkan awal sanadnya)
di dalam (l/253, pembahasan: Adzarn, bab: Imam merryaringkan ucapan aamiin).
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Asy-Syafi'i berkata, "Aku melihahru dalam masalah

mengimami sambil duduk, masalah mengangkat kedua tangan di

dalam shalat, dan masalah ucapan aamiitnya imam, engkau

keluar dari sunnah dan atsar, dan engkau menyepakati sebagian

ulama timur tampaknya engkau tdak menyukai pendapat-

pendapat mereka."

10. Bab: Sujud Al Qur'an

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Asy-syafi'i tentang

sujud pada surah Al Insyiqaaq, ia berkata, "Ada sujud di

dalamnya." Aku berkata lagi kepadanya, "Apa hujjahnya bahwa

ada sujud di dalamnya?"

AsySyafi'i berkata:

3655. Malik mengabarkan kepada kami dari AMullah bin

Yazid -maula Al Aswad bin sufuan-, dari Abu salamah bin

AMunahman, bahwa Abu Hurairah membacakan kepada mereka

surah Al Insyiqaaq, lalu ia sujud di dalamnya. Setelah selesai ia

memberitah, *uruku, bahwa Rasulullah g[s sujud di dalamnya.so4

Dari hnu Juraij, ia berkata, "Aku katakan kepada Atha" Aamiin',. Ia berkata,

Aku tidak aka" p"muh meninggalkarurya'. Ia berkata, 'setelah bacaan Ummul Qur'an

baik di dalam shalat fardhu-Laupun tatharu,rtu'. Ia berkata, 'sungguh aku telah

mendengar pam imam mengucapkan aamiin setelah bacaan ummul Qur'an, mereka

mengucapkan dan juga oruig-"iung yang dibelakang mereka sampai-sampai masjid

bergema'." (no.26431.- so+ Ui. Malik dalam At Muwaththa'(L/2O5, pembahasan: Al Qur'an, bab:

Riwayat-riwayat tentang zujud Al Qur'an, no' L2l'
HR. AtBukhari (ttisz,338, (17) Sujud Al Qur'an, bab: Ayat saidah pada

surah: Ljljr lr;J.lr ri1 (surah Al Inryrqaaq [84])], dari Muslim dan Mu'a& bin Fadhalah,
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3656. Malik juga mengabarkan kepada kami dari Ibnu
syihab, dari Al A'-j, bahwa umar bin Khaththab membaca surah
An-Najm, lalu ia sujud di dalamnya. Kemudian ia berdiri laru
membaca sumh lainnya.ss

3657. Sebagian sahabat kami mengabarkan kepada kami
dari Malik, bahwa Umar bin AMul Aziz memerintahkan Ibnu
Muslim agar memerintahkan para qari sujud saat membaca surah
Al Insyiqaaq.sffi

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada AsySSnfi,i
mengenai sujud di dalam surah Al Haji, ia pun berkata, "Ada dua

keduanya dari His/am, dari Yah!,a, dari Abu saramah, dari Abu Humirah,
menyerupainyra. Di dalamnlra disebtrtkan: 'seandainya aku fidak mdihat Mbi Sr
b€rsund, niscagra aku luga fdak akan b€rsqud." (no. 1076).

FIR. Muslim (7/N6, pernbahasan: Masjid-masjid dan terrpat-ternpat shalat, bab:
suiud_fihu,ah), dari Yahya binYah!,a, dari Malik, dengan sa'ad im. fr,,o. Lo7/srgl.

sos Fm. Malik dalam At Muraththa. (l/2OG, p.I.Uutu*" dan bab lrang sama
derrgan yang sebelumnya, no. 15).

uh- Mushannaf AMunaa ls/ssg,340, pernbahasan: shalat, bab: Berapa
apt sajdah di dalam AI Qur'an), dari Ats-Tsauri, dari Al A'nraqr, dari hrahim At-
Taimi, dari Hushain bin sabrah, dari umar bin Khaththab, bah; di dalam shalat
shubuh ia mernbaca surah Yuusuf, Ialu ia nrlsr, kernudian yang kedua ia menrbaca
surah An-Najm, ia berdiri lalu sujud, kemudian mernbaca: r4ryT.rtti dl::til (il-ah Az-
Talralah99D-"

* S.p tidak menernukannp pada selain riwayat Aslrslrafi'i.
Tapi Ibnu s!,aibah merir,yaptkan ll/4s9, pernbahasan: shalat, bab: orang ynng

sujud saat mernbaca Al Muhshslnl, dari Abu usamah, dari Abdurrahman bin-yadd;
dari Jabir, dari sulaiman bin Habib, ia berkata, "Aku bers.rlud bersarna unnr bin
Abdul Adz di dalam surah, 'cidr 'rC.lt tstfturah Al Insylqaaq IS4t)..

Al Baihaqi meriwayatkan atar',,ddi daram At Ma'rifah (2/l4gl, dad jalur Asrrqrafi'i, dan di dalamnya disebud<an, bahtva umar bin AMul Aziz mernerintahkan
Muhammad agar mernerintahkan para qari b€rsujud di dalam mernbaca surah, lr;:1r r11

:"t-'lr (surah AI Insyiqaaq [84])..
Kemudian ia berkata, "Muharnmad ini adalah Muhammad bin eais AI eash,

dicanhrmkan Muhammad bin Muslim. I,Valhhu a,latn.-
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sujud di dalamnya." Aku berkata lagi, "Apa hujjahnya dalam hal

itu?"

AsySyafi'i berkata:

3658. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', bahwa

Ibnu Umar sujud dua kali di dalam surah Al Hajj.soT

3659. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari

seorang lelaki warga Mesir, bahwa Umar bin Khaththab sujud dua

kali di dalam surah AI Hajj, kemudian ia berkata, "Sesungguhnya

surah ini diutamakan dengan dua sujud'"s8

fi7 Abariridi dalam Al Muwaththa 'dicantumkan dari AMullah bin Dinar dari

Ibnu Umar, dan bukannya dari Nafi' dari Ibnu Umar'

HR. Malik da]un At Muotathttha. (|/206, pernbahasan: Al Qur.an, bab:

Riwayat-riwaynt tentang sujud Al Qur'an, no' 14)'-Karena 
ini AI Baihaqi mengatakan di dalam Al Ma'rifah (2/l5l) setelah

periwayatannya, "lni gharib, tidak terdapat di dalam N Muvwththa 'yang ada pada

L-i. Sndu"gkun hadits 5nng terpeliham dari Nali' dari hnu Umar adalah dari selain

jalur Malik; 
-Diri*uyutkun 

oleh AMullah bin Umar, Bukair bin Al AqEjj dan yang

lainnya, dari Nafi', dari Ibnu Umar."-la 
berkata, "Diriwayatkan juga oleh AsrrSyafi'i di dalam perrdapat lama dari

Malik, dari Abdullah bin binar, ia b€rkata, Aku melihat Ibnu Umar suiud dua kali di

dalam surah Al Hajj'. Dan ini terdapat di dalam Al Muwaththa""

l;h. Mushannaf AMwrazai(3/34L, pernbahasan: Shalat, bab: Berapa banyak

ayat sajdah di dalam Al Qur'an), dari Ma',mar, dari A1ryub, dari Nafi" bahwa hnu

Umar melakukan sujud dua kali di dalam sumh Al Haij. Ia berkata, "lbnu Umar

berkata, 'seandainya aku sujud satu kali di dalamnya, maka suiud png terakhir lebih

aku sukai'." Ia berkata, "Dan Ibnu Umar iuga berkata, 'sesungguhnya surah ini

diutamakan dengan dua sujud'." (no. 5890)'
5o8 HR. ptat aau1n Al Muwaththa' lL/2O5,206, pembahasan dan bab yang

sama dengan yang sebelumnya, no- 13).

L-hat takfuiiYang lalu-

setelah sernua ini Malik b€rkata, "Menurut kami, bahwa 'aaim suiud al quf 'an

(ayat-ayat yang dianjur.kan sujud saat mernbacanya) ada sebelas ava! 1jdah, dan tidak

uiu ,u[, pun tlrdapat di dalam Al Mufashshal." lAl Mtwaththa',1/2071.
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[-alu dil katakan kepada Aq,rSyafi,i, .Sdang lorni
mengatakan, 'Manusia sepakat bahwa sujud Ar er.''an ada
sebelas sujud, dan fidak ada safu pun di dararn surah AI
Mufashshal- AsSrsyafi'i berkata, 'seharusnSra kalian tdak
mengatakan, 'Manusia telah sepakat,' kecuali apabila drjurnpar
para ahli ilmu lalu dikatakan kepada mereka, 'Manusia telah
sepakat dengan pendapat kalian, apakah mereka srykat atas hal
ifu?' [-alu mereka menjawab, 'Ya'. ]rlinimal perlotaan mereka
kepadamu adalah mengatakan, 'Kami tdak mengetahui dari
kalangan atrli ilmu yang menyelisihi apa png kalian katakan:
manusia telah menyepakatinya'. Adapx.rn apabila IGIian mengata-
ka.r, 'Manusia telah sepakat,' sedangkan penduduk Madinah
bersama kalian mengatakan, 'Manusia tidak merryepakati apa lpngkalian bahwa mereka menyepakatinya'. !*Iaka ada dua
hal yang kalian telah berpandangan buruk bagi diri tolian sendiri
dalam pemeliharaan terhadap hadits, dan kalian meniadikan ialan
bagi yang mendengar perkataan ,kalian: 'mam.tsia tehh sepakat,,
unhrk menSanggah perkataan kalian. Apalagr apabila kalian
terbatas hanya berdasarkan ilrnu Malih semoga AIIah merahmati
kami dan dia, sedangkan kalian sendiri meriunptkan dari Nabi S
bahwa beliau bersujud di dalam surah AI Ins!,iqaaq, dan bahwa
Abu Hurairah bersujud di dalamnSra. Kemudian kalian meriuagrat-
kan dari umar bin Abdul Aziz bahura ia memerintahkan omng
lrang memerintahkan para qari unfuk bersilrud di dalamngna'."

Ia berkata "Kalian terkadang menjadikan perkataan Urnar
bin Abdul Adz sebagai salah safu dasar ilmu, maka lelian
mengatakan, 'seseorang tidak boleh meminta sumpah orang lrang
didakrua keruali ada kerjasama antara keduan5ra,'sehingga dengan
itu kalian meninggalkan sabda Nabi $,
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'Pembuktian atas pendakwm sdangkan sumpah atas 5nng

didakwd.

Karena perkataan Umar ifu. Kemudian kalian mendapati

Umar memerintahkan sujud di dalam surah Al Insyiqaaq, dan di

samping itu ada sunnah Rasulullah d& dan pandangan Abu

Hurairah, namun kalian meninggalkannya, dun kalian fidak

menyebutkan seorang pun yang menyelisihi ini. Ini diamalkan oleh

kalian, karena Nabi s pada masanya, kemudian Abu Hurairah di

kalangan para sahabat, kemudian Umar bin Abdul Aziz di

kalangan tabiin. Namun pengamalan pada kalian berdasarkan

perkataan Umar saja. Minimal yang diucapkan kepada kalian

dalam hal ini adalah dikatakan: Bagaimana kalian menyatakan

bahwa Abu Hurairah bersujud di dalam surah Al Insyiqaaq, dan

bahwa umar memerintahkan sujud di dalamnya, dan bahwa Umar

bin Khaththab bersujud di dalam sumh An-Najm, kemudian kalian

menyatakan bahwa orang-omng sepakat bahwa tidak ada sujud di

dalam surah-surah Al Mufashshal, padahal ini dari para sahabat

Rasulullah $, sedangkan ini dari ulama tabiin'

Maka dikatakan: Perkataan kalian, 'Manusia telah sepakat,'

karena kalian menghukuminya selain apa yang kalian katakan,

jelas di dalam perkataan kalian tidak sebagaimana yang kalian

katakan. Kemudian kalian meriwayatkan dari Umar bin l(haththab

bahwa ia berwujud di dalam surah An-Najm, kemudian kalian tidak

meriwayatkan dari yang lainnya yang menyelisihinya. Kemudian

kalian meriwayatkan dari Umar dan lbnu Umar bahwa keduanya

sujud di dalam surah Al Hajj dua kali, namun kalian mengatakan,

491



AlUmm

'Hanya ada safu sujud di dalamnya'- Kalian juga menyratakan,
bahwa manusia sepakat bahwa hanya ada satu sujud di dalamya,
kemudian kalian mengatakan, 'Manusia sepakat'. padahal kalian
meriwayatkan apa yang menyelisihi apa png kalian katakan.
Seseorang lnng seperti ini tidak diterima udzur ketidak tahuannya,
dan tidak akan rela seseorang berada di atasnya, karena di
dalamnya terdapat apa lrang tidak samar bagi seorang pun unfuk
mengerti apabila ia mendengamya. Bagaimana menurut kalian
apabila dikatakan kepada kalian, 'Manusia mana Sang sepakat
bahwa tidak ada sujud di dalam Al MufashshaP Sedangkan lmlian
meriwayatkan dari para imam manusia adanya sujud di dalamngra,

dan kalian tidak meriwayatkan dari selain mereka yang seperti
mereka yang menyelisihi mereka. Bukankah apabila kalian
mengatakan, 'Manusia sepakat bahwa di dalam At Mufashshat
terdapat sujud,' adalah lebih utama bagi kalian daripada kalian
mengatakan, 'Manusia sepakat bahwa tidak ada sujud di dalam At
MufashshaP

Apabila kalian mengatakan, 'Apabila kami tdak
mengetahui mereka sepakat maka tidak boleh kami mengatakan,
mereka sepakat'. Namun kalian mengatakan, mereka sepakat, dan
kalian tidak meriwayatkan perkataan kalian dari seorang imam
pun- Dan aku tidak tahu, siapa manusia yang kalian maksudkan
itu? Apakah itu orang-orang yang tidak seorang pun dari mereka
memiliki nama? Pendapat kami yang disertai hujjah kepada kalian
itu fidak lain adalah dari pendapat penduduk Madinah, dan kami
tidak menjadikan ijma' kecuali ijma' mereka. Maka hendaklah
kalian mempertaiki pandangan bagi diri kalian, dan ketahuilah
bahwa kalian tidak boleh mengatakan, 'Manusia di Madinah telah
sepakat,'sehingga di Madinah tidak ada ahli ilmu 5rang menyetisihi.
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Tapi hendaklah kalian mengatakan, 'Mereka berteda pendapat

mengenai ifu, sedangkan kami memilih yang demikian'. Janganlah

kalian mengklaim ijma', lalu kalian mengklaim apa yang didapati

pada lisan kalian menyelisihinya. Aku tidak mengetahuinya diambil

pada seseorang yang dinisbatkan kepada suatu ilmu yang lebih

buruk daripada ini."

Aku berkata kepada AsySyafi'i, "Bagaimana menumtmu

apabila perkataanku: 'Manusia bersepakat atas itu,' maksudku

orang yang aku ridhai dari penduduk Madinah, walaupun

sebenamya mereka berbeda pendapat?"

Asy-Syafi,i berkata, "Bagaimana menurutmu apabila orang

yang menyelisihi kalian dan berpendapat dengan orang yang

menyelisihi kalian berpendapat dengan pendapat orang yang

perkataannya kalian jadikan pedoman mengatakan, 'Manusia telah

sepakat,' apakah ia benar? Apabila ia benar, sedangkan di

Madinah ada pendapat ketiga yang menyelisihi kalian: apakah itu

artinya manusia sepakat pada safu pendapat? Apabila kalian sama-

sama benar dengan penalnvilan, namun di Madinah ada ijma' dari

tiga arah yang berbeda. Apabila kalian mengatakan, Ijma ihr

kebatikan dari perbedaan pendapat,' maka tidak dikatakan ijma'

kecuali untuk apa yang tidak ada perbedaan pendapat padanya di

Madinah. Aku katakan: Ini kebenaran mumi, maka ianganlah

engkau membedakannya, dan janganlah kalian mengklaim ijma'

selamanya kecuali pada hal-hul yatg tidak terdapat perbedaan

pendapat di Madinah, yaitu ynng tidak ada perbedaan di Madinah

kecuali demikian juga di semua negeri di kalangan para ahli ilmu

yang mana mereka sama sependapat dalam hal itu, para ahli ilmu

di semua negeri tidak ada yang menyelisihi ulama Madinah kecuali
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dalam hal !,ang ulama Madinah sendnri berbda pendapat
mengenainlra."

Asyq/afi'i bakata kepadaku, .Jadikanlah apa yang kami
paparkan dalam masalah ini sudah oilarp bagimu unfuk
menunjukkan kepada !,rang selain ifu apabila engkau ingin
mengatakan, 'Manusia telah sepakat'- Apabila mereka memang
tdak berbeda pendapat mengenai ifu maka silakan engkau
mengatakannga, dan apabila mereka berb€da pendapat mengenai
ifu maka janganlah engkau mengatakannya, karena keberraran ada
pada Snng lainnya."

1I-- Bab: Shalat Fardhu dan Shatat Sunnah di
Dalam l(a'bah

Ar-Rabi' berkata, "Aku bertaqra kepada AsySyafi,i
mengenai seseorcmg Snng melaksanalon shalat fardhu di dalam
Ka'bah, ia pun berkata, 'Ia boleh sharat fardhu dan sunah di
dalamnp. Apabila seseorang shalat sendirian maka tidak ada
tempat shalat grang lebih utama daripada lG'bah'. Aku berkata,
'Apakah boleh shalat di atasnya?' Ia berkata, 'Jika ada suafu
bangunan bagra., di atasn5ra yang bisa menjadi sutah maka ia
boleh shalat fardhu dan shalat surnh di atasnya, tapi apabila tidak
ada suatu bangunan di atasnSa untuk menjadi sufuhmaka ia tidak
boleh shalat tanpa mengarah kepada s€suatu dari Baifullah,.,'

Aku berkata kepada Asrq/afi'i, 'Apa huiiah mengenai apa
grang engkau sebutkan ifu?"
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AsySyafi'i berkata:

3660. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi" dari

Ibnu Umar, dari Bilal, bahwa Nabi s shalat di dalam 11u'6u1",.509

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Adakah selain kami yang

menyelisihimu dalam hal ini?" Ia menjawab, "Ya'"

366L. Usamah, Bilal dan utsman bin Thalhah masuk, lalu

Usamah berkata, "Nabi $ mencermati, temyata apabila beliau

shalat di dalam Baitullah di salah satu sisi maka berarti

membiarkan bagian lainnya dari Baitullah untuk punggungnya,

maka beliau tidak suka meler,',ratkan sesuafu pun dari Baifullah

unfuk punggungnya, maka beliau pun bertakbir di semua sisi

Baifullah dan tidak shalat." [-alu sejurnlah orang berkata, "Tidak

dibenarkan shalat di dalam Ka'bah berdasarkan hadits ini. Dan

inilah alasannya."5lo

soe HR. Malik dalam Al Muuaththa' (7/998, pembahasan: Haji, bab: Shalat di

dalam Ka'bah).
Imam Asy-Syafi'i meringkasnya di sini'

t^afazhnyn di dalam At Muwaththa ': "Bahwa Rasulullah $ masuk ke dalam

Ka'bah b€rsama Usamah bin zaid, Bilal bin Rabah, dan Utsman bin Thalhah Al Haj,

lalu pintu dituhrp dan berdiam di dalamnSta'

Abdullah bin umar b€rkata, 'Lalu bertanya kepada Bilal setelah ia keluar, Apa

fng dilakukan Rasulullah $?' Ia menjawab, 'Beliau memosisikan sahr tiang di sebelah

l,.,L'yu, dua tiang di s€belah kirinla, dan tiga tiang di belakangnya. Baitullah saat itu

terdiri dari enam tiang. Kernudian beliau shalat''"

HR. Al Bvkar, (l/L76, pembahasan: Shalat, bab: Shalat di antara pagar-pagar di

selain jamaah), dari A6ullah Li. Y*rrf, dari Malik, dengan sanad ini. (no. 505).

HR. M;hm (2/966, pernbahasan: Haji, bab: Disukainya mernasuki Ka'bah bagi

omng yang b€rhari dan lainnyra serta shalat di dalamnya), dari Yahya bin Yahya At-

Tamili, dati Ua*, dengan sanad ini. (no' 388/13291'
sro HR. Muslim (2/958, pembahasan dan bab lang sarna dengan 5rang

sebelumnya), dari Ishaq uin m-rri* dan Abd bin Humaid, keduanya dari Muhammad

bin Bakr, d-i tunu Juraij, ia berkata, "Aku berkata kepada Atha" Apakah engkau

m.rd*,g* hnu Abbas 
"mengatakan, 'sesungguhnya kalian hanya diP€rintahkan
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Aku berkata
kepada mqel<a?"

kepada AsSrS5nfi'i, "l_alu apa hujjahmu

Ia berkata, "Apabila mengahkan, .Beliau 
shalat,.

Sedangkan ormg lnng mengatakan befiau shalat ifu merr5raksikan-
n1a, sedangkan orang lrang mengatakan beliau tidak shalat itu
tidak menSnksikan. Maka kami berpedomern dengan perkataan
Bilal. Ini menjadi hujjah yang valid bagi kami, dan karena shalat di
luar Ka'bah h*}lu menghadap ke salah safu bagiannya tidak ke
setiap dindingnln, maka demihan juga di dalamnlp hanlra
menghadap ke salah safu sisingra, tdak ke setiap dindingnya.
orang Snng dilinskupi oleh Baitullah, maka hanp ia menghadap
ke salah safu bagiannya, sebagaimana orang yrang Ma di
luamya maka ia hanya menghadap ke salah safu bagiannln, dan di
tempat ini lebih utama daripada di luamSn, di bagian mana pun
bagian luamya ifu."

thawaf dan kal,an fidak dip€dntahkan mernaflkinya (Baitu[ah)'. Ia b€rkata, Ia Edak
melarang m€rnasukinya, akan tetapi aku mqd€ogarrryra u"*uq LJsarnah bfui zaid
mengabarkan kepadakra bahrrra kc{ika Nabi;$ mernas*i Baitu[ah Miau berdoa di
snua suduhrya, dan bdiau tidak shalat di dalarrrnp htEga keftrar lagi darinyra. Lalu
setelah keluar barulah bdiau shalat dua rakaat di d€ean G'uut, dan bdhu uer*u.,i i'ir g; (hihh tdful'- Aku b€rkata lagi kepadanya, Apa itu sudut-srduh!,q aparah di
pojok-pojoknya?' Ia berlota, 'Bahkan di setiap huat dari Baft,rnah'." (no. 39sl1s3o).

Hadits Ibnu Abbas ini iuga ol€h AI e.il<hari tapi fxhk men@rtkan
Usamah:

HR. Al Bukhari (l/147, p€rnbahasan: Shaht, bab: Firnran AIhh Ta,ah: b r#$
j-ll"na"-::7t-a, pan pditrantah s&hryian milIan tbmhtun tanptslralat (es. Al
Baqarah l2l: 7251), dari Ishaq bin Nashr, dari Abdrrmzzaq, &rri lbnu Juraij, dari Atha',
ia berkata, 'Alm mendengar Ibnu Abbas b€d@b, 'Ketil<a l,Iabi * nrasuk Elaihillah,
beliau berdoa di scrmra srdutnya" dan beliau fidak shalat hirgga kdtrar dariq;a. Setdah
kduar barulah Miau shalat du rakaat di depan Ka'bah dan bdiau b€cabd4 i tlt ii
(Inikh lo'blal'." (no. 398)
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A}u berkata kepada Asy-Syaf i, "Kami mengatakan, bahwa

boleh shalat sunah di dalamnya, tapi tidak boleh shalat fardhu di

dalamnya."

AsyS5afi'i berkata, "Pendapat ini sangat iahil apabila

seperti Sang dikatakan oleh orang yang menyelishi kami, yaifu:

tidak boleh shalat sunah dan tidak pula fardhu di dalamnya. Tapi

apabila sebagaimana yang kalian riwayatkan, maka sesr-grgguhnya

shalat sunah di suatu lokasi adalah Udak sah kecuali apabila shalat

fardhu di dalamnya sah, dan tidak pula shalat fardhu kecuali shalat

sunah juga sah di dalamnya. Tidakkah engkau melihat tempat

dimana Rasulullah $ pemah shalat sunah di sekitar Madinah, di

antara Madinah dan Makkah, di Al Muhashshab, namun beliau

belum pernah shalat fardhu disana? Apakah di tempat-tempat ihr

dihammkan shalat fardhu? Bukankah bolehnya shalat sunah di

suatu tempat itu menunjukkan bolehnya shalat fardhu di sana?"

12- Bab: Riwayat-Riwayat Tentang Witir Sahl
Rakaat

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Aku

bertanln kepada AsySyafi'i mengenai witir, 'Apakah boleh

seseorang witir satu rakaat tanpa ada shalat apa pLln sebelumnya?

la menjawab, 'Ya. Yang alu pilih adalah shalat sepuluh rakaat

kemudian alar witir satu rakaat'-
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Lalu alar berkata kepada AsyS5rafi'i, 'Apa hujjahnya bahwa
witir boleh safu rakaat?' Ia berkata, 'Hujjahnya adalah sunnah dan
atsar-atsar'."
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3622. Malik mengabarkan kepada kami dari Naft, dan

Abdullah bin Dinar, dari lbnu Umar, bahwa Rasuluflah # bo-
sabda, " shalat malan adalah dua mkaat dua rakaat, raru apbila
s*eoftng kalian l<haqmtir memasuki shubuh, maka shalat afu
rakaat, ia mengganjill<an shalat 5nng telah dilaksanakannya-,,51l

511 gp. Malik dalam Al Muutathttp' lL/128, p€rnbahasan: Shalat malam, bab:
Perintah melaksanakan witir, no. 13).

HR. Al Bul*Eri (l/373, pernbalrasan: witir, tnb: Riwayrat-riwa3at tentang witir),
dari Abdullah bin Yunil, dad Mdik, dengan sanad ini. (no. 990).

HR. Muslim (l/516, pembahasan: Shalat para musaftr, bab: Shalat malam dua
mkaatdua rakaat, dan witir satu rakaat dari akttir maram), dari yah!/a bin yah5a, dari
Malik, dengan sanad ini. (gilo- 745n491.

- Telah diriunyatkan jusa dari jalur-frilur lainnya dari Ibnu Umar. (no. l4G
ru8n4q.
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3663. Malik mengabarkan kepada kami dari tUt'' lr'f'uU'

dari Urwah, dari Aisyah, bahwa Rasulullah s shalat di malam hari

sebelas rakaat yang di antaranla beliau witir safu rakaat.sr2

3664. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu syihab,

bahwa Sa'd bin Abu Waqqash witir satu okaat'513

Sifat

512 HR, Malik dalam Al Muraththa'(l/12O, pernbahasan: Shalat malam, bab:

shalat Nabi *b di dalam witir, no. s). Di dabmnya disebutkran: "[-alu setelah

selesai Miau beltaring pada pinggang kanarurya-"

HR,Muslim(l/5}8,p.r,b"treut'shahtparamusafir,bab:Shalatmalamdan
,urnlah rakaat Nabi # di malam had, dan bahua witir satu mkaat' dan bahwa satu

rakaat adalah shalat yang sah), dari Yahp bin Yahg dari lvlalih dengan sanad ini'

gzLn%t.
Di bagian aLhimya disebufl<an: "hingga muadzdzin mendahnginya lalu beliau

shabt dua rakaat Snng ringan-"

Ini tdak ti"p"t di ahm At Mtathttn 'dali iah,r ini, tapi dari lalur HiqEm bin

Uru/ah, dari ayahn1,a. (no. 1O).
sia 1n1-yuXi. aaUm ru U,omAm'll/725, pernbatasan: Shalat rnalam, bab:

Perintah melaksanakan witir, no. 21). Setelahnf Malik mengatakan, "Menunn kami

p.'rg""r.hr-!" frdak berdasarkan iru tapi minirnal witir adabh tiga rakaat'"

Uh. Mttshanrnf AMunry(3/21,22, bab: Belapat rakaat wifu), dari Ma,mar,

&n Az-hhrt, m€r\rquPain!,a - lra- W|
Dari lb,nu Jut?ij, da; Abu Balor bin Flafrh, dari Urnar bh Sa'd bin Abtr

waqqash, ia Hata, "S"'a *rut lqp" kernudian witir sahr rakaat." (no. 21813).
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3665- Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi,, bahwa
hnu umar salam dari safu rakaat dan dua rakaat witir, hingga ia
sempat merr5nrnfi sebagian keperluarrnya.sl4

3666.- Aqrq/afi'i ffiata, 'Utsman pun menghidupkan
malam derrgan safu rakaat, dan ifu adalah *1ir-"515

3667 - Muawiph juga witir satu rakaat, lalu hnu Abbas
berkata,'1u 6o*r'.'516

I-alu alu katakan kepada AsySyafi,i, "sedangkan kami
mengatakan: Kami fidak menyukai seseorcmg witir kurang dari tiga
rakaat dan mhm di antara safu rakaat dan dua rakaat wifir."

Asfqrafi'i berkata, "Engkau tdak lebih mengetahui
mengenai maksud dari apa yang kalian katakan. H*sra Allah-lah
yang l<uasa mernberi pertolongan. Jika kalian berpendapat bahvrn
kalian mernaknrhkan shalat safu mkaat tersandiri, maka apabila
kalian shalat dua rakaat sebelumngra kemudian salam, berarti kalian
menytrnrhngra menyendirikan mkaat, karena orcng png salam dari
suafu shalat berart telah memisahlonnva dari 5nng setelahnya.
ndakkah kalian fihat seseorcmg yang shalat beberapa rakaat
sunnah !,ang mana ia salam di setiap dua rakaat, maka setiap dua
mkaat png ia salam darinya adalah terpufus dari dua rakaat png
sebelumnlna dan Srang setelahnga, dan bahwa salam adalah 5nng

514 I{L ltlaffk dalam At Mwnthttm'(p€rnbahasan dan bab Fng sama dengan
yang sebdtrrnnjE, rrc- 2Ol.

515 Tebh dlkern,kakan pada no- 7so sn-*a mrcd pada bab: perbedaan
podu_pu-t m€q;anai drabt bthauryui apakah boleh mernuhrskannya?

516 Tdah dkerrnrkakan pada no. 749 ,**,ra mwnad pada bab: perbedaan
pendapat mergani drcrlcrt bthawwul apakah boleh mernutuskannSn?
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paling utama untuk pemisah? ndakkah engkau lihat bahwa

apabila seseorang terlevuatkan beberapa shalat png ia qadha di
satu kesempatan, bukankah ia memisahkan shalat-shalat ifu
dengan salam? Jadi setiap shalatnya itu bukanlah shalat yang

sebelumnya dan yang setelahnya, karena ia telah keluar dari setiap

shalat ifu dengan salam. Jika kalian memaksudkan bahwa kalian

memakruhkan shalat satu rakaat karena Nabi shalat lebih banpk
dari ifu, maka sesungguhnya kami menganjurkan shalat sebelas

rakaat yang mana salah safunya adalah witir. Apabila kalian
memaksudkan bahwa Nabi $ bersaMa,

.o, o 4 lz.,;i ,;{ I|ur ;y\4

" shalat malarn adatah dua mkaat dru iukuut"

Minimal dari dua rakaat dua rakaat itu adalah empat dan

setemsnya, sedangkan safu rakaat bukanlah dua rakaat. Padahal

beliau telah memerintahkan safu rakaat dalam witir sebagaimana

memerintahkan dua rakaat. "
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3668. AMul Majid mengabarkan kepada kami dari hnu

Juraij, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahn5ra, dari Aisyah, bahwa

Nabi S witir lima rakaat, beliau tdak duduk dan tidak salam

kecuali di rakaat temkhir darinya.sl7

Aku berkata kepada AsySSnfi'i, 'Lalu apa makna ini?"

Ia berkata, 'lni shalat sunah yang dibolehkan witir satu

rakaat atau lebih. Kami pun memilih apa yang telah aku paparkan

tanpa menyempitkan png lainnya. Sedangkan pendapat kalian -
semoga Allah mengampuni kami dan juga kalian- tidak sesuai

dengan Sunnah dan tidak pula aMr, tidak pula qiyas dan tidak

logrr. Pendapat kalian keluar dari segala hal ini dan pendapat-

pendapat manusia. Kalian bisa mengatakan, tidak boleh witir

kecuali tiga rakaat, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian

ulama timur, dan tidak salam di salah safu darinya agar witimya

tidak menjadi satu rakaat. Atau kalian tidak mernakruhkan witir

safu rakaat. Bagaimana bisa kalian memakruhkan witir safu rakaat

sedangkan kalian memerintahkah salam di dalam safu rakaat

darinya, karena jika kalian memerintahkan ifu berarti ifu safu

rakaat. Apabila kalian mengatakan, 'Kami memakruhkannlra

karena Nabi $ tidak pemah witir satu rakaat tanpa ada shalat

sebelumnya,' padahal Nabi S tidak pemah witir tiga rakaat yang

tidak ada shalat sebelumnya, dan kalian menganjurkan witir tiga

rakaat."

517 HR. Muslim (l/fi&, pembahasan: Shalat para musaftr, bab: Shalat malam

dan junrlah rakaat Nabi $ di malam hari, dan bahwa witir satu rakaa$, dari ialur
AMullah bin Numair, dari Hiq,ram bin Urwah, dmgan sanad ini.

lafazhnya: "Rasulullah & bi"* shalat di rnalam had s€ban]rak tiga belas mkaat,

di antara itu bdiau wi6r lima mkaat, yang mana Miau tidd< duduk kecuali di
akhimya. " (no. L23fI 37).
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13. Bab: Bacaan di Dalam Shalat Dua Hari Raya
dan Shalat Jum'at

Ar-Rabi' berkata, "Aku bertanya kepada Asyr.Syafi'i, 'Apa
yang engkau sukai untuk dibaca di dalam shalat dua hari raya?' Ia
menjawab, 'Surah Qaaf dan surah AI Qamar'. Aku bertanya lagi,
'Apa yang engkau sukai unfuk di baca di dalam shalat Jum'at?' Ia
berkata, 'Di rakaat pertama shalat Jum'at dan aku memilih unfuk
rakaat kedua surah Al Munaafiquun. Apabila membaca surah AI
Ghaasyiyah atau surah AI A'laa juga baik. Karena telah
diriwayatkan dari Nabi S bahwa beliau membaca semua itu'. Aku
bertanya lagi, 'Apa hujjahnya dalam hal itu?' Ia berkata,

3669. hrahim bin Muhammad dan yang lainnya
mengabarkan kepada kami dari Ja'far, dari ayahnya, dari
Ubaidullah Ibnu Abi Rafi', dari Abu Hurairah, bahwa Nabi $
membaca surah Al Munaafiquun setelah surah AI Jumu'ah'."518

518 gp. Muslim (2/597, 598, pernbahasan: Jum'at, bab: Apa yang dibaca di
dalam shalat Jum'at), dari Abdullah Ibnu Maslamah bin Qa'nab, dari fulairrEn bin
Bilal, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahrya, dari lbnu Abi Rafi', ia b€rkatE
"Marwan menunjuk Abu Huraimh unfuk bertanggung jawab atas Madinah, sernentara
ia berangkat ke Mekkah. lalu Abu Huraimh mengimami kami shalat Jum'at, lalu di
mkaat terakhir setelah membaca sumh AI Jumu'ah ia mernbaca: 'ttfiArg'E rit (surah

Al Munaafiquun t63D."
Ia berkata, "[alu aku berjumpa dengan Abu Humirah setdah ia sdesai, rnalo aku

katakan kepadanya, 'sesungguhnlra engkau mernbaca dua surah 5nrg pernah dibaca
oleh Ali bin Abu Thalib di Kufah'. Abu Hurairah berkata, 'sesungguhn!,a aku
mendengar Rasulullah $ mernbaca keduaryra pada hari Jum'at'." (no.6l/8771.

Dari Jalur Hatim bin Ismail dan Abdul Adz Ad-Damunrdi, kedunya dari Ja'hr,
dengan sanad ini, menyerupainya. (Nomom3;a sama).
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3670. Malik mengabarkan kepada kami dari Dhamrah bin

Sa'id Al Mazi, dari Ubaidullah bin AMullah bin Utbah, bahwa Adh-

Dhahhak bin Qais bertanya kepada An-Nu'man bin Basyir, "Apa

yang biasa dibaca Nabi d} pada shalat Jum'at setelah surah Al

Jumu'ah?" Ia menjawab, "Beliau membaca surah Al

Ghaasyiyah."519

3671. Malik mengabarkan kepada kami dari Dhamrah bin

Sa'id Al Mazi, dari Ubaidullah bin AMullah bin Utbah, bahwa

Umar bin Khaththab bertanya kepada Abu Waqid Al-laitsi, "Apa

yang biasa dibaca Nabi $ di dalam shalat Iedul Adhha dan ledul

Fithri?" Ia berkata, "Beliau membaca swah Qaaf dan surah Al

Qamar."52o

Ar-Rabi' berkata, "Lalu aku katakan kepada AsySyafi'i,

'sedangkan kami tidak memerdulikan surah apa pun yang dibaca''

Asy-Syafi'i berkata, 'Riwa5rat kalian dari Nabi $?' Aku

berkata, 'Karena ifu sudah mencukupi'. Ia berkata, 'Bagaimana

menurut kalian apabila beliau memerintahkan kita mandi unfuk

519 HR. Malik dalam Al Muwathha'(l/17L, pernbahasan: Jurn'at, bab: Elacaan

di dalam shalat Jum'al no. 19).

HR. Muslim (2/598, pernbahasan: Jurn'at, bab: Apa yang dibaca di dalam shalat

Jum'at), dari Sut/an bin Ulrainah, dad Dhamrah, dengan sanad ini, menyerupainp.
(no.63/878l..

520 gp. Malik dalam At Muwaththa'(l/L80., pernbahasan: Drra hari m1n, bab,

Riwayat-riwayat tentang fakbir dan bacaan di dalam shalat dua hari rayra, no- 8).

HR. Muslim (2/@7, pernbahasan: Shalat dua hari raya, bab: Apa yang dibaca di
dalam shalat dua hari mga), dari YahSn bin Yahya, dari Malik, dengan sanad ini- (no.

t4/89L).
Diriwayatkan juga dari jalur Abu Amir Al Aqdi, dari Fulaih, dari Dhammh,

dengan sanad ini, menyempainya. (no. 151891).
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ihlal (memulai ihram) dan shalat di Al Mu'arrass2l 6* sebagaiqa
karena perintah Nabi $ dan mengikuti perbuatannya, apabila

seseorang mengatakan, 'Kami tidak menyrkainya'. Atau 'kami

tidak peduli apabila kami fidak melakukannln karena hal itu tidak

wajib,' apakah hujjah kepadanya hanyalah seperti huijah kepada

kalian? Atau bagaimana menurut kalian apabila kami

menganjurkan dua rakaat fajar dan witir serta dua raka'at setelah

Maghrib, dan memanjangkan shalat Shubuh dan Zhuhur dan

meringankan shalat Maghrib, apabila seseorang mengatakan, AIil
tidak peduli apabila aku tidak melakukan sesuatu pun dari itu,'

apakah hujjah kepadanSn itu hanSalah mengatakan perkataan

kalian: Aku tidak peduli,' karena kejahilan, dan meninggalkan

Sunnah? Semestinga kalian menganjurlen apa yang dilalrukan

oleh Rasulullah #i bagaimana pun adanya'."

L4- Bab: Menjamak Zhuhur dengan Ashar dan
Maghrib dengan IqTa

AsySyafi'i berkata:

,:;l
fr

,b
-T1VY

C

52L N Mu'arns' At-ta'ris, Saitu berhentiqn musafir di akhir malam untuk fdur
dan istimhat, karena itr.r disebut Mu'arras Ddl Hulaifah, dimana Nabi $ beristirahat

malam di sana, dan di sana pula beliau shalat Shubuh, kernudian berangkat- Inilah
yang dimaksud di sini.
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3672- Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zubair

Al Makki, dari Sa'id bin Jubair, dari hnu Abbas,ia berkata,
"Rasulullah $ shalat Zhuhur dan Ashar dengan dijamak, serta

Maghrib dan Isya dengan dijamak, dalam keadaan yang tanpa ada

rasa talnrt dan tidak dalam rr,rjalanan."S22

Malik berkata, "Menurutku, itu di saat huian."

AsySyafi'i berkata, "Dalam hal ini orang-orang mempunyai
berbagai pendapat. Di antara mereka ada yang mengatakan,
'Beliau menjamak di Madinah sebagai keleluasaan bagi umatrya
agar tdak seorang pun dari ,mereka merasa sempit unhrk

menjamak karena suafu keadaan'. Padahal tidak seorang pun

dibolehkan menalu,ilkan hadits dengan sesuatu yang tidak ada

padanya. Segolongan lainnya mengatakan,'Kami melemahkan

5221A1. Malik dalam Al Muowththa'(l/7M, pernbatasan: Mengqashar shalat di
perialanan, bab: Menftmak dua shalat di waktu hadir dan di dahm ffialarnn, no. 4).

HR. Muslim lL/M9,490, pernbahasan: Shalat pam musafir, bab: Meniamak dua
shalat di saat hadir), dari Yahyra bin Yah5ra, dari Mal& dengan sanad ini. lno. 49f7OS).

Dari jalur Zt;trrnir, dari Abu Az-Zubir, dari Sa'id bin Jubair, dari hnu Abbas,
seperti ihr.

Abu Az-Zubair b€rkata, "l-alu aku tanyakan k"puda Sa'id, 'Mengapa beliau
melakukan itu?' Ia berkata, Aku tanyakan keeda Ibnu Abbas sebagaimara png
engkau tan!,alon kepadals.r, ia pun menjawab, 'Bdiau ingin trntuk tidak menrbemtkan
umatrya'. " (no. 50 /7 O5l.

Dari jafu Qurrah, dari Abu Az-Zubatr, dengan sanad ini, menyerupainyra. (no.
s7noq.
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hadits ini, karena Nabi $ telah menetapkan waktu-waktu shalat,

maka ini menyelisihi apa yang mereka riwayatkan tentang perkara

wakttr-waktr: shalat'. Jadi mereka menolak apabila seseoftlng

menjamak di saat hadir (tdak musafir) di saat hujan atau pun

lainnya, dan mereka menolak menetapkannln, serta mengatakan,

Ini diselisihi oleh riruayat yang lebih kuat darinya'. Mereka juga

mengatakan, Apabila kami menetapkannya, niscaSE mengharus-

kan kami mengatakan pendapatrya orang yang berkata, 'Boleh

menjamak,' karena di dalam hadits ini fidak disebutkan hujan

maupun lainnya. BahlGn sebagian otang mengartikan hadiSnya

ini: beliau memaksudkan untuk tidak menyempitkan umatngra.

lalu kalian berpendapat {an orang-orang lrang

sependapat dengan pendapat kalian- dengan pendapat yang telah

engkau sebutkan hujjah-hujjahnya mengenai menjamak di saat

hujan. Aku memandang, bahwa maksud hadits ini adalah

menjamak di saat huian. Kemudian kalian menyelisihinp dalam

hal menjamak Zhuhur dengan Ashar di saat hujan. Bagaimana

menumt kalian apabila seseorang mengatakan kepada kalian,

'Bahkan kami menjamak Zhuhur dengan Ashar di saat hujan,

namun kami tidak menjamak Maghrib dan Isya di saat hujan,'

bukankah hujjah kepadanln hanyalah bahwa apabila hadits ini

menganduns hujjah maka tidak boleh diambil sebagiannya saja

tanpa sebagian lainnya? Maka demikian juga terhadap orang yang

mengatakan, 'menjamak Magtrib dengan Isya, dan fidak

menjamak Zhuhur dengan Ashar''

sedikit sekali kami menemukan pendapat yang benar.

Hanya Allah-lah yang kuasa memberi pertolongan- Tidakkah

kalian lihat apabila kalian meriwayatkan dari Nabi s$ bahwa beliau
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menjamak Zhuhur dengan Ashar dan Maghrib dengan Isya, lalu
kalian berhujjah dengan hadits kepada orang yang menyelisihi
kalian dalam hal menjamak Maghrib dengan Isya, apakah kalian
menganggap bahwa dengan ini kalian memiliki hujjah? Jika
dengan kalian memiliki hujjah, maka di sini juga terkandung hujjah
terhadap kalian dalam hal kalian meninggalkan jamak Zhuhur
dengan Ashar. Sebaliknp, apabila kalian tidak memiliki hujah
dengan ini terhadap orang yang menyelisihi kalian, maka kalian
juga tidak menjamak Zhuhur, Ashar, Maghrib dan juga Isya, tidak
boleh selain ini. Kalian berarti keluar dari hadits dan makna-makna
semua ma&hab para ahli itnu. Hanya Alrah-rah yang kuasa
memberi pertolongan. Tdakkah kalian lihat apabila kalian
meriwayatkan jamak di dalam perjalanan (safar), apabila seseorang
mengatakan seperti pendapat kalian, apakah boleh menjamak
Maghrib dengan Isya karena mayoritas hadits menyebutkan ifu,
dan tidak menjamak Zhuhur dengan Ashar, karena keduanya di
siang hari, sedangkan malam hari lebih ringan daripada siang hari,
apakah huiiah kepadanya hanyalah karena jarnak itu sebagai
rukhshah di dalam semua ifu, sehingga seseoftrng tidak boleh
melarang sebagiannya tanpa sebagian lainnln. Maka demikian juga
ifu sebagia hujjah terhadap kalian. Wailahu a'lam.,'

15- Bab: Mengulang Shalat Fardhu Elersama Imam

Aku bertanya kepada AslrSyafi,i mengenai seseoftmg yang
telah shalat di rumahnya, kemudian mendapati shalat bersama
imam. Ia berkata, "[a shalat bersamanya.,,
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357g. Malik mengabarkan kepada kami dari zaid bin

Aslam, dari seorang lelaki dari Bani Ad-Dil yang bernama Busr bin

Mihjan, dari aSnhnya, bahwa sedang di suatu majlis bersama

Rasulullah fu, adzan dikumandangkan, lalu Rasulullah #i bendiri

lalu shalat, sedangkan Mihjan tetap di tempat duduknya, maka

Rasulullah $ bertanya, "Apa tnng menghalangimu untuk shalat
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berunna oftrng-orang lain? Bukankah engkau orang Islarn?" la
menjawab, "Tentu wahai Rasulullah, akan tetapi tadi aku sudah
shalat di tempat keluargaku." Maka Rasuruflah #i bersaMa,
'Apabila engkau dabng maka shalatlah bqsarna orerng-oftrng,
onlaup.n engkau sudah shalat"S%

3674. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi,, dari
Ibnu umar, bahwa ia berkata, "Barangsiapa telah shalat Maghrib
atau shubuh, kemudian mendapati keduanya bersama imam,
maka janganlah mengulang keduanya. "524

lalu aku katakan kepada Ag;Syafi,i, .,sedangkan 
kami

mengatakan, mengulang setiap shalat kecuali Maghrib. Karena
apabila ia mengulangrn!/a maka menjadi genap.,,

AsySyafi'i berkata, "Kalian telah meriwayatkan haditsnya
dari Nabi #, dan di dalamnSTa beliau tidak mengkhususkan suafu

523 Ffr. Malik dahm At Mumthttp. (t/lg?,, pernbahasan: Shaht Fmaah, bab:
Memgulangi shalat bersarna inan, no. 8).

HR An-Nasa'i (2/112, pernbahasan: rmattnh, (53) bab: Mcngurangi sharat
bersarna jdnaah setelah_shalatln ses€otang sendirftur), dari autaibah, dari Malik,
d€ngan sanad tt'. (no. 857).

FIR- bnu Flibban 911y,165, (9), pembahasan: Shalat, bab: Mengulangi shalat),
dari FhrAhmad lbnu Abi Bakar, dari Malik, dengan sanad ini. (no. 240-O.

HR. Al Hakim dalan. Al M$bdmk(l/2dA, pqnbatnsan: Shalat), dari jalur hnu
Wahb, dari t'talik, dengan sanad ini.

Dad jalr Ishaq bin suraiman Ar-Rad, dari Marik, dengan sarnd ini.
Dari tsl,'' As]FE/afi'i, dari Abdur Aiz bh Muhammad, hn ?aid bin Aslam,

m€nlrerupahya.
Dan ia b€rkata, "rni hadib srnhih, dan Malik adalah hukum pada haditsnp

orang:orang Madinah, dan ia tdah berhujjah dengannya di dalam Al Muwktha,.lru
terrnasuk iznis yans telah aku sebutkan, Uuf,.* bila haditsryra dart Jabat dan tidak*rnpfl^+ dua perawi maka ia tidak mengeluarkannya.,'

524 I{l Malik dalam Al Mtw,aththi. (L/tss, pembahasan dan bab },ang sama
dengan yang sebelumnya, no. l2).
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shalat tanpa shalat lainnya, maka hadits ini hanya mengandung

dua kemungkinan. Salah satunya, dan ini yrang paling tepat:

mengulang setiap shalat karena menaati Nabi $, dan kelapangan

Allah memenuhi pahala jama'ah dan sendirian"'

3675-3676. Malik meriwayatkan dari Ibnu umar dan hnu

Al Musa5ryab, bahwa keduanya memerintahkan omng yang telah

shalat di rumahnya untuk mengulangi shalatn5ra bersama imam'

I alu seseorang bertanya, "Mana dari keduanya yang al(tl jadikan

sebagai shalatku?" Ia berkata, "Apa engkau harus memilih itu?

Sesungguhnya itu adalah terserah kepada Allah'"szs

9677. Diriwaptkan dari Abu A5ytrb Al Anshari, bahwa ia

memerintahkan ihr, dan ia berkata, "Barangsiapa melakukan ifu

maka baEn5ra bagan gabungan, atau seperti baEan $abung61."526

525 p1 6ulrr., At Muwaththa', ini adalah dr16 aMr dengan dua sanad berMa,

karena itu kami mernberinya dua nomor' !'ang &rMa:
HR. Malik dal,r, fi Muwathtln''g/h3, pernbahasan, Shalat jamaah, (bab:

Mengulangi shalat bersama irnam), dari NaIi': "Bahwa seorang lelaki bertanga ttn'puiu

a*ir*, 6i. u,,*, ia berkata, 
.5*unsguhnlra aku shalat di mmahku, kerrudian aku

i*Juputi shalat itu b;; imam,-apakah boleh aku shalat lagi bersamanya?'

AMullah bin Umar menjawab, 'Ya'. I-daki itu b€rkata, 'Mana png aku iadikan sebagai

shalatku?' Ibnu Umar b€rkata, APakah itr-r diserahkan kepadamu? Sesungguhnya itu

tno"-r,r"euau Alah mana pun diri keduanya png Dia kehenda!'." Qo. 9.
Dari Yahya bin Sa'id "Bahwa seorang lelaki bafurr5la ke,pada Sa,id bin AI

Musa1ryab, ia berftata, 'S*rttgg,h"!ra aku shalat di rumahku' kemudian aku datang ke

masjid, lalu aku dapati imam ;d shalat, apakah boleh alu shalat bersarnaan?' Sa'id

,no"*uu, .ya,- Lplaki it, u-t*t*iuana dari keduanya yang menjadi shalatku?' sa'id

Lf."t", Apakah *gkJ yang menentukannya? Sesungguhnlra it' terserah kepada

Allah &'." (no. 10).
526 Detnildatl Malik meriwayatkannyn se,cara marqufpada Abu Ayyub:

HR. Malik dalam At Muunt tt u'@tempat yang sama dengan yang sebelumn5ra,

no. 11).
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Asy-Syafi'i berkata: Kami berpendapat dengan ini
berdasarkan apa yang kami kemukakan bahwa hadits Nabi S
bersifat umum. Ihmi pun mendapat informasi bahwa shalat yang
diperintahkan Nabi $ kepada dua orang reraki untuk
mengulanginya adalah shalat shubuh. Atau seseorang berkata,
Apabila mendapati Ashar atau Shubuh, maka fidak perlu
mengulanginya, karena tidak ada shalat sunah setelah keduanya.
Maka demikian juga pendapat ulama timur. Adapun apa yang
kalian katakan itu menyelisihi hadits Nabi S dari dua sisi, serta

menyelisihi Ibnu Umar dan hnu AI Musa54,rab, lalu mana
pengamalannya? Dan perkataan kalian: Apabila mengulangi
Maghrib maka menjadi genap, padahal telah memisahkan
keduanya dengan salam? Tidakkah engkau melihat Ashar ketika
engkau melaksanakan Maghrib setelahnya bahwa ifu menjadi
genap' atau Ashar menjadi sanjil? Atau engkau memandang Isya
demikian apabila engkau telah shalat Maghrib? Atau engkau
memandang dua rakaat setelah atau sebelum Maghrib keduanya
menjadi ganiil karena Maghrib sebelumnga atau setelahnya.

Malma *'e: d 6rnto baginya bagu' gabungan), Ibnu Wahb b€rkata, "yakni
dilipat gandakan pahala basinya, sehingga ia merniliki drn pahala dari itu." Telah
diriunyatkan juga oleh Abu Daud sr-rrtra mar{u,dengan sanad ini.

HR Abu Daud 11/423, 424, tertitan A*uramah, pe'nbatrasan, Shalat, bab:
Orang Fng shalat di kernudian mendapati iamaah lalu shalat bersama
mereka), dari Ahmad bin shalih, dari Ibnu wahb, dari Amr, &ri Eh*air, bahwa ia
mendengar Afif bin Amr Ibnu Al Musaryab berkata, "seomng t"ta*i a"rt Bani Asad bin
Khuzaimah menceritakan kepadaku, bahua ia bertan5aa kepada Abu Ayyub Al Anshari,
ia b€rkata, 'Salah seorang kami melaksanakan suatrrshalit di nrnalurlra, kernudian ia
datang ke masjid sementam shalat tengah didirikan, lalu al(ll shalat bersama mereka,
lalu aku mendapat sesuatu di dalam diriku'. Abu Ayryub berkata, ,Kami pemah
mernnyakan itu kepada Rasulullah $, betau pun bersaba, *'F'iu.$ Uuau itu
@fun bgian gabungad'." (no. 579).

lllaturya, bahwa Malik meriwayatkannya secarc maugu[, n rmun ini !,ng paling
b77ah. Walkhu aIatn.
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Ataukah setiap shalat yang telah dipisahkan dengan salam adalah

terpisah dari shalat sebelum dan setelahnla? Seandainya kalian

mengatakan: Mengulangi Maghrib dan menggenapkannya dengan

safu rakaat, maka menjadi shalat sunah empat rakaat sehingga

menjadi satu pandangan. Adapun apa yang kalian katakan ifu
tidak ada arahnya.

16. Bab: Bacaan di dalam Shalat Maghrib dan
Shubuh

Aslrq/afi berkata:

3678. Malik mengabarkan kepada kami dari lbnu Syihab,

dari Muhammad Ibnu Jubair bin Muth'im, dari ayahn5ra, ia berkata,
"Aku mendengar Rasulullah $ membaca Ath-Thuur di dalam

shalat MaghriS."S27

3579. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab,

dari Ubaidullah bin AMullah bin Utbah, dari lbnu Abbas, dari

Ummu Al Fadhl binti Al Harits, ia mendengamya membaca surah

Al Mursalaat, lalu ia berkata, 'Wahai anakku, sungguh dengan

s27 HR. Ivlalik dalam Al Muuaththa' $n8, pernbahasan: Shalat, bab' Bacaan di
dahm shalat Maghrib dan Is!,a', no. 23).

HR- Al Bukhad (1/249, pernbalnsan: Adzan, bab: Menpringkan bacaan di
dalam shalat Magtuib), dari Abdullah bin Yusuf, dari Malik, dengan sarnd ini. (no.

75s).
Athmfnya terdapat pada no. 3O5O,4023,4854.
HR, Muslim (L/338, perntlahasn: Shalat, bab, Bacaan di dalam shalat Shubuh),

dari Yahya bin Yahya, dari Malik, dengan sanad ini. (no.174/M31.
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bacaanmu surah ini telah mengingatkanku, bahwa ifu adalah yang
terakhir kali aku mendengar Rasulullah S membacanya di dalam

shalat Maghri6."szs

Ia berkata, "Lalu katakan kepada AsySyafi'i, 'sedangkan

kami memakruhkan pembacaan surah Ath-Thuur dan Al Mursalat
di dalam shalat Maghrib, dan kami mengatakan sebaiknya
membaca yang lebih pendek dari keduanya'."

AsySyafi'i berkata, "Bagaimana bisa kalian memakruhkan
apa yang kalian bahwa Rasulullah $ melakukannya,
dan perkara yang kalian meriwayatkan dari Nabi S
menyelisihinya, lalu kalian memilih salah safu dari dua riuayat ifu?
Atau ada sesuafu yang dihapus lalu kalian mengabarkan apa yang
menghapusnya, atau kalian memandang, bahwa seandain5ra aku
tidak berdalih dalam melemahkan madzhab kalian dalam segala
sasuafu, hanya saja kalian meriuayatkan sesuafu dari Nabi $
kemudian kalian mengatakan, 'Kami memaknfikannya,' dan
kalian Udak meriwa5ratkan yang lainnp. Maka aku katakan:
Apakah kalian memilih yang lainnya dari Nabi #? Alnr tidak tahu
kecuali sebaik-baik keadaan kalian adalah bahwa kalian minim
ilmu, lemah pandangan. "

528 HR" Malik dalam At Muwaththa' (di ternpat yang sama dengan yang
sebelumnya, no-241.

HR. Al Bukhad (L/248, p€rnbahasan: Adzan, bab: Bacaan di dahm shalat
Maghrib), dari AMullah bin Yusuf, dad Malih dengan sanad ini. lno. z63, dan tharf-
nya no. M29).

HR. Muslim (di tempat l,ng sama dengan yang sebdumnyra), dari yahya bin
Yahtn, dati Malih dengan sanad ini. lno- 773/4621.
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17. Bab: Bacaan di Dua Rakaat Terakhir

Aku bertanya kepada AqrSyafi'i, "Apakah seseoftmg

membaca sesuatu setelah Ummul Qur'an di rakaat terakhir?"

As5rS5nfi'i berkata, "Aku menyukai ifu, namun ifu fidak

wajib atasnya." Aku berkata, "Apa hujjahnlp dalam hal ifu?"

AsySpfi'i berkata:

3580. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Ubaid

maula Sulaiman bin AMul Malik, bahwa Ubadah bin Nusay

mengabarkan kepadanya, bahwa ia mendengar Qais bin AI Harits

bed<ata, Abu AMullah Ash-Shurnbihi mengabarkan kepadaku,

bahwa ia datang ke Madinah di masa khilafah Abu Bakar Ash-

Shiddiq, lalu ia shalat Magtrib di belakang Abu Bakar. Di dua

rakaat pertama ia membaca Ummul Qlrr'an dan surah dari surah-

surah mufashshal gang perdek, kemudian berdiri unfuk rakaat

ketiga, lalu aku mendekat kepadanya hingg. pakaianku hampir

menyenfuh pakaiannya, lalu aku mendengamya membaca Ummul

Qur'an dan ayat ini: 'ibi Ud ',y Ui 'v$ A:te\y'.ti. 6.-li ei , gt

quit;jl e |t',:)-:t " (M*eka betdoa), 'Ya Tuhan karni, ian7antah

Engkau jadikan hati kami condong kepda kaaabn saudah

hgkau ben petuniuk kepada Rami, dan karuniakanlah kepda
kami rahmat dari sisi hgkau; karena hgkau-lah

Maha Pembei (karunia)'." (Qs. Aali Imman [3], 8)52e

52e HR. Malik dalam Al Muwathtln' $n9, perrbahasan dan bab !,ang sarna

dengan yang sebelumnya, no. 25).
Uh. Mushannaf Abdumq (2/LO9, 110), dari Malik, dengan sanad ini- Dan

setelahnya dicantumkan: Abu Ubaid berkata, "Dan Ubadah mengabarkan k€padaku'

bahwa ia pemah di hadapn Umar bin Abdul Adz pada rnasa khihfahnya, lalu umar
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Lalu aku katakan kepada As5rSyafi'i, "Sedangkan kami

memakruhkan ini, dan kami katakan: Ifu tidak diamalkan. ndak

ada bacaan apa pun setelah Ummul Qur'an di rakaat ketiga."

3680 mim: Sufun bin Uyainah berkata: Ketika Umar bin

AMul Aziz mqrdengar hal ini dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, ia

berkata, "sesungguhnya aku fidak pemah demikian hingga aku

mendengar hal ini, lalu aku berpedoman dengan it',i."530

Ia berkata, "Apakah unfuk berbuat, kalian meninggalkan

amalan Abu Bakar, hnu Umar dan Umar bin AMul Aitz?"

3681. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari

Ibnu Umar, bahwa apabila ia shalat sendirian, ia membaca di

keempat rakaah'r1n, yang mana di setiap mkaat ia membaca

Ummul Qur'an dan salah safu surah dari Al Qur'an, dan

b€rkata k€pada aais, 'Bagaimana yang engkau kaba*an kepadaku dari Abu
Abdullah?' Ia pun menceritakannya, lalu Umar b€rkata, 'Karni tdak pemah
mminggalkanngra seiak kami mendengamya, walaupun sebelum ihr aku tidak

demikian'- [.alu seorang lelaki berkata, 'Mernangnya bagaimana png sebelum ihr,

unhai Arnirul Mukminin?' Ia berkata, Aku membaca, 3;f ir rn # (surah AI lkhlaash)'."

[no.26981.
Dari Isrnail bin Abdulhh, dari lbnu Aun, dari Raja' bin Haiwah, dari Mahmud bin

Rabi', bahwa Ash-Shanabahi mengabarkan kepadanya, lalu ia menyebutkan

merryerupai apa lrang dirir,rayatkan oleh Malik.
Setdahnp berkata, 'Dan Muhammad bin Rasyid mengabarkan

kepadalar, ia berl<ata, Aku mendengzr seorang lelaki menceritakan Mak-hul dari Sahl
Ibnu Sa'd AstFsa'idi, balnpa ia mendengar Abu Bakar mernbacanya di rakaat ketiga,

lalu Mak-hul b€*ata 'Sesungguhnya dari Abu Bakar itu bukan sebagai

bacaan, tapi sebagai doa darinp'." (no.26991.
s Uhat bMfijyar$lalu.
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terkadang ia membaca dua dan tiga surah di satu rakaat di dalam

shalat 1*61r,l.531

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "sedangkan kami

menyelisihi semua ini, dan kami katakan: Di dua rakaat terakhir

tidak lebih dari Ummul Qtr'an."

Asy-Sya{i'i berkata, "lni menyelisihi Abu Bakar dan lbnu

Umar dari riwayat kalian, serta menyelisihi Umar bin Abdul Aziz

dari riwayat Sufi7an. Perkataan kalian: 'Tidak boleh dipadukan dua

surah di dua rakaat pertama,' adalah menyelisihi hnu Umar dari

riwayat kalian sendiri, serta menyelisihi Umar dari riuayrat kalian

sendiri, karena kalian mengabarkan, bahwa Umar membaca sumh

An-Najm, kernudian sujud di dalamnya, kemudian berdiri lagr lalu

membaca surah lainnya. Di samping ifu, juga menyelisihi selain

keduanya dari riwayat selain kalian, lalu mana yang diamalkan?

Kami tidak melihat kalian meriunptkan tentang bacaan di dalam

shalat dalam masalatr ini kecuali kalian menyelisihinya, Ialu siapa

yrang kalian ilfffi? Aku tidak melihat kalian mengatakan dengan

makna yang kami ketahui. Jika kalian pemah meriurayatkan

sesuahr dari sahh s€orang dari mereka lalu kalian berpatokan

dengannya, apakah lalak kalian menyelisihi mereka semua?"

3682. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin

Urwah, dari ayahnya, bahura Abu Bakar shalat Shubuh, lalu di

ia mernbaca surah At fumh di ke dua rakaatnSn.s2

sr HR. Ptalik dalam Al Mtnthtlp'llng, pernbahasan' Shalat, bab: Baean di
dahm shalat M4hrib dan lrya', no.26l.

Di dalamqn ada tarnbahan: "Dan bdiau iuga mernbaca di dua nkaat Magfuib:
Ummul Qlrr'an, sLrah dan sunh"
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[-alu aku katakan kepada AsySyafi'i, "sesungguhnya kami
menyelisihi ini. Kami mengatakan, di dalam shalat shubuh dibaca
yang lebih sedikit dari ini, karena hal ini memberatkan bagi
manusia."

AsySyafi'i berkata:

3683. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin
Ururah, dari ayahnya, bahwa ia mendengar AMulah bin Amir bin
Rabi'ah berkata, "Kami shalat Shubuh di belakang Umar bin
I(haththab, lalu di dalamnya ia membaca surah Yuusuf dan surah
Al Hajj dengan bacaan yang lambat, lalu aku berkata, 'Demi Allah,
jika demikian berarti ia telah berdiri (memulai) saat terbiturya fajar'.
Ia berkata,'Benar'. "533

Ar-Rabi' berkata: lalu aku katakan kepada AqrSyafi,i,
"sedangkan kami mengatakan, di dalam shalat shubuh tidak boleh
membaca hi, fidak pula setengahnln dari ini, karena itu
memberatkan."

Aslrsyafi'i berkata:

s2 HR- Malik dahm At Muwththa' (l/g2, p€rnbahasan: shalat, bab: Bacaan di
dalam shalat Shubuh, no. 33).

ljh- Mrclnnnaf AMutmaq (2/l7g-114, pernbahasan: sharat, bab: Bacaan di
dalam shalat shubuh), dad Hisyam hnu urwah, dari ayahnya, menyerupainya. (no.
27131.

[Redaksinya: "Abdurrazzaq dari Hisyam," aku ldra ada kalimat "dari Ma,mar"
y.ang terlamt di antara keduanya berdasarkan bukti riway"at yang setelahnyla, lraitu
yarg bkhrilnya berikut ini:s3 t{R- Malik dalam AJ Mutnththa' (di tempat yang sama dengan yang
sebdumnlra, no- 34).

Uh. Mushannaf AMumzaq (2/11.4, di tempat lang sama dengan yang
sebelrrnr4B), dari Ma'mar, dari Hisliam, dengan sanad ini. tu Gutu, "Alm udak hafal
surah Yuusuf dan sumh Al Hajj kecuali dari umar, karena seringnya ia membaca
kedtnnya di dalam shalat shubuh." lalu ia berkah, "la mernbaca-k"du*,ya dengan
bacaan yang hmbat." (no.27751.
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3684. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin

Sa'id dan Rabi'ah bin Abu Abdurrahman, bah'ua Al Furasifhah bin

Umair AI Hanafi berkata, "Aku tidak mengambil surah Yuusuf

kecuali dari bacaan Utsman bin Affan padanya di dalam shalat

Shubuh, karena seringnya ia mengulanginyra. "534

[-alu aku katakan kepada AsySyafi'i, 'Sedangkan kami

mengatakan, fidak boleh membaca ini, karena ini memberatkan."

Asy-Syafi'i berkata'

3585. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari

hnu Umar, bahwa di dalam shalat Shubuh ketika di perjalanan, ia

membaca sepersepuluh pertama dari N Mufashshal, di setiap

rakaat satu surah.535

Ar-Rabi' berkata: Aku berkata kepada AsySyafi'i,
"Sedangkan kami mengatakan, Udak boleh membaca ini di dalam

perjalanan, ini memberatkan."

AsySgnfi'i berkata, "Terkait bacaan surah di dalam shalat,

kalian telah menyelisihi setiap yang kalian riwayatkan dari Nabi S,
kemudian Abu Bakar, kemudian (Jmar, kemudian Utsman,

kemudian Ibnu Umar. Kalian tidak meriwayatkan sesuafu pun yang

menyelisihi apa 5nng kalian riwayatkan dari seseorang yang aku

ketahui, lalu di mana pengamalannya? Kalian menyelisihi mereka

dari dua sisi, yaifu dari sisi memberatkan dan dari sisi

534 HR. Malik dahm Al Muwththa' (l/82, di ternpat !,ang sama dengan grang

sebelumnya., no.35).
sss HR. Malik dalam Al Muwththa' (1/82, di ternpat yang serma dengan yang

sebelumnya, no. 36).
Di dalamngra disebutkan: "di setiap mkaat: Ummul Qur'an dan satu surah."
Uh. Mushannaf Abdwaza 12/116, di ternpat lnng sama dengan yang

sebelumnya, dari Malik, derrgan sarnd ini.
Riwayatr5n sesuai dengan riurapt AqrSff i di snl Wallahu atatn.
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meringankan. Kalian menyelisihi setelah Nabi rJ$ semua yang

kalian dari para imam di Madinah tanpa berdasarkan

suafu riwayratkan pun dari seseorang di antara mereka, ini di
antara yang menjelaskan lemahnya madzhab kalian. Karena kalian
meriwayatkan ini kemudian kalian menyelisihinya, sedangkan
kalian tidak memiliki hujjah dalam hal ini, maka kalian menyelisihi
para imam dan pengamalan ifu. Ini menunjukkan, bahwa kalian
tidak menemukan seorang pun dari para hamba Ailah 1nng
meriwayatkan dari Nabi S, kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman

dan hnu Umar mengenai bacaan surah di dalam shalat, dan tidak
pula sesuafu dalam suafu perkara yang kemudian diselisihi oleh
selain kalian. Sungguh, tidak ada manusia yang lebih menyelisihi
para ulama Madinah daripada kalian. Kemudian penyelisihan
kalian terhadap apa yang kalian riwa5atkan dari Rasulullah #
yang diwajibkan menaatinya, dan apa yang kalian riwayatkan dari
para imam yang kalian tidak menemukan yang seperti mereka,
seandainya seseorang mengatakan kepada kalian,'sesungguhnya
kalian adalah orang-orang yang sangat memusuhi pam penduduk

Madinah,' maka ia menemukan jalan unfuk mengatakan itu
kepada kalian karena lisan kalian, dan kalian tidak dapat
mencegahnya dari kalian. Kemudian hujjah kepada kalian dalam
penyelisihan kalian adalah lebih besar lagi daripada kepada selain

kalian. Karena kalian mengaku berbuat berdasarkan ilmu mereka
dan mengikuti mereka tanpa selain mereka, tapi kalian malah
menyelisihi mereka lebih banyak daripada yang diselisihi oleh
orang yang tidak mengaku mengikuti mereka seperti pengakuan
kalian. Jika hal ini tersamarkan pada diri kalian, maka
sesungguhnya di dalam diri kalian terdapat kelalaian yang

karenanya kalian tidak boleh memberi fatwa kepada manusia -
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hanp Alah{ah yang kuasa memberi pertolongan-. Dan aku
melihat kalian telah mengeluarkan fatwa-fatun, dan berdebat
dengan orang-orang selain kalian yang lebih lurus dan lebih baik
madzhabnya daripada kaliain. "

18. Bab: Wanita Mustahadhah

Aku bertanya kepada AqrSyafi'i, mengenai wanita
mustahadhah yang tenrs menerus mengalami pendarahan. Ia pun
berkata, "Sesungguhnya istihadahah ada dua macann:

Pertama, wanita mengalami isihadhahlang mana darahnya
samar, tdak dapat dibedakan, yaitu serrnraryE tebal, atau
semuanya ringan. Apabila demikian adanya, maka dilihat bilangan
malam-malam dan hari-hari yang biasan5n ia haid dalam safu

bulan sebelum ia mengalami apa yang diahminya ifu, Ialu ia
meninggalkan shalat pada hari-hari tersebut. Misalnya ia biasa haid
selama lima hari di awal bulan, maka ia meninggalkan shalat
selama lima hari dari awal bulan, kemudian mandi setelah berlalu

hari-hari haidnya itu sebagaimana mandinya wanita haid saat

sucinya, kemudian berumdhu unh.rk setiap shalat lalu shalat, dan ia
tidak diharuskan mengulangi mandi, tapi apabila ia mandi dari satu

kca.rcian ke kesucian lainnp maka itu lebih disukai, nalnun
mcnurutku itu tidak wajib atasnya.

Kedua, wanita yang tidak pemah melihat keadaan suci,

yaifu seluruh hari-harinya keadaan darahnya mereka kehitaman,

kemudian setelah ifu menjadi ringan kekuningan, fidak pekat.
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Maka hari-hari haidnya adalah hari-hari tebal, hitam dan

banyaknya darah. Setelah berlalu maka ia mandi seperti mandinya

apabila suci dari haid, dan beruudhu unfuk setiap shalat, lalu

shalat."

lalu aku katakan kepada As!rs],afi'i, 'Apa hujjahnya

merrgenai apa lnng engkau sebutkan ini?"

Aslrsyafi'i ber{<ata:
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3686. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin
Urwah, dari ayahnyn, dari Aisyah, bahwa ia berkata, 'Fathimah

bint Abi Hubaisy berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku
tidak pernah suci, haruskah aku meninggalkan shalat?" Nabi $
bersaMa, "Saunggwhnja itu adalah pen5nkit dan bukan haid.
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Maka apabila tiba masa haid, tinggatkanlah shalat lalu setelah
kadam5m berlalu maka cucilah danh darimu 4rr rtru1u11u15.'s36
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3687. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi,, dari
Sulaiman bin Yasar, dari Ummu Salamah istui Nabi $, bahwa
seorang wanita mengalami pendarahan di masa Rasulullah S, lalu
ummu salamah memintakan fatura kepada Rasurullah #i

5s5 Tehh dikernukakan pada (no- 12s, pernbahasan: Haid, bab: wanita
mwbhadhall).
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unfuknya, beliau pun bersaMa, "Hen&Hah ia memperhatikan
jumlah hari Snng biasa mengalami haid dalam sebulan sebefum ap
tnng ia alami ini, lafu hendaHah ia meninggalkan shalat

dalam kadar hari-hari itu dalam sebuhn, lafu setelah itu berlalu

maka hendaklah ia mandi, kemudian hendaklah ia men5atmpal

dengan kain, kqnudian hendakkh ia mengajakan

shalat"fi7

AsySyafi'i berkata, "Jawaban Rasulullah $ menunjukkan

apa yang disebutkan ifu mengenai berbedanya keadaan kedua

wanita musAhadhah ni. Dan sabda beliau juga menunjukkan

bahwa wanita haid Udak boleh mengira-ngira hanya sekilas saja,

demikian ifu, karena beliau memerintahkan salah safunya, apabila

telah hrabis masa haid maka ia harus mencuci darah dan mandi,

dan beliau memerintahkan wanita lainnya agar memperhatikan
jumlah hari yang biasanya ia mengalami haid kemudian mandi lalu

shalat. Kedua hadits ini menafikan penaksiran (mengira-ngira)."

talu alu katakan ke@a Aey$pfi'i, "Sedangkan kami

mengatakan, wanita haid boleh memperkirakan selama tiga hari,

kemudian mandi dan shalat. Kami pun iuga mengatakan: Ia harus

berwudhu untuk setiap shalat."

Asy-S5rafi'i berkata, "Kedua hadits kalian dari Rasulullah #&

ifu yang kalian jadikan sandaran ifu menyelisihi konsep perkiraan

ifu. Karena perkiraan ifu di ltrar Sunnah, atsar, logika, qiyas dan

pendapat mayoritas ahli ilmu."

Aku berkata, "Dari mana?" Aqrqrafi'i berkata,

"Bagaimana menumt kalian hari-hari perkiraannya, apakah dari

537 Tehh dkernr.rlekan pada (no. 125, pernbahasan: Haid, bab: Wanita
mustahadhal).

524



Al Umm

hari-hari haidnya ataukah hari-hari sucinya?" Aku berkata, ,.Ifu dari
hari-hari haidnya."

Asy-Syafi'i berkata, "Aku berikan contoh kepada kalian
tentang seorang wanita 5nng kebiasaan haidnya lima hari, talu ia
mengalami pendarahan, maka kalian mengatakan, ,Kami

menjadikannya delapan'. sedangkan Rasulullah S memerintah-
kannya: apabila hari-hari haidnya yang biasa dialaminya sebelum
mengalami istihadahah itu telah berlalu agar ia mandi dan shalat,
sedangkan kalian menetapkan unfuknya waktu selain waktu yang
telah diketahui, sehingga kalian memerintahkan wanita ifu unfuk
meninggalkan shalat pada hari-hari yang Rasurullah $
memerintahkannya untuk shalat. "

Ia berkata, "Bagaimana menurut kalian, apabila seseorang
yang tdak mengetahui sunnah mengatakan kepada kalian,
'Perkiraan itu adalah sesaat, atau sehari, atau dua hari, atau
perkiraan sepuluh hari, atau enam hari, atau fujuh hari,' lalu alasan
apa kalian lebih benar dari seseorang apabila mengatakan dengan
sebagian pendapat ini? Apakah dibenarkan menetapkan bilangan
selain berdasarkan khabar dari Rasululluh #, atau ijma' dari kaum
muslimin? Kalian menetapkan waktunya dengan menyelisihi apa
yang kalian riwayatkan dari Rasululluh # dan mayoritas pendapat
kaum muslimin. Kemudian dalam hal ifu karian mengatakan
pendapat yang kontradiktif, yaitu kalian menyatakan bahwa hari-
hari haidnya biasanya tiga hari maka ia memperkirakan seperti
hari-hari haidnya, yaifu tiga hari, dan apabila haidnya biasanya dua
belas hari maka ia memperkirakan seperti seperempat hari-hari
haidnya, yaitu tiga. Apabila hari-hari haidnya biasanya rima belas
hari maka tidak memperkirakan apa pun. Apabila empat belas hari
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maka memperkirakan safu hari. Apabila tiga belas hari maka

memperkirakan dua hari. Jadi terkadang kalian menjadikan

perkiraan itu tiga hari, terkadang dua hari, terkadang safu hari,

dan terkadang tidak ada."

Aku berkata kepada Asy'SSrafi'i, "Apakah kalian telah

meriwayatkan sesuatu yang selain ini dari sahabat kami mengenai

wanita mustahadhalfl" Ia menjawab, "Ya. Sesuafu dari Sa'id bin

Al Musa5yab, dan sesuatu dari Urwah bin Az-Zubair."

Asy-Syafi'i berkata:

3688. Malik mengabarkan kepada kami dari Sumay maula

Abu Bakar, bahwa Al Qa'qa' bin Hakim dan Taid bin Aslam

mengufusnya kepada Sa'id bin Al MusaSryab unfuk menanyakan

kepadanya, "Bagaimana mandinya wanita mustahadhalf" Ia pun

berkata, "la mandi dari suci ke suci, dan berwudhu unfuk setiap

shalat. Apabila banyak mengalami pendarahan maka menyumpal-

nya."538

3689. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin

Urwah, dari ayahnya, bahwa ia berkata, "Tidak ada yang

diwajibkan atas wanita mustahadhah kecuali ia mandi safu kali,

kemudian setelah itu wudhu unfuk setiap shalat."

Malik berkata, "Perkaranya menurut kami adalah sebagai-

mana hadits Hisyam 61, gr*u1r."539

5s8 gp. Malik dalam Al Muwaththa'(1/63, pembahasan: Thahamh, (29)bab,
Wanita mustahadhah, no. 107).

539 HR. Malik dalam Al Muwaththa' (di tempat yang sama dengan yang

sebelumnya, no. 107).
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Lalu aku katakan kepada Asy-Syafi,i, "Adapun kami
berpendapat dengan pendapat Urwah, dan kami meninggalkan
pendapat Ibnu Al Musa15rab."

Aqlsyafi'i berkata, "pendapat hnu Ar Musa5yab semuanlra
kalian tinggalkan, kemudian kalian mengklaim pendapat urwah
namun kalian menyelisihinya pada sebagiann5/a." Aku berkata,
"Yung mana?" Ia berkata, "urwah mengatakan, 'ra (si wanita)
mandi safu kali,' !/akni sebagaimana mandinya wanita yang
bersuci, dan benvudhu unfuk setiap shalat, !/akni berwudhu dari
darah unfuk shalat, tidak mandi dari damh, jadi hanya melepaskan
darinya mandi setelah mandi pertama, dan mandi ifu hanyalah
karena damh, dan menetapkan wudhu atasnya. Kemudian kalian
men}atakan bahwa tidak ada lagi keharusan wudhu atasnya, jadi
kalian menyelisihi hadits-hadits yang diriunyatkan oleh sahabat
kami dan sahabat kalian dari Nabi # du., Ibnu Al Musa5ryab dan
urwah, namun kalian mengaku mengikuti pendapat penduduk
Madinah, padahal kalian menyelisfi semua yang diriuraptkan
sahabat kami dari merelo.

Ini tampak jelas di dalam perkataan karian, bahwa tidak ada
penduduk Madinah yang lebih meninggalkan semua pendapat
mereka daripada kalian, di samping apa yang tampak pada yang
lainnya. Kemudian kalian aku tidak mengetahui kalian berpendapat
dengan pendapat penduduk suafu negeri selain mereka. Jika kalian
telah berlepas diri dari pendapat mereka dan pendapat pendudr,,k
negeri-negeri lainnya, serta dari apa yang kalian riwayatkan dan
apa yang diriunyatkan oleh selain kalian, juga qiyas dan logika,

ungkapan Malik mengenai ini: "perkaranln menurut kami mengerni wanita
muslahadlahadalah sebagaimana hadits His!,am bin Unrnh dari ayahnrc, dan ini yang
paling aku sukai dari apa lang pernah aku dengar daram masahh ini." 

-
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maka di posisi mana kalian menempatkan para ulama, sedangkan

kalian salah seperti ini dan menyelisihi mayoritas manusia dalam

hal itu?"

19. Bab: Anjing Menjilat Bejana Atau l-ainnya

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanln kepada Asgr-Syafi'i

mengenai anjing yang menjilat bejana berisi air yang tidak sampai

dn qullah, atau susu, atau kuah? Ia berkata, 'Air, susu dan kuah

itu dibuang dan tidak bisa dimanfaatkan, lalu bejana itu dicuci tujuh

kali. Apabila air atau susunln ifu tersentuh pakaian maka pakaian

ifu wajib dicuci, karena menjadi najis." AI{u berkata, 'Apa

hujjahnya dalam hal itu?" AqrSyafi'i berkata:
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3690. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zinad,

dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah $ bersaMa,
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'Apabila anjing minum di bejana seseorang kalian maka hendaHah

ia mencucinya fujuh kali."w

AsyS5nfi'i berkata, "Sudah cukup jelas di dalam sunnah
Rasulullah fl$, apabila anjing minum air di bejana maka menajiskan

bejana itu sehingga diwalibkan menctrcinlra tujuh kali. Artinya
bahwa bejana ifu menjadi najis karena bersenfuhannya air ifu
dengannya, maka aimya lebih najis daripada bejana yang

dinajisinya karena bersenfuhan dengannya. Jadi, air saja 5nng
thahur (bisa menyucikan) bisa bemajis, maka susu dan kuah yang

bukan thahur (tidak mensucikan) lebih bemajis lagi sebagaimana

bemajisnSa air."

Aku berkata kepada AsySyafi'i, "sedangkan kami
menyatakan, bahwa apabila anjing minum di bejana berisi susu di
pedalaman, maka susunya boleh diminum, sedangkan bejananya

harus dicuci tujuh kali. Karena anjinganjing masih banyrak terdapat

di pedalaman."

AsySyafi'i berkata, "Perkataan ini mustahil. Apakah seekor

anjing dianggap menajiskan apa yang ia minum darin5ra sedangkan

tidak halal minum atau pun makan najis, ataukah tdak
menajiskannya sehingga bejananya tidak harus dicuci. Padahal

tidaklah terjadi kenajisan di pedalaman kecuali di perkotaan juga

seperti itu. Hal ini menyelisihi Sunnah, qiyas dan logika, dan ini
alasan yang lemah. Dan aku memandang perkataan kalian, 'anjing

masih banyak terdapat di pedalaman,' adalah sebagai hujjah
terhadap kalian. Karena apabila Rasulullah $ menetapkan untuk

mencuci bejana fujuh kali karena aimya diminum anjing,

uo Takhrilnyatelah dikemukakan di permulaan (pernbahasan: Thaharah, no. 8,
9, 10).
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sedangkan anjing masih banyak terdapat di pedalaman di masa

beliau, sebelumnya dan setelahnya hingga sekarang, maka apakah

kalian men5atakan dari Nabi $, bahwa hal itu harrln berlaku bagi

penduduk perkotaan dan tidak berlaku bagi penduduk pedalaman,

ataukah hanya berlaku bag penduduk pedalaman dan tidak

berlaku bagi penduduk perkotaan? Ataukah ada seseorang dari

kalangan para imam kaum muslimin yang menyatakan itu kepada

kalian? Ataukah Allah & membedakan antara apa yang

menajiskan di pedalaman dan di perkotaan? Bagaimana engkau

melihat penduduk pedalaman, apakah mereka men5ntakan kepada

kalian bahwa mereka membiarkan susu mereka untuk aniing-

anjing? Anjing,anjing ihr tidak bersama para parduduk pedalaman

kecuali di malam hari, karena di siang hari para anjing itu turut

menggembalakan temak mereka, dan mereka sangat menjaga

susu mereka daripada membiarkannya di antara anjinganjing.

Adakah seseorang dari penduduk pedalaman yang mengatakan

kepada kalian, 'Tidak bemajis karena anjing,' sementara mereka

lebih menjaga daripada yang lainnya, atau yang seperti merel<*

Atau seseorang dari mereka mengatakan kepada kalian, Apakah

fikih diambil dari penduduk pedalaman jika kalian berdalih bahwa

para anjing biasa bersama penduduk pedalaman?'

Bagaimana menumt kalian, apabila ada orang pandir yang

berdalih kepada kalian dengan mengatakan, 'Tikus, tokek, cicak,

dan binatang melata bagi penduduk perkotaan lebih dominan

daripada anjing-anjing bagi penduduk pedalaman. Sedangkan

penduduk perkotaan lnrrang menjaga dari tikus dan binatang-

bintang rumah daripada penduduk pedalaman dari anjing. Maka

apabila ada tikus atau binatang kecil mati di air sedikit milik

seseorang, atau di minyaknya, atau susunya, atau kuahnya, maka
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tidak menajiskannya?' Apakah hujjahnya kepadanya hanya dengan
mengatakan: Yang menajiskan pada kondisi yang dina.liskan itu
juga menajiskan apa yang dikenainya, baik itu banyak mapun
sedikit, baik di perkotaan maupun pedalaman. Maka demikian juga

anjing-anjing di pedalaman, serta tikus dan binatang lainnp di
perkotaan lebih tidak menajiskan lagi, apabila terdapat hujjah pada

apa yang kalian sebutkan. Dan aku tidak mengetahui seoftmg pun
dari kalangan sahabat Rasulullah #i dan tidak pula tabiin yang

diriwaptkan darinya,bahwa ia mengatakan dalam hal ini kecuali
seperti pendapat kami, hanya saja di antara orcmg-orang di masa

kami ada yang mengatakan, 'Bejana yang dijilat anjing dicuci safu
kali'. Sedangkan mereka semua mengatakan, 'Menajiskan semua
yang diminum anjing: air, susu, kuah dan sebagainya'."

AsySyafi'i berkata, "sesungguhnya di antara yang

berticara tentang ilmu ada yang angkuh sehingga menjadi sarnar,

dan yang aku lihat kalian membanggakannya tidak mengandung
sytbhat dan tidak pula kesulitan bagi yang mendengamln bahwa
itu salah. Cukuplah bagi yang mendengar perkataan kalian untuk
mendengamSa lalu ia pun tahu bahwa ifu salah, tidak perlu
disingkap dengan susah pa1nh, tidak pula dengan mengqiyas-
kannya. Apabila kalian berpendapat bahwa Nabi $ memerintah-

kan, apabila seekor tikus mati di minyak beku (padat) maka cukup
dibuang tikusnya dan bagian 1ang di sekitamya, sehingga hal ini
menunjukkan kenajisannya. Karena beliau memberitahukan bahun
kenajisan ifu dari tikus, sedangkan tikus kadang ada di rumah-
rumah. Beliau mengatakan hal yang urnurn mengenai tikus, dan
juga mengatakan hal yang umum mengenai anjing. Apabila kalian
berpendapat bahwa tikus menajiskan bagi penduduk perkotaan
namun tidak menajiskan bagi penduduk pedalaman, berarti kalian
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menyamakan kedua pendapat kalian, dan kalian menambah

kesalahan. Apabila kalian mengatakan,'Sesungguhnya binatang-

binatang 1lang tidak disebutkan selain tikus dan anjing, fidak

menajiskan,' maka jadikanlah tokek tidak menajiskan, karena ia
Udak disebutkan. Adapun apabila kalian mengatakan, 'Tokek

menajiskan,' namun tidak ada khabar yang bisa dijadikan qiyas,

sementara kalian menyatakan anjing menajiskan safu kali tidak

menajiskan pada kali yang lain. Maka hal ini tidak boleh."

20. Bab: Riwayat-Riwayiat Tentang Jenaz.ah

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada AsySyafi'i
mengenai mmshalatkan mayit yang fidak di tempat dan

menshalatkan di atas kuburan. Ia berkata, 'Aku menganjurkan

keduanya." Ahu berkata kepadan5a, "Apa hujjah dalam hal ifu?"

Asy-Syafi'i berkata:

369L. Malik mengabarkan kepada kami dari hnu Syihab,

dari Sa'id bin Al Musayryab, dari Abu Hurairah, ia berkata,
"Rasulullah S menyampaikan berita kematian An-Najasyi kepada

orang-orang pada hari meninggalnya, dan beliau keluar bersama

mereka ke tempat shalat, lalu membariskan mereka, lalu beliau

bertakbir empat kali. "el
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3692. Ar-Rabi' berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada

kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari hnu
Syihab, dari Abu Umamah, bahwa Rasulullah S menshalatkan

seorang wanita miskin yang meninggal malam harinya, di atas

kuburan.#2

AsSrSyafi'i berkata:

3693. Atha' meriwayatkan, bahwa Nabi $ menshalatkan

sejumlah orang di negeri lain.ffi

Aku berkata kepada AsySyafi'i, "Kami memakruhkan

shalat mayrt secara ghaib dan di atas kuburan." Ia berkata, "Kalian

telah meriwayatkan dari Nabi S tentang menshalatkan An-

Najasyi, dan itu adalah shalat ghaib (jenazahnya tidak di tempat)-

Kalian juga meriwayatkan dari Nabi $ bahwa beliau menshalatkan

mayrt di kuburan, maka bagimana bisa kalian memakruhkan apa

yang telah dilakukan oleh Rasulullah S."
Asy-Syafi'i berkata: Ada juga riwayat dari Rasulullah S

dengan sanad maushul dari sejumlah jalur, bahwa beliau

menshalatkan di atas kuburan.

zA2 Telah dikernukakan pada (no. 670, pernbahasan: Jenazah), dan AsySyafi'i

Meringkasnya di sini, sedangkan asalnya lebih panjang dari ini, yaitu yang terdapat di

dalam pembahasan: Jenazah dan di dalam Al Muornththa ', dan ada kisah di dalamnya.
s4ir HR. Al Bukhad (7/405406, (23) pernbahasan: Jenazah, (54) bab:

Mernbentuk shaff (berbaris) di hadapan jenazah), dad hrahim bin Musa, dari Hisyam

bin Yusuf, bahwa Ibnu Juraij mengabarkan kepada mereka, ia berkata, "Atha'

mengabarkan kepadaku, bahwa ia mendengar Jabir bin AMullah rg berkata, 'Nabi $
bersabda,,* r it:i'&,;i.t,'irr'eb,P; #t iT n (Han ini telah meninggal seonng

lelaki shalih dan HabaqTah, mal<a marilah kita menshalatlamyal. Maka kami pun

berbaris, lalu Nabi $ shalat dan kami membenhrk sha{f@nsrrr)'-"
Abu Az-Zubair mengatakan dari Jabir, "Aku berada dt shaffkdua." (no- 1320).
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3694. Aisfh g menshalatkan sandaranya di atas kuburan.

Lebih dari seorang sahabat Nabi tI& dari haditsn5ra orang-orang

tsiqahselain Malik.s4

Shalat itu adalah mendoakan mayit, yaitu ketika ia telah

dibungkus (dikafakani) di hadapan kita maka ia dishalatkan, dan
sebenamya itu adalah mendoakannya dengan cara menshalatkan

dengan cara yang kita ketahui itu. Maka bagaimana tidak boleh

kita mendoakannya secara ghaib (yalmi si mayat fidak di tempat)

dan ketika telah berada di dalam kubur, dengan cara itu?

5u Uh. Mushanmf AMtnaq 13/518, p€rnbahasan: Jqraah, bab:
Menshalatkan mayit setelah dikuburkan), dari Ma'mar, dari Ayyub, dari hnu Abi
Mulaikah, ia berkata, "Abdurrahman bin Abu Bakar maninggal di tempat ydng beriarak
enam mil dari Makkah, lalu kami mengangkutrya hinggu mernbaurakannya ke Mekkah,
lalu kami menguburkannyra. Lalu setelah itu Aisyah datang kepada kami, maka ia pun
mencela kami atas hal ifu, kernudian berkata, 'Dimana kuburan saudamku?' Maka
kami pun menunjukkannyra, lalu ia menernpatkan sekdupnya di dekat kuburannya itu,
lalu ia menshalatkannya." (no. 6539).

Dari AI Hasan bin Umamh, dari Al Hakam bin Utaibah, dari Hanasy bin Al
Mu'tamir, ia berkata, "Beberapa orang datang setelah dishalatkannya Sahl bin Hunaif,
lalu Ali memerintahkan aurazhah Al Anshari agar mengimami mereka dan
menshalatkannya setelah dikuburkan. "

HR. Al Bukhari (1/407, pembahasan: Jenazah, bab: Sunnah menshalatkan
jqazah), dari Sulaiman bin Hart, dari Syr'bah, dari AsySyaibani, dari AsySya'bi, dari
Ibnu Abbas, bahwa ia bersama Nabi $ meler.vati sebuah kuburan menganga, maka
beliau mengimami kami dan kami pun bertar'rs di belakang beliau." (1,3221.

Di dalam riwayat lainnya disebutkan: "lalu beliau menshalatkannyra." (no. 1321).
Di dalam riwayat lainnya disebutkan: "lalu beliau menshalatkannyra." (no. 1326).
HR. Muslim (2/658, pembahasan, Jutazah, bab: MenSplatkan kuburan), dari

jahr AsySya'bi, dengan sanad ini.
Lafazhnya: "Bahwa Rasulullah $ menshalatkan di atas kuburan setelah

dikuburkan, beliau bertakbir empat kali padanya."
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21. Bab: Menshalatkan Mayit di Masjid

AqrSSrafi'i berkata:

3695. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu An-Nadhr
maula Umar bin Ubaidullah, dari Ais5ah Ummul Mukminin, bahwa
ia berkata, "Tidaklah Rasulullah #r mershalatkan suhail bin
Baidha' kecuali di Masli6."sas

Aku berkata kepada AsySyafi'i, "sesungguhnya l<ami

memakruhkan shalat mayrt di Masjid."

3696. Ia berkata, "Apakah kalian meriwaSatkan ini dan
meriwayatkan bahwa Umar dishalatkan di Masjid? Maka
bagaimana bisa kalian memakruhkan perkara dalam hal ini,
padahal sahabat kalian telah menyebutkannln? Apakah ia
menyebutkan suatu hadits yang menyelisihinya dari Nabi $ lalu ia
memilih salah safunya daripada yang lainnyra?" Aku berkata, "la

515 HR. Malik dalam At Mnaththa' (l/22g,230, pembahasan: Jernzah, bab:
Menshalatkan jenazah di masjid), yaihr rturgkerarnln dari yang di sini. tafazhngn di
dalarn Al Muuaththa':

Dari Aisyah isbi Nabi $, bahwa ia menyrnfi agar jenazah sa'd bin Abi
waqqash dibawa melaratinya di masjid setelah ia meninggal agar ia bisa
mendoakannya, narnr.m orang-orang mengingkari hal itu, maka Aicyah berkata,
"Betapa cepatrya orang-orang 0upa). Tidakhh Rasuluuah $ menshalatkan suhail hnu
Baidha' kecuali di -u.lld." (no. 22ll. lni mutyl.

HR. Mushrn (2/568,569, perrbahasan: Jenazah, bab: Mqrshalaean jerrazah d
masjid), dari ja&r Abdul Aziz birn Muhammad, dari Abdul wahid bin Hamzah, dari
Abbad bin AMulah bin Az-Zubair, bahwa Ai+rah menlmruh agar jernzah Sa'd bin Abi
Waqqash dibawa melanntinya di masjid agar ia bisa menshalatkann!,a, n.unLrn orang-
orang mengingkarinSn dalam hal itu, rnaka Aisyah berkata, "Betapa cepatuiya omng-
orang lupa. Tidaklah Rasulullah $ menshalatkan Suhail hnu Al Baidha' kecuali di
rnasjid. " (no. 99 /97 3).
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tidak menyebutkan sesuafu mengenai ifu sejauh yang kami

ketahui."ffi

AsySyafi'i berkata, "Maka bagaimana bisa kalian

meninggalkan apa Snng kalian riwaptkan dari Nabi $ dan dari

para sahabat Nabi $ bahwa mereka melakukannya terhadap

Umar, dan ini menurut kalian adalah pertuatan 1nng disepakati?

Karena kami tidak melihat seorang pun dari kalangan para sahabat

Nabi $ yang menghadiri kematian Umar lalu tidak mengikuU

jenazahnya. Jadi kalian meninggalkan ini tanpa berdasarkan

sesuatu yang kalian riwaSratkan. Bagaimana bisa kalian

membolehkan tidur di masjid dan latatrya orang junub di

dalamnlp, narnun tidak menrbolehkan dishalatkannya mayit di

dalamnya?"

Ar-Rabi' berkata: Sa'id meninggal, maka Abu Ya'qub Al

Brx /aithi keluar dan kami pun keluar bersamanya, lalu ia
membariskan kami, lalu bertakbir empat kali, dan kami

menshalatkannya. Abu Ya'qub adalah seorang imam, tapi orang-

orang mengingkari kami atas hal itu, namun kami tdak
memedulikan."

546 HR. Malik dalam Al Mutnththa' (di tempat yang sama dengan grang

sebelumnyra), dari Nafi', dad AMullah bin Umar, bahwa ia berkata, "Umar bin

Khaththab dishalatkan di masjid." (no. 23).
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22. Bab: Terlewatkan Haji

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Asy-syafi,i,
"Bolehkan seseorcung menghajikan orang lain?" Ia berkata, -ya.
Seseorang boleh menghajikan orang yang tidak mampu stabil di
atas kendaraan, dan orang yang telah meninggal." Aku berkata,
"Apa hujjahnla dalam hal itu?,'

AsyrSyafi'i berkata:

3597 - Malik mengabarkan kepada kami dari hnu syihab,
dari sulaiman bin Yasar, dari hnu Abbas, bahwa Al Fadhl bin AI
Abbas dibonceng oleh Rasulullah #b, Ialu seorang wanita dari
Khats'am datang lalu berkata, "wahai Rasulullah, sesungguhnya
kewajiban haji yang telah diwajibkan AIIah kepada para hambanya
telah berlaku terhadap ayahku yang tetah tua renta, ia udak dapat
stabil di atas tunggangan, borehkah aku menghajikannya (berhaji
atas namanya)?" Beliau menjaunb, "ya.u Ini terjadi pada saat haji
wada'.il7

3698- Malik mengabarkan kepada kami dari A5yub, dari
hnu Sirin, bahwa seorcng lelaki mamjibkan atas dirinya, bahwa
tidak seorang pun dari anak-anaknya yang bisa memerah susu lalu
ia memerah dan minum serta memberi minum darinya kecuali ia
berhaji dan ia pun berhaji bersamanya. Lalu seorang lelaki dari
anak-anaknya sampai pada apa yang dikatakan oleh orang fua ini
yang sudah lanjut, lalu anaknya datang kepada Rasulullah # dan

s47 Tehh dikernukakan pada (no. 947, pembahasan: Haji, bab: Bagaimana
kernamptran untuk berltaji)
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memberitahukan hal itu kepada beliau, ia berkata, "sesungguhnya

ayahku telah tua dan fidak dapat berhaji, apa boleh aku

menghajikannya (berhaji atas namanya)?" Rasulullah # menjawab,

oYa."%

9699. Malik atau Snng lainnya menyebutkan dari A5yub,

dari hnu Sirin, dari hnu Abbas, bahwa seoftIng lelaki menemui

Nabi $ lalu berkata, "wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku

seorang wanita yang telah renta, kami tidak dapat menaikkannya

ke atas unta, dan apabila aku mengikatnya maka aku khawatir ia

meninggal, dPd boleh aku menghajikannya (berhaii atas

namanp)?" Beliau menjawab, "Ya."549

54s Hadits ini tdak terdapat di dalam Mutathttn:nya Yahln bin Yahya.

At Ghafiqi ,rroiq.U.u"ilr di dalam Musnad At Mttqnththa ' dari jalur Al

Qa'nabi, dari Mattq dengan sanad ini (hal. 280, 281, no' fi21'
hnu Abdil Ba,, mlgatakan di dalam At-Tamhkl (L/389), "Hadits ini terputus

dari riwayat t"talik ao,S;-;a ini, dan tidak terdapat di dalam riwayat Yafura' di

dalam riurayakrya iugu tiauk terdapat hadib'ya 
'g 

tnbtl'- ini bnng-akal dikernukakan

setelah inil. Keduanya i*-"".,k' yang diriwayatkan Malik di akhir kitabnyra, dan

keduanya terdapat ai aaurn rt*!", Iriuthanif, Al Qa'nabi, Ibnu Wahb dan hnu Al

Qasim di dalarn At Muovaththa '." Dan inn musl'
---ildlni 

irsu diri*uyutL" oleh Malik di dalam At Muvnththa ', tapi tidak terdapat

di dalam ,,*i:yat Yahya bin Yahya, tapi ini dari riwayat Ibnu Al Qasim (130)'

Muhammad bin Al Hasan @gzl, aatr tu.ru wahu di dalam Muumththa tn!'a (L 
^O/BL

Ibnu Abdil g- -*gutd; di dalam At-Tamlnd(7/382l,"DemikbnAl Qa'nabi,

Muthanif dan hnu WinU -*it*yu*u""1. dari Malik, dan ada perbedaan

-*gorinl, ydns dari hnu Al Qasim, karena sekali ia mengatakan di dalamnya, 'Dari

AHullah bin Abbas,' ini ya"g rnuit varia darinya, dan di kali yang hin ia mengatakan,

,Dari Ubaidullah bin Atbls'.-yang benar dalam hal ini adalah yang dari riwayat Malik:

Ubaidulhh bin Abbas. lf.aib i"i iisa ftdak terdapat di dahm riwayat Yahya bin Yahyra

Rt e,,aa*i, tidak pula di dalam'i,*1.. Abu Mush'ab, dan tidak pula di dalam riwapt

Suwaid bin Sa'id."
AlBaihaqimengatakandidalamHR.AlBaihaqihlarnAs-SunanAlKubm

(4/330|,"Riwayat riwayat Ibnu Sirin dari hnu Abbas adalah mwsa].,' Wallahu a,lam.

Ini diriwayatkan iuga oleh Abu Al Qasim Al Gtrafiqi di dalam Musnad Al

Muumththa'dari ialur A "Qu'"abi 
dari Malik dengan sanad ini. (hal. 280, no' 301)'
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Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Sesungguhnya kami

mengatakan: Ini tidak diamalkan." Asy-Syafi'i berkata, "Kalian

menyelisihi apa yang kalian riwayatkan dari Nabi $ dari riwayat

kalian sendiri dan dari riwayat selain kalian-

3700. Ali bin Abu Thalib juga meriwalntkan ini dari

Nabi S, dan hnu Al Musa5ryab dan Al Hasan meriwayatkan dari

Nabi $ yang seperti makna-makna hadits-hadits ini-Ss

3701. Ali bin Abu Thalib, hnu Abbas, Ibnu Al Musa5ryab,

hnu Syihab dan Rabi'ah bin Abu AMurrahman di Madinah

memberi fatwa, bahwa seseorang boleh menghajikan orang lain

(berhaji atas nama orcng lain). Yang seperti ini lebih sesuai dengan

apa yang ada pada kalian unfuk diamalkan, nalnun kalian

menyelisihi semuanya bukan karena pendapat seseorang dari

makhluk Allah yang aku ketahui dari kalangan para sahabat

Rasulullah 9.551

550 HR. At-Tirmidzi (2/22L,222, panlcnhas;an: Haji, (54) bab: RiwayaFriwayat

yang menyebutkan bahwa semua lokasi Amfah adalah ternpat wukuo, dari jalur Sufuan

Ats-Tsauri, dari AMurrahman bin Al Harits bin A54psy bin Abu Rabi'ah, dari Zaid bin

Ali, dari a5rahnyra, yaittr Ali hnu Al Husain, dari Ubaidullah bin Abu Rafi', dari Ali,

tentang hadits Al lGatslamig4ph, merryrerupai hadits Malik, di dalam hadits yang

paniang.
At-Tirmidzi b€*ata, "Hadits hann shahih." (no. 885, terbitan Basyryar).

uh. Mushannaf lbnu Abi syaibh (4/471, terbitan Darul Fikr, pembahasan: Haji,

(378) tentang orang !,ang meninggal sebelum berhaji, apakah boleh dihajikan), dari

Abu Al Ahwash, dari Thalq, dari sa'id bin Al Musay4pb, bahwa Rasulullah dh

memberikan n khshah kepada seonmg lelaki untuk menghajikan (berhaji atas nama)

ayahnga. Dan apakah ini utang?
s51 Uh. Mushannaf lbnu Abi S1aifuh (4/272, penrbahasan: Haji, (9fl tentang

orang yang berhaji atas nama orang lain sedangkan ia sendiri belum pernah berhaji)'

dari AMul wahhab Ats-Tsaqqfi, dari Ayyub, dari Abu Qlabah, bahwa hnu Abbas
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Serta semua yang selain penduduk Madinah, yaifu
penduduk Makkah, Masyriq dan Yaman dari kalangan Ahli fikih
memberi fatwa: Seseorang boleh berhaji atas nama oftmg lain."

Aku berkata kepada As5rSyaf i, "sesungguhnya di antara
hujjah orang yang mengatakan pendapat ini, bahwa ia berkata:

3702. Diriwayatkan dari lbnu Umar, "seseorang tidak
boleh berpuasa atas nama orang lain, dan tidak boleh shalat atas
nama orang lain-" I alu ia menjadikan haji dalam makna puasa dan
t1',u1u1.552

mendengar seotzrng l&ki berkata, "i" ",V +f ru., penuhi panggilan-Mu atas nama
syrbrumah)." Ia berlota, "Kasihan kamu, apa ihr slnrbrumah?" Lalu ia menyebutkan
seorang lelaki lBng merniliki hubungan kekerabatan dengannya. hnu Abbas berkata,
"Apakah engkau sendiri pernah berhaji?" Ia menjauab, "Belum." Ia berkata, "Kalau
b@gitu, jadikan ini sebagai hajimu."

Dari Yazid bin Harun, dari Humaid bin Al Asu,ad, dari Ja'hr, dari ayahnya,
bahwa AIi memandang tidak apa-apa orang !,ang belum penrah ber{raji mmghajikan
omng lain (bertnji atas nama omng lain).

Dari Yazid bin Harun, dari Hisyam, dari Al Hasan, bahwa ia mernardang tidak
apa-apa orang !,ang belum pernah berhaji menghajikan omng lain (berhaji atas nama
orang lain).

Dari Waki', dari Sut/an, dari Daud, dari Sa'id bin Al Musag4nb, ia berkata,
"Sesungguhnya Allah Ta'alabenar-benar mdiputi keduanln."

Disebutkan di dalam (359) mengenai lelaki dan perempuan yang meninggal
dalam keadaan menanggung karajiban haii. Dari Hafsh, dari Ja'far, dari ayahnya, dari
AIi, ia bet&ata mengenai orang lrang sudah tua renta, "Menyiapkan seorang lelaki
dengan mernberinya nafl<ah, lalu berhaji atas namanya."

Disebutkan di dahm (378) mengerni orang yang meninggal yang belum pemah
haji, apakah boleh dihajikan (bedraji atas namanya). Dari Ali bin Mushir, dad As!,-
syaibani, dari Yazid bin Al Ashamm, dari lbnu Abbas, ia ber.kata, "seorang lelaki
berhnya kepadanya, "sesungguhnya ayahku meninggal dan belum pernah berha;i, apa
boleh aku berhaji atas namangra?" Ia menjawab, "Ya. Kalaupun engkau tidak
menambahkan kebaikan unhrknya, maka engkau pun tidak menambahkan keburukan
unh.rknya."

s52 Ini termasuk gang dikernukakan lawan dialog kepada Asfsyafi,i:
HR. Malik dalam Al Muonththa' (7/3os, pernbahasan: puasa, bab: Nadzar

puasa dan puasa atas nama omng 5rang telah meninggal), dari Malik, bahura telah
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Asy-Syafi'i berkata, "lni pendapat lemah yang sangat jelas

dari segala sisi." Ia berkata, "Bagaimana menurut kalian apabila

Ibnu Umar berkata, 'seseorang tidak boleh berhaji atas nama

orang lain,' sementara kalian telah meriwayatkan bahwa Nabi $
memerintahkan seseorang unfuk berhaji atas nama orang lain,

apakah perkataan seseorang memiliki hujjah bersama sabda

Rasulullah 6s? Kalian juga meninggalkan perkataan Ibnu Umar

karena pendapat kalian sendiri dan karena pendapat orang seperti

kalian, serta pendapat sebagian tabiin, lalu kalian menjadikannya

sebagai hujjah di dalam perkataannya apabila kalian menghendaki,

karena apabila kalian memandang adanya hujjah di dalam

perkataannya maka kalian tdak akan menyelisihinya karena

pendapat kalian sendiri. Kemudian kalian memosisikan

perkataannya pada posisi yang dengannya kalian menolak Sunnah

dan atsar-atsar, kemudian kalian rnenyatakan di dalam

perkataannya sesuafu 5nng tidak mengandung larangan untuk

berhaji sebagai qiyasan, lalu apa yang unfuk haji, shalat dan

puasa? Ini syariat, dan ini juga syari'at. Jika kalian berkata,

'Keduanya serupa, karena itu adalah perbuatan fisik'. Apakah

apabila seseorang mengatakan kepada kalian, 'Kalian menyatakan

bahwa haji semakna dengan shalat dan puasa, sedangkan Nabi ffi
menyuruh seorang wanita berhaji atas nama ayahnya, maka aku

sampai kepadanya, bahwa AMullah bin Umar ditanya, "Bolehkah seseorang berpuasa

atas'nama orang lain, atau shalat atas nama orang lain?" Ia menjawab, "Seseomng

tidak boleh berpmsa atas narna omng lain, dan seseorang tidak boleh shalat atas nama

omng lain." (no.43).-uh. 
Mushannaf lbnu Abi stnibah (4/472, pernbahasan: Haji, (379) orang lEng

mengatakan, "seseorang tidak boleh b€rhaji atas nama orang lain."), dari Abu Khalid

el Al-r*ar, iari Yahya bin Su'id, dari Nafi', dari hnu Umar, "seseomng tidak boleh

berhaji atas nama orang lain, dan seseorang tidak boleh berpuasa atas nama orang

lain."
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perintahkan seseorang unfuk shalat atas nama orang lain dan

berpuasa atas nama orang lain'. Apakah hujjah kepadanya hanya

bahwa syari'at tdak diqiyaskan kepada syari'at lainnya? Maka

demikian juga hujjah kepada kalian. Bukankah kalian mengetahui

sesuatu yang dibedakan oleh Sunnah padahal itu lebih mendekati

daripada ini, lalu bagaimana kalian membedakan antara ihr? Jika

kalian berkata, 'Apa ifu?'Aku katakan:

3703. Nabi $ melarang menjual kurma muda dengan

kurma matang, melarang muabanah, dan membolehkan jual-beli

aftryn padahal ini termasuk mwabanah, dan termasuk kategori

jual-beli kurma muda dengan kurma matang, walaupun tidak

membolehkannya.

Namun karena beliau membolehkannya maka kami

membedakan antara keduanya dengan Sunnah, dan kami katakan,

afttya membolehkan jual-beli kurma muda dengan kurma matang

dan takaran dengan karungan. Namun ifu tidak boleh apabila

diletakkan di tanah, jadi kurma rhatang dan kurma muda salna-

sarna di tanah. Ini lebih utama agar itu tidak dibedakan bahwa itu

sebagai sesuatu lnng sama, sebagiannya halal dengan apa lrang
dihalalkan oleh Rasulullah #, d* sebagiann5n terlarang dengan

apa yang dilarang oleh Nabi 9.553

Sebagian ulama masyriq menyelisihi ini, maka pendapat

kami ini adalah hujjah kepada mereka, jadi hujjah kepada kalian

dengan nashnya: Seseorang boleh berhaji atas nama orang lain,

dan kalian meriwayatkann5n dari Nabi #, dun tidak meriwayatkan

553 Tehh dikernukakan pada (no. 1452, pernbahasan: JuaFbeli, bab: Menjual
bahan makanan dengan bahan makanan, dan no. 15011507, pernbahasan: Jual-beli,
bab: Jual-beli 'antd.
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dari 
'Nabi # d* tidak pula dari seorang pun sahabat beliau

riwayat yang menyelishinya. "

Asy-Syafi'i berkata, "Bagimana bisa kalian mengqiyaskan

haji dengan puasa dan shalat? Bagaimana menurut kalian apabila

kalian membolehkan seseorang berhaji atas nalna orang lain

apabila orang lain ifu meurasiatkan itu kepadan!,ra, lalu kalian

menyelisihi apa yang kalian katakan bahwa seseorang tidak boleh

berhaji atas nama orang lain, dan kalian membolehkan seperti apa

yang kalian tolak dari Sunnah. Apakah boleh apabila seseormg

berwasiat agar oftmg lain shalat atas namanya atau berpuasa atas

namanya. Apabila lolian membolehkannya maka kalian telah

memasuki apa lrang kalian makruhkan bahwa amal seseorang bisa

menjadi milik orang lain. Apabila kalian tidak membol-ehkannya

maka kalian telah membedakan antam shalat, puasa dan haji?

HanF Allahlah yang kuasa memberi petunjuk."

23- Bab: Berbekam Bagi Orang yang Sedang Ihram

Ar-Rabi' berkatar Aku bertanya kepada AsySyafi'i tentang

berbekam bagi orang yang sedang ihmm? Ia pun berkata, "Boleh

berbekam, tapi fidak boleh mencukur rambut. Dan boleh

berbekam bukan karena dantrat." Aku berkata, "Apa hujjahnya?"

A+rSyafi'i berkata:
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3704- Malik mengabarkan kepada kami dari yahya bin

sa'id, dari Sulaiman bin Yasar, bahwa Nabi S bertekam ketika
beliau sedang ihram. Saat itu beliau sedang di Lahy Jamal.ss

) ,;b
lo

otiL)6"
o,f

rr.t f ,t3i't'Ji 6Lf ,y\u: ,tLL f

s HR. Malik dalam At Muuaththa. (L/U9, p€rnbalEsan: Haji, bab:

lqlekamnva orang yang sedang ihram, no. zay. su*a"1. disambungkan 
-oreh 

Al
Bukhari dan Muslim:

tahy Jamal adalah sebuah ternpat di antara Mekl*h dan Madinah. Di dalam
sebuah riurayrat dicantumkan: Lajgr Jamal.

HR. Al Bukhari (2/79, (28')pernbahasan: Denda bburu, bab: Berbekam bagipng sedang ihmm), dari Ali bin Abdullah, dari sut/an, ia berLta, "lmran berkata,
'Yang pertama kali aku dengan Atha' berkata, Aku mendengar hnu Abbas.s
berkata, 'Rasulullah S berbekam ketika beliau sedang ihram'.

Kernudian aku mendengam5ra berkata, 'Thawus menceritakan kepadaku dari
Ibnu Abbas,' lalu aku b€rkata, 'Kernungkinan ia mendengar itu dari keduanya,.,, (no.
1835).

HR. Muslim (2/862,-pernbahasan: Haji, bab: Borehn5ra berbekam bagi yrang
sedang ihram), dari jalur sutan hnu Uyainah, dari Amr, dari Thaw,s Jan Atha., dari
hnu Abbas rg, bahwa Nabi $ bob"kam ketika beriau sedang ihram. (no. gz/r202).

II
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3705. Sufuan mengabarkan kepada kami dari Amr bin

Dinar, dari Atha' dan Thawus, yang salah safunya atau keduanya

dari hnu Abbas, bahwa Nabi 6p bertekam ketika beliau sedang

1rrrrr.555

Lalu aku katakan kepada AsySyafi'i, "Sedangkan kami

mengatakan, tdak boleh berbekam kecuali danrat-"

Asy$nfi'i berkata:

3706. Malik mengabarkan kepada kami dari Naft', dari

hnu Umar, bahwa ia berkata, "Orang yang sedang ihram 6dak

boleh bertekam kecuali terpaksa sehingga ia hams

melakukannya."

Malik juga mengatakan seperti ihr-555

Asy-Syafi'i berkata, "Apa yang diriwayatkan Malik dari

Nabi S bahwa ia maupun yang lainnya tidak menyebutkan

'damrat/terpaksa' di dalam berbekamnya Nabi $, adalah lebih

utama bagi kami daripada yang meriwayatkannya dari Ibnu umar,

dan kemungkinan hnu Umar memakruhkan itu namun tidak

mengharamkannya. Kemungkinan juga lbnu umar tidak pemah

s# tbid.
5s5 11g. Malik dalam At Muwaththa '(1,/350, di tempat yang sama dengan yang

sebelumnya, no.75).
s.tntal;"vu Malik berkata, "omng yang sedang ihram tidak boleh berbekam

kecuali karena darurat (terpaksa)'"
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mendengar ini dari Nabi $. Seandainya ia pemah mendengamya

tentu -ins5n Allah- tidak akan menyelisihinya lalu berkata dengan

pendapatrya sendiri. Maka bagaimana apabila engkau mendengar
ini dari Nabi $ narnun engkau mengatakan dengan menyelisihi

apa yang engkau dengar dari beliau karena pendapat Ibnu Umar?

Kalian juga tidak menetapkan bahwa hnu Umar memakruhkannya

bagi manusia? Adakalanya seseoremg menjaga pada dirinya apa

lnng tdak dimakruhkan bagi Snng lainnya, sedangkan kalian

meninggalkan Ibnu Umar karena pendapat kalian

sendiri. Bagaimana menurut kalian jika kalian memakruhkan
berbekam kecuali karena darurat, apakah kalian menganggap

bertekam ifu termasuk yang dibolehkan baginya sebagaimana

dibolehkan baginya mandi, makan dan minum, sehingga tidak
peduli bagaimana berbekam selama belum memotong rambut,

ataukah menjadikann5n terlarang baginya sebagaimana halnya

mencukur rambut dan lainnya? Jadi apa yang tidak dibolehkan

baginya kecuali karena darurat, maka apabila ia melakukannya

dengan mencukur rambut, atau melakukan itu bukan karena

damrat, maka ia menebus. Karena itu semestinSra kalian

mengatakan, Apabila berbekam karena darurat maka harus

menebus'. Jika Udak, maka kalian menyelisihi apa yang datang
dari Nabi #, dan kalian mengatakan pendapat yang kontradiktif

mengenai bertekam."
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24. Bab: Binatang Apa yang Boleh Dibunuh oleh
Orang yang Sedang lhram?

AsySyafi'i berkata:
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3707. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari

Ibnu Umar, bahwa Rasulullah # b€rcaMa, 'Lima binabng dimana

oftng yang ihram fidak berdosa apabila membunuhnSn: Burung

gagak, burung hada'ah, l<alapngking, tikus dan aniing hibrn."557

Dengan ini kami berpedoman, dan menurut kami bahwa ini

adalah jawaban atas pertanyaan ifu. Jadi semua itu adalah

binatang liar yang dagingnp fidak dibolehkan pada saat halal

(fidak ihram), dan yang membahaSnkan, maka boleh dibunuh oleh

orang yang sedang ihrarn. Karena ketka Nabi 6$ memerintahkan

or?rng yang sedang ihrarn untuk membunuh fikus, bunrng gagak

dan burung hada'ah kendati baha5ranya minim, karena termasuk

binatang liar yang dagingnya tidak boleh dimakan, maka semua

IJ

ss7 Asyslralh'i meriwayatkan hadits ini, : Haji, bab: Asal binatans

yang dihalalkan dan yang difEnmkan bagi orang },ang sedang ihram untuk

*.-brnuhr,Sra no. 12021. Dan di sana telah lli-takfuii da,il Al Murmthtln' hn
lainnya, dan ini mutafq ahih.
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yang dagingnya tidak boleh dimakan dan bahapnya rebih besar
dari itu adalah lebih boleh untuk dibunuh di saat sedang ihram.

Aku berkata, "Malik telah mengatakan, ,Orang yang sedang
ihram tdak boleh membunuh burung apa pun yang
membahayakan kecuali Snng disebutkan itu'. sebagian sahabatnya
mengatakan, bahwa saMa Nabi $: e"#t dt'.t'ut2i-t1lt'o1 irb
LL+ W oit 'IJma binatang dimana orang Jlang ihram tidak

berdos apbila membunuhnyri menunjukkan bahwa yang selain
ifu menimbulkan dosa bagi orcmg yang sedang ihram apabila
membunuhnya."

AsySyaf i berkata, 'Bagaimana dengan ular? Apakah ifu
disebutkan?

3708. Malik manyatakan dari Ibnu Syihab, bahr,rn Umar
memerintahkan unfuk membunuh ular di tanah suci.,'

Aku berkata, "Karena ia memandangnya sebagai aniing
1ri1urrr.'458

Ia berkata, "Apakah oremg Arab tahu bahun ular adalah
anjing hitam? sesungguhnya bagi mereka anjing adalah binatang
buas, sedangkan anjing-anjing yang diciptakan Allah bermiripan
seperti benhfi anjing. Maka jika kalian mengatakan bahwa itu bisa
mernbaha5nkan sehingga boleh dibunuh, maka dikatakan bahwa ia
tidak mengancam, sebagaimana lang dinyatakan oleh sahabat
kalian bahwa anjing hitam adalah lrang menyeftmg manusia
sehingga menakuti mereka, padahal ia tidak menyerang dengan

558 HR. Malik dalam At Muu,athttp'(r/3s2, pernbahasan: Haji, bab: Heunn
lnng boletr dihmuh oleh orang yang sedang ihram), dari hnu fuihab, bahrrn Umar bin
Khaththab memerintahkan mernbunuh ular di tanah suA. (no. 9i).
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ancaman. Jika kalian menyatakan bahwa ifu membahayakan

demikian, maka Umar bin l$aththab telah memerintahkan untuk

membunuh tawon di saat ihram, sedangkan tawon hanyalah lebah.

Lalu mengapa engkau tidak memerintahkan unfuk membunuh

tawon padahal Umar telah memerintahkannya, dan kalian

memerintahkan unfuk membunuh ular karena Umar

memerintahkannya? Aku tidak mendengar kalian berpedoman

dengan hadits-hadits kecuali png kalian cenderungi."

Asy-Syafi'i berkata, "Kalian mengatakan, 'Orang yang

sedang ihram boleh membunuh tikus kecil, nalnun tidak boleh

membunuh burung gagak kecil'. Apabila kalian mengatakan ini,

maka sesungguhnln Nabi S telah membolehkan membunuh

gagak, namun kalian malah melarangnya. Apabila kalian

mengatakan,'Beliau membolehkan membunuhnya karena makna

bahwa ifu membahayakan,' padahal yang kecil udak

membahayakan dalam kondisi kecilnya itu. Dan tikus kecil juga

tidak membahayakan dalam kondisi kecilnya itu. Berarti kalian

menyelisihi Nabi # dalam hal gagak kecil atau tikus kecil. Ini

adalah hujjah kepada kalian apabila kalian menyatakan bahwa

gagak boleh dibunuh karena makna bahayanya, sehingga

kalajengking hams dibunuh karena lebih berbahaya daripadanya.

Apabila ia mengatakan tidak, karena haditsnya bersifat ulnum

bukan karena suatu makna, maka dikatakan bahwa mengapa

gagak kecil tidak boleh dibunuh, padahal ia adalah gagak?"
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25- Bab: Orang yang Mendahulukan Sesuafu Dari
Manasiknya Setelah yang Lainnya

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanln kepada AqrSyafi'i
mengenai orang yang bercukur sebelum menyembelih, atau
menyembelih sebelum melontar. Ia berkata, 'Boleh, dan tidak ada
fidyah serta tidak bedosa. Begitu juga semua gnng dilakukan pada
hari ifu, sehingga boleh mendahulukan sesuafu sebelum yang
lainnya karena lupa atau tidak tahu, lalu melaksanakan apa yang
tersisa, dan tidak berdosa."

Aku berkata, "Apa hujjah dalam hal itu?"

AqrSyafi'i berkata,
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3709. Malik mengabarkan kepada kami dari hnu Syihab,

dari Isa bin Thalhah bin ubaidullah, dari AMullah bin Amr bin Al

Ash, ia berkata, "Pada saat haji wada', Rasulullah S berdiri untuk

orang-orang bertanya kepadanya di Mina. [-alu seorang lelaki

mendatanginya lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, aku sengaja aku

bercukur sebelum menyembelih'. Beliau bersabda,'sembelihlah

dan tidak apa-apd.l-alu lelaki lainnya mendatanginya lalu berkata,
.wahai Rasulullah, fidak sengaja aku menyembelih sebelum aku

melontar'. Beliau bersabda, 'Melontarlah dan tidak apa-apa'- Maka

tidaklah Rasulullah S ditanya mengenai sesuatu yang didahulukan

atau pun dibelakangkan kecuali beliau mengatakan, 'Iakukanlah,

tidak apa-apd."559

Asy-Syafi'i berkata, "Semua ini kami jadikan pedoman."

55e Driwayatt@n oleh Aqfsffi'i r&, (p€rnbahasan: Haji, bab: Apa yang terjadi di

Mina setain melontar, dari Muslim bin Khalid Az-7nnii, dari Ibnu Syihab, dengan sanad

ini. Dan di sana tdah A-bktTii dati Al Muwaththa' dan lainnya, no' 1358)'
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26- Bab Berserikat Dalam Berkurban Unta

Aku bertanya kepada AsySyafi'i, "Bolehkah tujuh orang
membeli seekor unta lalu mereka menyembelihnya sebagai hadyt
karana terkepr-rng atau terhalangi?!' Ia menjawab, *ya.,, AI{u
berkata, "Apa hujjah dalam hal itu?"

AsySyafi'i berkata:

3710. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zubair
Al Makki, dari Jabir, ia berkata, "Kami bersama Rasuluilah # di
Hudaibigrah menyembelih unta atas nama fujuh orang, dan sapi
atas nama fuiuh orang."s5o

AsySyafi'i berkata, "Karena mereka bersama Rasulullah $
pada tahun Hudaibiyah menyembelih unta atas nama fujuh orang
dan sapi atas nama fujuh oftrng, sementara ilmu meliputi bahwa
mereka dari berbagai keluarga !,ang berteda, bukan dari satu
keluarga saja, maka berarti unta dan 

"api 
mencukupi unfuk

disembelih atas nama tujuh orang yang mengerjakan bmatfu'darr
terkepung (terhalangi), dan atas masing-masing dari tuiuh orang ifu
diunlibkan seekor kambing atas masing-masing mereka, apabila
mereka tidak mendapatkan kambing, baik dengan membelinya dan
masing-masing dari mereka mengeluarkan bagian dari harganya,
atau dengan menyerahkan kepemilikannya dengan cara apa pun
png dibenarkan- sedangkan orang yang menyatakan bahwa ifu
tidak sah atas nama fujuh orang apabila diberikan kepada mereka,
atau diserahkan kepemilikannya dengan selain cara pembelian,
maka yang diberi lebih layak unfuk sah atas nama mereka.,,

55o Tehh dikeurukakan pada (no. 1326, pernbahasan: Haji, bab: Hadyr).
DiriunSratkan iuga oleh Muslim.
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Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Sesungguhnya kami

mengatakan, unta tidak disembelih kecuali atas nama satu orang,

dan juga sapi, itu hanya disembelih seseorang atas nama dirinya

dan keluarganya. Adapun masing-masing dari mereka mengeluar-

kan bagiannya dari harganya, dan ia berhak mendapat bagian dari

dagingnya, maka hal itLr tidak benar- Kami hanya mendengar

bahwa tidak boleh berserikat dalam berkurban unta di dalam

manasik."

Asy-Syafi'i berkata, "Bisa dikatakan bahwa tidak boleh

berserikat di dalam manasik, yaih-r seseorang malajibkan suatu

ibadah lalu menyertakan orang lain di dalamn5n. Dalam hal ini

tidak seorang pun memiliki hujjah, dan karena ini adalah

perkataan Arab, dan tidak ada hujjah pada seseorang terhadap

Nabi s. Ini adalah perbuatan Nabi s dan para sahabatrya di

Hudaibiyah. Semestinya ini diamalkan di kalangan kalian dan tidak

menyelisihinya, karena itu adalah pertuatan Nabi $ dan seribu

empat rafus orang sahabafuiSn-"

Asy-Syafi'i berkata:
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3771. Sufi7an mengabarkan kepada kami dari Amr, dari
Jabir bin Abdullah, ia berkata, "pada tahun Hudaibi5nh kami
berjumlah seribu empat rafus orang, dan Nabi $ bersabda kepada
kami, "I{alian hari ini adalah sebaik-baik penghuni bumi."

Jabir berkata, "Seandainya aku dapat melihat, niscaya aku
tunjukkan kepada kalian lokasi pohon ifu."561

Sedangkan kalian menjadikan perkataan dan perbuatan
satu orang sebagai hujjah pada sebagian hal. padahal apabira
kalian mendapati sunnah dan perbuatan seribu empat ratus orang
sahabat Nabi S, maka itu lebih wajib bagi kalian unh:k jadikan
hujjah.

27 - Bab:- Tamaltu'Di Dalam Haji

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada AsySyafi,i tentang
tamatfu'dengan mengerjakan umrah sebelum haji (di bulan haji). Ia
berkata, "Bagus, tidak maknrh, dan ifu telah dilakukan dengan
perintah Nabi S. Adapun kami memibh ifrad (menyendirikan)
karena telah diriwayatkan secara valid bahwa Nabi $
menyendirikan tanpa memakruhkan tamatful Apabila pelaksanaan
tamattu'berdasarkan perintah Nabi $ maka tidak boleh dianggap
makruh."

s51 [-lR. Al Bukhari lS/L29, pembahasan: peperangan, bab: perang Hudaibiyah;
dari A[, dari Sutnn, dari funr, dengan sanad ini. (no. 4154).

Al hkhari b€rkata, "Di-mubfu'ah oleh Al A'masy, ia mendengar salim, ia
mendengar Jabir: Seribu ernpat rafus."
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Aku berkata kepada AsySyafi'i, "Apa hujjahnya dalam hal

yang engkau sebutkan itu?" Ia berkata, "Hadits-hadits valid dari

banyak jalur." Kemudian AsySyafi'i mengatakan di akhir

perkataannya, " Tamalfu' lebih aku sukai, dan Malik telah

menceritakan sebagiann5ra kepada kami. "

Asy-Syafi'i berkata:

37t2. Malik mengabarkan kepada kami dari hnu Syihab,

dari Muhammad hnu AMullah bin AI Harits bin Naufal, bahwa ia

mendengar Sa'd bin Abi Waqqash dan Adh-Dhahhak bin Qais

pada tahun berhajinp Muawiyah bin Abi Sufuan, dan keduanp

membicarakan tamatfu' dengan mengerjakan umrah sebelum haji

(di bulan haji), lalu Adh-Dhahhak berkata, "ltu tdak dilakukan

kecuali oleh orang yang jahil mengenai perintah Allah-" Sa'd

berkata, "Buruk sekali yang engkau katakan u/ahai anak

saudaraku." Adh-Dhahhak berkata, "Karena Umar telah melarang

ifu." Sa'd berkata, "Rasulullah # pemah melakukannya, dan kami

pun melakukannSn bersama beliau. "s2

Lalu aku katalon kepada AsyS5nfi'i, 'Matk mengatakan,

'Perkataan Adh-Dhahhak lebih aku sukai daripada perkataan Sa'd,

dan Umar lebih mengetahui Rasulullah $ daripada Sa'd'."

AsySyafi'i berkata, "(Jmar dan Sa'd sama-slna

mengetahui Rasulullah #. Apu 1Bng dikatakan Umar dari Nabi $
tidak menyelisihi apa png dikatakan oleh Sa'd. Sebenamln png
diriwayatkan Malik dari Umar, bahwa ia berkata, 'Hendaklah

katian memisahkan haji kalian dari umrah kalian, karena hal ihl

lebih sempuma bagi haji dan umrah seseoftng kalian unfuk

s2 HR. Malik dalam At Muyaththa'll/344, pernbatnsan: Haii, bab: Riwayat-

riuayat tentang brnattu'- (no. 6O).
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berumrah di selain buian-bulan haji'. Dan ia tidak meriwayatkan
darinya bahwa ia melarang umrah pada bulan-bulan haji."

AsySyafi'i berkata:
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3713- Malik mengabarkan kepada kami dari hnu syihab,
dari urwah, dari Aisyah, bahwa ia berkata, "Kami keluar bersama
Rasulullah S pada tahun haji rvada', ralu di antara kami ada yang
ber-ihlal (memulai ihram) untuk haji, di antara kami ada juga yang
bq-ihlal untuk umrah, di antara kami ada juga lang
menggabungkan haji dengan umrah, dan aku termasuk yang ber-
ihlalluu:rtl.fu rrnru1l."553

553 HR. Malik dalam At Muwaththa (l/47O, 411, pembahasan: Haji, bab:
Ivlasulmya unnih haid ke Mek'kah).

Ia mengalihkannyra kepada hadits Abdunahman bin Ar easim, dari agrahnya, dari
Aiqiah.

LafazhnSra: 'Kami berangkat bersama Rasulullah # pada tahun haji wada,, lalu
l<arniber-ihlal (mern,lai ihram) untuk umrah, kemudian Rasulullah $ bersabda, 6rig,
q q ,H-,rg',lru-r'i ,,r:fit e gylX*bJi i6 (hnnssiap metnbaum setnbelihan,
nalra hqfuHah ia berihmnt ,-rui n ii dan ummh, dan dia frdak botet bq-bhattut
sehingga seJai dari kdwrya)."
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37L4. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari

Ibnu Umar, dari Hafshah, bahwa ia berkata dengan Nabi $,
"Mengapa orang-orang telah ber-tahallul sedang engkau belum

ber-tahallul dari umrahmu?" Beliau bersaMa, "Saunggwh4n aku

Ais!,ah b€rkata, "Aku fiba di Makkah dahm keadaan haid, padahal aku belum

thawaf di Baitullah ataupun sa'i antara Shafa dan Marwah, Ialu aku adukan hal ihr

kepada Rasulullah #t, maka beliau bersaMa, r;lit,e:;t'!ijl\42ii,S'rst::*iirpl
(Umikantah nnbuhnu dan bercisirlah, lalu bqihnmlah untuk haji dan tinggall<anlah

ummllt."
Aisyah melanlutkan, "Maka aku pun melaksanakannya. Setelah kami telah

melakukan haji, Rasulullah $ mengirimku bersama Abdurr:ahman bin Abu Bakar Ash-

Shiddiq ke Tan'im, lalu aku mdakukan umrah. lalu beliau bersabda, y;elk ls 1ni
adakh ternpat ummh l@n.r,. orang-orang yang berihram untuk umrah melakukan

thawaf di Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Maruah, lalu mereka ber-tahallul darinya.

Kemudian mereka melakukan thawaf lag untuk haji mereka sekernbalinya mereka dari

Mina. Sedangkan mereka 5rang berihram untuk haji saia, atau 5nng menggabungkan

haji dan ummh, maka ailnrp dengan satu thauraf."
HR. Al Bul,trari (L/47948O, pernbahasan: Haji, bab: lhlalnya wanita haid dan

wanita nifas), dari Abdullah bin Mashmah, dari Malik, dari lbnu Syihab, dari Uru,ah,

dari AiqBh, men!,erupai ini. (no. 1556).
HR. Muslim (2/870, pernbahasan: Haji, bab: Penjelasan macam-ma@tn ihmm),

dari Yahya bin Yahya At-Tamimi, dari Malik, dari hnu Syihab, dari Urwah,

menyerupai ini. (no. LIL/72171.
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telah meminjnki rambut dan telah mengalungi hewan

kufranku, maka aku tidak ber-tahallul hingga aku menyembelih

heumn httbanku."S&

3775. Malik mengabarkan kepada kami dari Shadaah bin

Yasar, dari lbnu Umar, bahwa ia berkata, "Sungguh aku berumrah

sebelum haji dan berlnrban adalah lebih aku sukai daripada aku

berumrah setelah haji pada bulan DzulhilaS."sss

Kedua hadits ini dari hadits Malik, kedmnp sesuai dengan

apa yang dikatakan oleh Sa'd, bahwa ia melakukan umrah
bersama Rasulullah # di bulan-bulan haji. Maka bagaimana bisa

kalian memakruhkan umrah di waktu itu sedangkan kalian

meriwayatkan ini, dan kalian memastikan dari Nabi $
sebagaimana yang engkau sebutkan? Kalian menSatakan

penyelisihan Umar dan Sa'd, padahal Umar tidak menyelisihi Sa'd
dari Nabi #, tupi ia hanya memilih sesuatu 17ang tidak menyelisihi

apa yang datang dari Nabi $. Kemudian kalian meninggalkannya

karena apa yang datang dari salah seoftmg sahabat Rasulllah $,
kemudian kalian meninggalkannya karena pendapat kalian.

Apabila ini boleh bagi kalian, bagaimana bisa kalian berhujjah

dengan perkataannya terhadap Sunnah, dan kalian menyatakan

564 HR. Malik dalam Al Muwathtln' ll/394, pernbahasan: Haji, bab: Riwayat-
riwapt tentang merryenrMih di saat haji, no. 18O).

HR. Al Bukhari (l/483, pernbahasan: Haji, bab: Tannltu', qimn dan ihdhaiil,
dari Isrn'ail, dari Malik. Dirir,vayntkan juga dari Abdullah bin Yusuf dari Malik, dengan
sanad ini. (no. 1566)-

HR. Mnslim (2/%)2, pernbahasan: Haji, bab: OmnS lrang mdakannl<an qinn
Udak b€r-tahallul kecuali pada waktu bhallul haji 1lang sendirian), dari Yah5n bin
Yahya, dad nlath derrgan sanad ini. bo.l76/L2291

riwayat tentang tumttu'- (no. 61).
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bahwa itu menyelisihinya, padahal itu tidak menyelisihinya, dan

apa yang kalian riwayatkan darinya menunjukkan bahwa itu tdak

menyelisihinya, lalu kalian mengklaim kebalikan dari apa yang

kalian rivrnyatkan, dan menyelisihi pilihannyra.

28. Bab: Minyak Wangl Bagr Orang yang Sedang
Ihram

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada As5rSyafi'i tentang

pemakaian minyak wangi (wewangian) sebelum ihram, yang masih

tersisa wanginya setelah ihram, dan setelah melontar jumrah dan

bercukur, sebelum thawaf ifadhah. Ia berkata, "Boleh, dan aku

men5rukainya, dan tdak memakruhkannya, karena validnya

Sunnah dari Rasulullah S mengenai ini, dan juga khabar-khabar

dari lebih dari safu oftIng sahabatnya." Aku berkata, "Apa hujiah

dalam hal itu?"

AsySyafi'i berkata:
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3716. Malik mengabarkan kepada*ami dari Abdurrahman
bin Al Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa ia berkata, "tAku

memakaikan minyak wangi kepada Rasulullah # ,r,tuk ihramnya

sebelum beliau ihram, dan unfuk bhallulnya sebelum beliau
thawaf di Baitullah. "556

Aku berkata kepada Asyr-Spfi'i, "sasungguhnya kami
memakruhkan pemakaian minyak wangi bagi orang yang ihram,
serta memakruhkan pemakaian minyak wangi sebelum ihram, dan
setelah tahallul sebelum thawaf di Baihrllah. Kami pun
meriwayatkan itu dari Umar bin Khaththab."

Asy-Syafi'i berkata, "Sungguh aku melihat kalian fidak
mengetahui apa yang kalian katakan." Aku berkata, "Dari mana?"
Ia berkata, "Tahukah kalian, kami dan kalian, berdasarkan apa kita
mengetahui bahwa Umar mengatakan ifu, bukankah kita hanya
mengetahui bahr,rn Umar mengatakannya, karena Ibnu Umar
meriwayatkannya dari Umar?': Aku berkata, "Tenfu." Ia berkata,
"Sementara kita juga mengetahui bahwa Nabi $ memakai minyak

wangi berdasarkan khabar Aisyah?" Aku berkata, "Tenfu." Ia

berkata, "Keduanya adalah orang yang jujur lagi tsiqah." Aku
berkata, "Benar." Ia berkata, "Apabila pengetahuan kita bahwa
Nabi S memakai minyak wangi, dan bahwa Umar melarang

pemakaian minyak wangi, merupakan safu ilmu yang sama, yaifu

khabar dari dua orang yang sama-sama jujur, maka aku tidak
mengira seorang pun dari atrli ilmu mampu meninggalkan apa
yang datang dari Nabi $ karena orang lainnya. Apabila boleh

melontarkan fuduhan keliru terhadap sebagian orang yang di

555 Tehh dikemukakan pada (no. 1071, pernbahasan: Haji, bab: Minyak wangi
untuk ihram).
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antara kita dan Nabi S, yaifu di antara mereka yang menceritakan

kepada kita, maka itu juga boleh dilontarkan kepada orang yang di
antara kita dan Umar, yaifu orang-oremg yang menceritakan ifu
kepada kita.

37L7. Bahkan yang merivuayatkan dari Aisyah bahwa
Nabi $ memakai minSnk wangi, lebih banSnk daripada yang

meriwa5ratkan dari hnu Umar, bahwa Umar melarang memakai
minyak wangi.

Diriwayatkan dari Aisyah, Salim, Al Qasim, Unuah, Al
Aswad bin Yazid dan lain{ain."ffi7

AsySyafi'i berkata, "Aku melihat kalian, apabila kalian
benar maka kalian tidak menyadari darimana kalian benar, dan
apabila keliru tidak tahu sytbhatyang kalian anut sehingga kalian
beralasan bahwa kalian berpendapat dengan suatu pendapat.
Bahkan aku melihat kalian hanya melontarkan apa yang datang
dari lisan kalian tanpa mengetahuinya. Padahal semestinya kalian
mengatakan, 'Orang memakruhkan minyak wangl bagi orang yang
ihram, sebenamya ia hanya melarang memakai minyak wangl
karena ia menyaksikan Nabi # di Ji'ranah ketika seorang badui

yang sedang ihram dengan memakai jubbah dan minlnk wangi
bertanya kepada beliau $, lalu beliau memerintahkannya agar

menanggalkan jubah ifu, dan mencuci bekas kuningnya'."

s67 l-ih. Mushannaf lbnu Abi graibah (4/288, pernbahasan: Haji, bab: Orang
!,ang m€rnakruhkan p€rnalcian minlrak unngi saat ihram), dari Wah', dari Mis'ar, dari
wabrah, dari Ibnu Umar, ia berkata, "umar bin Khaththab mencium aroma minyrak
urangi saat ihram, mal<a ia pun mengancam pemakainya, maka orang ifu pun kenrbali
lalu melernparkan kainnya grang telah dipakaikan min!,ak u,angi."
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Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Apakah engkau melihat

kami memiliki hujjah dalam hal ini? Ataukah ini hanya sytbaha?
Dan apa hujjah terhadap orang yang mengatakan ini?"

Ia berkata, "Apabila ia berpendapat dengan ini, maka telah
terluputkan olehnya bahwa Nabi S memakai minyak wangi, lalu ia

berpendapat dengan apa yang disaksikannya. Sedangkan Nabi $
memakai minyak wangi di dalam haji Islam pada tahun kesepuluh,

dan memerintahkan orang badui ihr dua tahun sebelum ifu, yaifu
pada tahun kedelapan. Kalau ini diangap kontadiktif, maka
pembolehan beliau memakai minyak wangi menjadi penghapus

larangannya. Sebenamya keduanya tidak kontradiktif, karena

beliau hanya melarang lelaki ifu memakai za'faran.
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3718.lbnu Ula5iyah mengabarkan kepada kami dari AMul

Aziz bn Shuhaib, dari Anas bin Malik, bahwa Nabi $ melarang

seseorang memakai za' faran.

AsySyafi'i berkata, "Memerintahkan orang ifu mencrrci

za' f ar arr darinya. " 568

568 Uh. Shahih roni l{huaimah (4/194, pernbahasan: Haji, bab: Penyebutan
teguran Nabi $ pada pernakaian za'taran bag lrang halal dan yang ihram), dari jrilur
Ibnu Ulayyah, Abdul Wahhab dan Hammad btn Zaid, dari AMul Adz bin Shuhaib,
derrgan sanad ini. (no- 25741-
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37L9. Sa'd bin Abi Waqqash dan Ibnu Abbas pemah

memakai minyak wangi untuk ihram, dan tampak terlihat kilauan

pada belahan rambut hnu Abbas seperti batu mulia.559

3720. Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr
bin Dinar, dari Salim bin Abdullah, ia berkata, "LJmar berkata,
'Barangsiapa melontar jumrah maka telah halal baginya apa yang

tadinya diharamkan baginya, kecuali wanita dan minyak wangi'."

Sementara Salim berkata, "'Aisyah berkata, 'Aku

memakaikan minyak wangi kepada Rasulullah S dengan

tanganku'."

Sedangkan Sunnah Rasulullah $ lebih berhak untuk

61i1rr6.570

AsySyafi'i berkata, "Begifulah semestinya orang-orang

shalih dan para ahli ilmu. Adapun yang kalian anut berupa

meninggalkan Sunnah karena yang lainnya, da, meninggalkan

yang lain ifu karena pendapat kalian sendiri, maka berarti ilmu

bagi kalian adalah kalian melaksanakan dari itu sesuka kalian dan

meninggalkan dari ifu sesuka kalian. Kalian mengambil tanpa

memahami apa yang kalian katakan, tanpa gagasan yang baik di

dalamnya. Tahukah kalian apabila kalian menyelisihi Sunnah?

Apakah kalian tahu apa yang kalian katakan? Kalian

HR. Ibnu Hibban (terbitan Al lhsan, 72/278-280, pernbahasan: Perhiasan dan
minyak wangi - penyebutan teguran menggunakan za'faran atau minyak wangi yang
mengandung z-a'larar), dari Hammad binTdtd, dan dari Ibnu Ulag,r'ah, senlpa ihr. (no.

54r,4-s465l,.
559 Tehh dikemukakan serara musnaddari Sa'd dan Ibnu Abbas, (pembahasan:

Haji, bab: Minynk wangi untuk ihram, pada no. \O77-LO78I.
570 Telah dikernukakan pada (no. 1070, pembahasan: Haji, bab: Minyak wangi

untuk ihmm).

s53



AlUmm

memakruhkan pemakaian minyak wangi sebelum ihram, karena

pewangi itu masih ada setelah ihram, padahal pemakaian minyak

wangr itu halal, maka apabila kalian memakruhkannya dengan

alasan akan tetap ada wanginya setelah ihram, berarti tidak alasan

unfuk pendapat kalian kecuali kalian mengatakan, 'Kami

mendapatinya apabila sedang ihram dilarang memulai pemakaian

minyak wangi, maka apabila ia memakai minyak wangi sebelum

ihram, maka apa yang tersisa ifu merupakan permulaan

pemakaian minyak wangi di dalam ihram'."

Asy-Syafi'i berkata, "Berarti kalian membolehkan orang

ihram meminyaki rambut yang kelembutannya dan peminyakannya

mempertahankan dari kekusutan, dan penguraian rambut."

Ia berkata, "Apa ifu?" Aku berkata, "Sesuafu yang tidak

mengandung pewangi, seperti minyak dan sebagainya." la berkata,

"lni tidak sah unfuk orang yang sedang ihram memulai

peminyakan dengan ini. Apabila ia melakukannya maka diwajibkan

kaffarah pemakaian minyak wangi menurut kami dan menurut

kalian. Jadi semestinya kalian mengatakan, 'Tidak boleh

meminyaki dengan apa pun 5nng kelembutannya bertahan walau

sesaat'. Atau kalian membolehkan pemakaian minyak wangi

apabila dilakukan sebelum ihram. Karena apabila tidak ada sunnah

yang diikuti dalam ini, maka semestinya tidak dikatakan kecuali

satu dari dua hal ini."
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29. Bab: Umra

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada AsySpfi'i
mengenai orang 5nng diberi sesuafu secara unra untuknya dan

penggantinya (pewarisnya). Ia berkata, "ltu menjadi milik orang

yang diberinya, fidak dikembalikan kepada orang yang

memberinya." Aku berkata, "Apa hujjahnya dalam hal itu?" Ia
berkata, "Sunnah yang valid dari hadits orang-oftrng dan hadits
Malik, dari Nabi S."

Asy-Syafi'i berkata:
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372L. Malik mengabarkan kepada kami dari hnu Syihab,

dari Abu Salamah bin AMurrahman, dari Jabir, bahwa

Rasulullah $ bersaMa, "Lehki manapun yang diberi sesuafu

se@ra urnra unfukn5n dan unfuk pan penggantiryn

maka sesungguhnya itu menjadi milik orang tpng
diberin5n. Tidak kembali kepda tnng memberikanngn, karena ia
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telah memberikan suafu pemberian yang berlaku petwarisan

padanyl."S77

Kami berpedoman dengan ini, dan umurmya ahli ilmu di
semua kota selain Madinah serta para pemuka penduduk Madinah
juga berpedoman dengan ini. Ini juga telah diriwaSatkan bersama

Jabir bin Abdullah dan Zaid bin Tsabit dari Nabi #." Aku berkata

kepada Asy-Syafi'i, "Sesungguhnya kami menyelisihi ini." Ia

berkata, "Apakah kalian menyelisihinya sedangkan kalian
meriwayatkannya dari Rasulullah S?" Aku berkata, "sesungguh-

nya hujjah kami dalam hal ini adalah:

3722. Malik berkata, "Yahya bin Sa'id mengabarkan

kepada kami dari Abdurrahman bin Al Qasim, bahwa ia
mendengar Mak-hul Ad-Dimasyqi menanyakan tentang umra
kepada Al Qasim bin Muhammad, dan apa yang dikatakan orang-

orang mengenainya. Al Qasim pun berkata kepadanya, 'Aku tidak
pernah menjumpai manusia kecuali mereka memenuhi

persyaratan yang mereka tetapkan pada harta mereka dan pada

apa yang mereka 6u'ri1*ur'."572

Asy-Syafi'i berkata, "Jawaban Al Qasim mengenai umra

dan apa yang dikhabarkannya tidak lain bahwa manusia memenuhi

571 93. Malik dalam N Muuaththa' (2n56, pernbahasan, Pengadilan, bab:
Pengadilan dalam masahh umt4 no.43l.

HR. Muslim (3/1245, pernbahasan: Hibah, bprb, Unud, dari Yahya bin Yahya,
dari Malik, dengan sanad ini. lno.20/16251.

572 113. Malik dalam Al Muwaththa' (di ternpat yang sama dengan yang
sebelumnln, no.4).

Setelahnya Malik berkata "Di atas ihr perkaranya menurut kami, bahwa rzrrza
kernbali kepada yang mee,;$-utlt?nya bila ia tidak mengatakan, Itu unfukmu dan
penerusmu'."
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pers5aratan yang mereka tetapkan. Apabila ada seseorang yang

berpendapat dengan mengatakan, 'Umra berupa harta dan

mensyaratkan di dalamn5n adalah boleh'. Maka manusia telah

mensyaratkan di dalam harta mereka berbagai syarat yang tidak

dibolehkan bagi mereka. Apabila seseorang berkata, 'Apa itu?'

Maka dikatakan: Seseorang membeli budak dengan syarat

memerdekakannya dan wala'-nya untuk si penjual. Lalu ia

memerdekakannya maka si budak pun merdeka, namun otmlarnya

milik orang yang memerdekakan, jadi syarat itu bathil.

Apabila ia berkata, 'Sunnah itu menunjukkan batalnya

syarat tersebut'- Maka kami katakan, Sunnah ifu juga

menunjukkan bataln5ra syarat dalam ulnftt. lalu mengapa kalian

terkadang berpedoman dengan Sunnah dan terkadang

meninggalkannya, padahal perkataan Al Qasim seandainya ia

memaksudkan itu dengan maksud ulnra, maka ia berkata,

'sesungguhnya mereka memenuhi persyaratan mereka dalam hal

itu'. Dalam hal ini tidak terdapat apa yang menyangkal hadits dari

Nabi $.
Apabila seseorang berkata, 'Mengapa?' Maka dikatakan,

bahwa kami tidak mengetahui Al Qasim mengatakan ini kecuali

melalui khabar Yahya dari AMurrahman darinya. Begitu juga kami

mengetahui sabda Nabi S mengenai umra melalui khabar hnu
Syihab, dari Abu Salamah, dari Jabir, dari Nabi $$, dan jalur

lainnya. Apabila kami rnenerima khabamya orang-orang jujur,

maka orang yang meriwalntkan ini dari Nabi $ lebih niih
daripada yang meriwayatkan ini dari Al Qasim. Seorang alim tidak

akan ragu bahwa apa yang r.ralid dari Rasulullah,S$ lebih utama

untuk dijadikan pedoman daripada apa yang dikatakan manusia
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setelahnya. Ada adakalanp di antara mereka ada yang tidak
mendengar dari Rasulullah #, du., tidak ada sesuatu yang sampai

kepada mereka darinya, sementara mereka mengetahui perkataan

manusia yang kita tidak mengetahuinya.

Apabila seseorang berkata, 'Tidaklah Al Qasim mengata-

kan, 'manusia berkata,' kecuali maksudnya adalah sejumlah
sahabat Rasulullah S, atau dari kalangan ahli ilmu yang tidak jahil

mengenai sunnah Nabi $, dan mereka selamanya tidak akan

bersepakat berdasarkan pendapat, dan tidak akan bersepakat

kecuali berdasarkan Sunnah'. Maka dikatakan:

3723. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin
Sa'id, dari AI Qasim bin Muhammad, bahwa seorang lelaki

memiliki seorang perempuan dari suafu kaum, lalu lelaki ifu
berkata kepada keluarga perempuan ifu, 'Terserah kalian

mengenainya'. Maka orcmg-orang memandang, bahwa ifu adalah

safu penalakan, sedangkan kalian menyatirkan bahwa ifu tiga

talak'.

Apabila dikatakan kepada kalian, "Kalian meninggalkan
perkataan AI Qasim dan orang-orang ifu, bahwa ifu adalah safu

talak, maka kalian mengatakan, 'Kami tidak tahu siapa orErng-

orang yang Al Qasim meriwayatkan dari mereka'. Jika perkataan

Al Qasim dan orang-orang itu bukan hujjah atas kalian dalam
pendapat kalian itu, maka lebih tidak menjadi hujjah terhadap
Rasulullah S. Jika itu sebagai hujjah maka kalian telah keliru

karena penyelisihan kalian terhadapnya dengan pendapat kalian.
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Sedangkan kami benar-benar hapal dari Ibnu Umar mengenai

umraseperti sabda Rasulullah g' ."573

AsySyafi'i berkata:

3724. Sufuan mengabarkan kepada kami dari Amr bin

Dinar dan Humaid Al A'raj, dari Habib bin Abu Tsabit, ia berkata:

Aku sedang di hadapan hnu Umar, Ialu seorang lelaki dari
penduduk pedalaman menemuinya, lalu berkata, "Sesungguhnya

aku telah menghibahkan seekor unta betina kepada anakku ini

selama masa hidupnya, lalu unta ifu melahirkan anak unta." hnu
Umar berkata, "Unta ifu miliknya semasa hidup dan matinya."

Lelaki ifu berkata, "Sesungguhnya aku menyedahkannya

kepadanya." hnu Umar berkata, "ltu lebih jauh bagimu

darinY6."574

3725. Sufi7an bin U!/ainah mengabarkan kepada kami dari

Ibnu Abi Najih, dari Habib bin Abu Tsabit, seperti itu. Hanya saja

ia mengatakan, "la berkembang." Yakni: beranak banyaft.s7s

3726. AsySyafi'i mengabarkan kepada kami, Sufun bin

Uyainah mengabarkan kepada kami dari Arnr bin Dinar, dari

Sulaiman bin Yasar, bahwa Thariq memberi kepufusan di Madinah

573 HR. Malik dahrn Al Muw:athtln' 12/522, pcrnbahasan: Thalak, tnb:
RiwaSrat-rir,nayat tentang bat*ryhhnserupan!,a, no. 8).

574 66. Muslnnnaf Abdunaz4e/l8GL87,|cttb Umd, dari lbnu Juraij, dari
Habib Ibnu Abi Tsabit, dengan sanad ini, menyerupain3n. (no. L6877). Diriwayatkan
juga dari Ma'mar, dari A5ryr.rb, dari Habib bin Abu Tsabit, menyerupainya secara
ringkas.

s75 tbid
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mengenai unra berdasarkan perkataan Jabir bin Abdullah dari
Nabi g.sze

t.O O O / o .ctV) LJ )P ,f
l/.
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3727. Sufuan mengabarkan kepada kami dari Amr bin

Dinar, dari Thaurus, dari Hujr AI Madari, dali hid bin Tsabit,

,
d 6?i -rvyv

576 11',. MushannalAbdummq19/189-190, di tempat yang sama dengan png
sebelumnya), dari Ibnu Juraij, ia berkat4 "Abu Az-fubair mengabarkan kepadalru, dari
Jabir bin AMullah, ia berkata, 'seorang wanita mqng-unm sebuah kebun kepada
seorang anak lelakinya, lalu anak lelaki ini meninggal, dan wanita itu iuga meninggal
setelahnya. Ldaki ini meninggalkan seorang anak lelal{i, dan di samping itu ia juga
mempunyai sejumlah saudara dari wanita yang mqry-umm itu. Lalu anak dari wanita
ydng meng-umrz, itu berkata, 'Kebun ihr kernbali kepada karni'. S€dangkan anak dari
yang menerima unm berkata, 'Bahkan kebun ifu milik ayah kami sernasa hidup dan
matinya'. Maka mereka pun mengadukan perkan ini kepada Thariq maula 'utsrnan,

lalu ia memanggil Jabir, lalu ia bersaksi atas Basulullah $ bahwa uma itu milik
perniliknya. Maka Thariq pun mernuhskan dengan ifu. Kernudian ia mengirim surat
kepada AMul Malik, mernberitahukan hd tersebut, dan mernberitah,.rnya tentang
kesaksian Jabir. Abdul l\,talik pun b€rkata, 'Jabir benar'. lalu Thariq pun
memberlakukan ihr, maka kebun itu menjadi milik omng yang menerima urnra hingga
sekarang." (no. 16886).

Diriwayatkan juga oleh Mnslim dari jalunrya (3/L427, (24) pernbahasan: Hitrah,
(41 unnl. Driwayatkan iuga dari jalur Sufun lbnu Upinah, dengan sanad ini, secara
ringkas sebagaimana di sini. (no. 2929/76251-

HR. Abu Daud (4/2O1, pernbahasan: Jualteli, (84 bab: pernberi urnra lnng
m€ngatakan, "dan unfuk ," lakni mengenai umra-), dari jalur Sufun,
dari Habib, seeerti yang t€rdapat di dahm riwayat Abdun-azzaq. (no. 3552).
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bahwa Nabi S bersabda,

merprisi."577

"Umra dijadikan unfuk yang

e cz) a * Le:" G?l

ollz'i^Jl V* ri^;
J-z t.//

,f IH-rt, LJ -TVYA

t /-o
c4^9 t

t:" ir 'J';:, 
o( ,/..G f ,rG:, d) i ,&

'tr| ';, ,r-#'; \i b:/*r \ i,Sv *t ;oht
c

I

I

I

,t*")

3728. Sufuan mengabarkan kepada kami dari hnu Juraij,

dari Atha' bin Abu Rabah, dari Jabir, bahwa Rasulullah $
bersabda, 'Uanganlah meng-umrz, dan iangan pula menunggu-

nungg). Barangsiapa meng-umra sauafu abu mentnggntm,

maka ifu adalah jatan pefluarisan."S78

s77 HR. Ahmad (5/L82, musnad T:,idbin Tsabit 4b), dari Sufipn, dengan sanad

ini.
HR. bnu Hibban (tettitan Al lhsan, Ll/5A'5%, pernbahasan' Rtqb dan

umrd, daiboberapa jalur, dari Amr hnu Dirnr, dvrgan sanad ini. (no. 5132-5134).

FIR. Abu Daud (4/2OL, terbitan Awwarnah, pembahasan: Jual-beli, bab: Ruq@,

dari ialur Amr bin Dlrar, dengan sanad !ni. Lafaztrrya: i:5 ,it';t iA, .;i1J.'rt b'*1 ,l
'V'ii;p'r.lii !Jrj}.)j (Barutgsap mqnben'dangan aftt,rnm, maka pnb*lan itu

majadi hak orang tfirg dberi, baik kdca nasih hkfip rnauryn telah meninggal. Dan

mantbqi futggtl an n-qb, bnnssiary mqnbqi sauatu dangan am
ruqba malra pantfukn itu afuh ma$di niHr (ahll orarb 5ang diM).

578 l{1. Abu Daud (4/2@, pernb*nsan: Jud+eli, bab: Pernberi umra yang

mengatakan, 'dan untuk ketunsnq,ra." lakni tlnr&), dari l"haq hnu Ismail, dari

SJtIan, derrgan sanad hi.
Lafaztnrya: #;j.'4 f;f il'$'+rrt',f ,t ;;t tt t 3!j'l (Jangil, m em tui datgan

cam ruqb dan jarrgw, F.ila dq@1 qrm urnm. mrugsiap difui suatu dangan cam

rugb abu umm, mal*a panbqian itu milik Wlsilb @ng dM)- (no. 3551).
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3729. Sut/an mengabarkan kepada kami dari Ayyub, dari

hnu Sirin, ia berkata: Aku menghadiri Suraih ketika memufuskan

unra unfuk seoremg yang buta. lalu orang buta itu berkata

kepadanSn, "Wahai Abu Uma16,rah, berdasarkan apa engkau

memufuskan unfukku?" Syumih berkata kepadanya, "Bukan aku
yang memufuskan unfukmu, akan tetapi Muhammad S
memufuskan unfukmu sejak empat puluh tahun yang lalu. Beliau

bersaMa, 'Banngsiapa meng-umm sauafu semasa hidupn5n

maka ifu unfuk ahli warisnya apbita ia meninggal."579

Umra adalah s€seoremg mengatakan kepada orang lain, "Aku mernberikan
kepadamu rumah ini secam umm." Yakni mernboletrkanmu menempatinyra selama
masa hidupmu.

Sedangkan ruqb &lah seseormg mengatakan kepada orang lain, "Aku
menghibahkan rumah ini kepadamu. Bila engkau mati sebelumku maka rumah ihr
kembali kepadaku, dan bila aku mati sebelummu maka rumah itu menjadi milikmu."
Maka masing-masing dari keduanya menungllu kernatian yang lainnya, karena itu
dis&ut ruqb.

57e Uh. Mushannaf AMumaq (9/787-188, bab: Umm), dari Ma'mar, dari
Ayyrb, dengan sanad ini, menyenrpainya. (no. 1588).
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Asy-Syafi'i berkata, "l alu kalian meninggalkan apa yang

disebutkan ifu mengenai umftt kendatipun ifu valid dari
Rasulullah,f$, dan itu juga pendapat Zaid bin Tsabit, Jabir bin
Abdullah, hnu Umar, Sulaiman bin Yasar dan Urwah bin Az-
Zubair. Ini menumt kalian pengamalan setelah Nabi $, unfuk
menyemgsikan perkataan Al Qasim. Kalian juga mendapati di
dalam perkataan Al Qasim ketika memberi fatwa mengenai
seorang lelaki yang berkata tentang budak perempuan suafu kaum,
'Terserah kalian mengenainya,' lalu orang-orang menganggap
bahwa ifu safu talak. Kemudian kalian menyelisihinya dengan
pendapat kalian dan apa yang diriwagatkan Al Qasim dari orang-
orang. Wallahu a'larn-"

30. Bab: Riwayat-Riwayiat Tentang Aqiqah

3730. Ar-Rabi' berkata: As5rSyafi'i berkata: Malik
mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad
bin Ibmhim bin Al Harits At-Taimi, ia berkata, "Kami

menganjurkan aqiqah walaupun dengan seekor burung-"S8o

Diriwayatkan juga dari Ats-Tsauri, dari Khalid N Hadznza', dari hnu Sirin,
menyenrpainya. (no. 16882).

l.jh. Mushamaf lbnu Abi Sgibah (5/3L4, t€rbitan Danrl Filn, pernbahasan:
Pengadilan, (3871 unn dan apa yang mereka katakan mengenain5la), dari Waki', dari
Jarirbin Hazim, dari Ibnu Sirin, dari q^.lraih, merryerupa.inya. lafaztrnya: *|:fiV
l-tt'ti;.s'#'nrt,h! (Bamngsiapa mernfuikan hak milik squatu senaset hidupn5p,
maka-itu manjadi nilikrya (ang dibqi) sdama maa hidupn5a dan setelah mtinpl.

5ro HR. Malik dalam At Muovaththa' (2/507, pernbahasan: Aqiqah, bab:
Pengamalan aqhah, no. 5). Tapi di dalamnyra disebutkan: Dari Malik, dari Rabi'ah bin
Abu Abdurrahman, dari Muhammad bin lbrahim bin Al Harits At-Taimi, bahun ia
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Aku berkata kepada AsySyafi'i, "sedangkan kami
mengatakan, itu tidak diamalkan, dan kami tidak memedulikan
perkataannya, kami menganjurkan. "

Asy-Syafi'i berkata, "Mungkin f,dak ada yang

menganjurkannya kecuali ahli ilmu Madinah."

3731. AsSrSyafi'i berkata, "seorang yang tsiqah
mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Sulaiman bin
Yasar, bahwa dulu orang-orang memufuskan tentang oremg Majusi
sebanyak delapan rafus dirham, dan bahwa orang Yahudi dan
Nashrani apabila menjadi korban pembunuhan dipufuskan bagi
mereka sekadar dengan apa yang ditebus oleh kaum mereka di
antara sesarna -.r.La. "581

Aku berkata, "Sedangkan kami mengatakan tentang omng
Yahudi dan Nashrani adalah setengah dari diyatngra orang Islam,

dan kami tidak memedulikan riwayat Sulaiman bin Yasar, 'Bahura

orang-omng'."

berkata, "Aku mendengar ayahku manganju*an aqiqah r,valaupun dengan seekor
burung."

s81 65. Musharuaf tbnu Abi Syaibah (6/962, pembahasan: Diyat, bab: Omng
yang mengatakan, "Ahli &immah setengahnyra atau kurang."), dari Zaid bin Harun,
dari Yahya bin Sa'id, dari Sulaiman bin Yasar, ia b€rkata, "Orang-orang dulu
mernuhrskan di masa pertama mengenai diyahrya orang Majusi sebesar delapan rahrs,
dan memutuskan dgpkrya omng Yahudi dan Nashrani dengan apa yang mereka
sepakati di antara mereka, kernudian diyat kembali menladi enam ribu dirham."

HR. Malik dalam Al Muuathtla'(2/864, pernbahasan: Denda, bab: Riwayat-
riwayat tentang diyatnya atrli ddmmah), dari Yahp bin sa'id, bahwa sulaiman bin
Yasar berkata, "Diyatn5ra orang tvlajusi delapan ratus dirham."

Malik bertata, "lni gang b€rlaku pada kami."
Diriwayratkan juga dari Malik, bahwa telah sampai kepadanln, bahwa Umar bin

AMul Aziz memuhrskan bahrrya diyatuiya omng Yahudi atau Nashrani bila salah
satunya dibunuh adalah setengahnya diyat orang muslim merdeka.
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AsySyafi'i berkata, "sulaiman seperti Al Qasim dalam hal

usia, atau lebih tua darinya. Apabila kalian memiliki hujjah dengan

perkataan Al Qasim, 'orang-orang memandang,' maka itu lebih

mengena untuk menjadi hujjah atas kalian dengan perkataan

Sulaiman bin Yasar. Karena tidak ada perkataan yang valid dari

Nabi $ mengenai (dlamla) orang Yahudi dan Nashrani."

31. Bab: Kafir Harbi yang Memeluk Islam

fu-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada AsySyafi'i

mengenai orang-orcmg musyrik, para penyernbah berhala, yang

boleh diperangi, yang suaminya memeluk Islam sebelum istrinya,

atau istrinya memeluk Islam sebelum suaminya, apakah yang telah

memeluk Islam ifu bertempat tinggal di negeri Islam ataukah

keluar? Ia berkata, "Semua ifu sama saja. Dan suami Udak halal

menggaulinya, dan ia tidak boleh menggaulinya apabila salah

safun5ra telah memeluk Islam. Lalu keduanya menunggu habisnya

masa iddah si isbi. Apabila iddah si istri telah habis sebelum suami

memeluk Islam maka terpufuslah ikatan di antara keduanya- BeSifu

juga apabila suaminya muslim lalu iddah istrinya habis sebelum si

ishi memeluk Islam, maka terputuslah hubungan antara keduanya.

Demikianlah karena perbedaan antam suami dan isti dalam hal

itu."

Alar berkata kepadanSra, "Atas dasar apa sandaranmu

dalam hal ini?" Ia berkata:
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3732. Karena aku tidak mengetahui adanya perbedaan

pendapat di kalangan para ahli ilmu tentang peperangan, bahwa

Abu Sufiyan memeluk Islam sebelum istoinya, dan bahwa istrinya

Shafwan dan Ikrimah memeluk Islam sebelum mereka. Kemudian

mereka tetap di dalam ikatan pemikahan. Pada akhimya mereka

memeluk Islam sebelum habisnya masa iddah istri.582

3733. Mengenai ini ada juga hadits-hadits yang sekarang

tidak aku ingat, namun sebagiann5la aku ingat sekarang, di

antaranya adalah hadits mursal, yaitu Malik mengabarkan kepada

kami dari hnu Syihab, bahwa Shafwan bin Uma5ryah lari dari

Islam, kemudian ia menemui Nabi S, lalu turut dalam perang

Hunain dan Thaif sebagai orang musyrik, sedangkan istrinya telah

memeluk Islam, dan ia tetap di dalam pemikahan itu.

Ibnu Syihab berkata, "Antara keislaman Shafi,van dan

ishinya sekitar dua bulan." lalu aku katakan kepadanya,

"Bagaimana menurutmu apabila aku katakan seperti yang engkau

katakan, apabila si istri memeluk Islam sebelum suaminya, baik ia

keluar dari negeri ifu atau pun tidak, kemudian suaminya memeluk

Islam, maka keduanya tetap di dalam ikatan pemikahan selama

belum habis masa iddahnya. Apabila suami memeluk Islam

sebelum istrinya maka terjadilah perpisahan antara keduanya

apabila ia telah menawarkan Islam kepadanya namun si istui tidak

mau memeluk Islam, karena Allah ft berfirman, A,iK.r'',{;

s2 Uhat (no. 2L77-2118, pembahasan: Hukum mememngi orang-orang

muslnik, bab: Wanita yang memeluk Islam sebelum suaminya, dan suami sebelum

htrirfr).
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'Dan janganlah kamu tebp betpegang pda bli

(perl<awinan) dengan perempuan-Wrempuan kafir'. (Qs. Al

Mumtahanah [60]: 10)

AlUnn

iF 'Dan ianganlah kamu tetap berpegang pada tali

(perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir'." (Qs. Al

Mumtahanah [60]: 19583

Asy-Syafi'i berkata, "Jadi, wallahu a'lam, kalian telah

dimasuki oleh penyelisihan tak^,il, hadits-hadits dan qiyas.

Pendapat mengenai lelaki yang memeluk Islam sebelum isbinya,

dan istri yang memeluk Islam sebelum suaminya hanya ada satu

dari dua pendapat: Kalian adalah orang-orang yang fidak

mengetahui hadits-hadits mengenai ifu, atau kalian mengetahuinya

namun kalian menlnnggahnya dengan tal$/il Al Qur'an. Apabila

kalian menalar,rilkan firman Allah &,

Mengapa kalian beralih bahun yang kalian maksudkan

dengan firman-Nya fr adalah, bahwa apabila suami memeluk

Islam maka terputuslah tali perkawinan antara keduanya saat itu

juga, namun kalian tidak berpendapat dengan ini. Kalian juga

menyatakan, bahwa ikatan perkawinan antara keduanya hanya

terpufus apabila suami menawarkan Islam kepada isfuinya lalu si

istri menolak. Karena terkadang ditawarkan Islam kepadanya saat

ifu juga, dan terkadang ditawarkan kepadanya setelah setahun atau

lebih. Jadi ini bukan zhahimya Islam. Dalam hal ini kalian tidak

berpendapat berdasarkan suatu khabar, padahal tidak boleh

s83 tbid.
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dikatakan tanpa zhahimya ayat kecuali berdasarkan khabar yang
lazim'- Aku berkata, Apabila aku katakan: Ditawarkan Islam
kepadanln saat ifu juga'-"

Asy-syafi'i berkata, 'Bukankah itu berarti ada tidaknya
sekejap mata setelah keislamannya, sebelum keduan5ra terpisah?
Bagaimana menurut kalian, apabila si istri sedang udak di tempat
keislaman suaminya ifu, atau ia bisu tidak dapat berbicara, atau
sedang pingsan? Apabila kalian mengatakan, Ia tertalak,' maka
kalian telah mengesampingkan penaq/aran. Apabila kalian
mengatakan, Ia dihrnggu,' maka ia telah menetap di dalam ikatan
perkawinan ifu dalam keadan si istri kafir,.

Ayat mengenai wanita yang diuji lnng seperti ihr, Allah &
berfirrnan,

{;dL-;;i;,KsJy;g};;>il#}'i;:tig
,"rA.":r4.i

'Maka jika kamu telah mengebhui bahwa mereka (benar-
benar) beriman maka janganlah l<amu kembalikan mereka kepada
(suanisuami mereka) oftngLaftng kafir. MereJ<a tiada halat bagi
oftrng-orang kafir ifu dan onng-onng ka{ir ifu tiada hatal pula bagi
merel<a: (Qs. AI Mumtahanah t60l: l0)

Allah $ menyamakan keduanp. Bagaimana bisa kalian
mernbedakan antara keduanya?

Ayat di dalam makna itu, kedua aSrat ini tidak lepas dari dua
kemungkinan, yaifu menunffian bahwa apabira agama suami
berteda dengan isbi, maka tdak halal bagi suami menggauli
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istrinya karena perbedaan agama, karena telah terpufus ikatan

perkawinan antara keduanya. Atau, tidak halal baginya dalam

keadaan tersebut, dan menjadi sempuma keterputusan ikatan

perkawinan ifu apabila telah sampai pada keduanya masa wakfu

dimana !,ang non muslim dari keduanya tidak juga merneluk Islam-

Apabila makna ini tidak bisa menjadi masa waktu tersebut kecuali

dengan khabar yang lazim, karena apabila seseorang mengatakan,

'Masanya setahun,' atau 'sebulan,' atau 'sehari,' maka ini tdak

boleh dikatakan hanya berdasarkan pandangan, tapi hanya

dibolehkan berdasarkan khabar-khabar yang lazim- Karena

Rasulullah $ menetapkan berkenaan dengan istui Abu Sufuan,

yang mana saat ihr Abu Sufuan telah memeluk Islam sedangkan

iskinya, Hindun, masih tinggal di Makkah -sebagai nery,eri perang-

belum memeluk Islam, bahkan telah menyuruh Abu Sufuan untuk

mernbunuhnln, kemudian setelah beberapa hari ia memeluk Islam,

maka ikatan pernikahan itu pun tetap berlaku.

Ihmah bin Abu Jahal dan Shafwan bin UmayTah lad dari

Islam, sementara isfoi mereka memeluk Islam kemudian setelah ifu

keduanya memeluk Islam, lalu kedua pasangan ini tetap dalam

ikatan perkawinan mereka. hnu Syihab mengartikan salah safu

dari kedua hadits ifu atau keduanya dengan menyebutkan

pembatasan masa u/akfu tersebut, bahwa ifu menunjukkan

terputuskan ikatan perkawinan antara suami-ishi apabila masa

uraktu tersebut berlalu sebelum non muslim dari keduanya

memeluk Islam. Jadi keterputusan ikatan perkawinan itu bukan

karena salah safun1n muslim dan kemaluan menjadi terlarang

setelah memeluk Islam-"
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Aqrsyaf i berfrata, 'Lalu dikatakan kepada sebagran otang
png berpendapat cerainya suami yang merneluk Islam sebelum
ishinla dan ishi grang mernehfi Islam sebelum suaminln, 'Apakah
lolian fidak merrgetahui lstuin57a Abu S,fi,an?' Mereka menjaunb,
'Tahu, tapi pe6edaan u,akfu keistaman antara keduanya ha,ya
sebentar'- Dikatakan, 'Tahuloh katan bahura Abu sufun telah
merrefuk Islam, sementara Flindrm tetap di atas kelnrfuran
kernudian memeluk Ishm, lalu ikatan p€rlowinan ifu tetap
berlalm?' Ia menjaurab, 'Tenfu'. Dil<ataltan, 'Ehrkankah akadnya
tetap berlalu kendati Abu s4ran merneluk Islam sebelum ia
mernefuk Islam?' Ia meniawab, 'Tenfu,. Maka dikatakan:

seandainya makna alat: tfi(&,Wl; 'Dan janganlah

Iramu tebp pda bfr (Ftawfunn) dangan ruempuan-
Wqrytan kalor'. (Qs- Al Murrtaharnh [60], l0) ini bahua
rnarnkala ia memefuk Islam mal<a si isfui hamrn bugnya, berarti
kalian telah merryelisihi ayat ini di dahm pendapat kalian. padahal

kalian tahu bahura Smnah merrlratakan tentang Hindun fidak

sepofi yang kalian katakan- seandainya, ;f iki{;
'Dan janganlah lamu tehp pila bfr (pqtrawinan)
dagan w kafir'. (es. ru Mumtatranah [60]:
10) Ifu artinya apabila d.turrg keeada mereka m.rsa u,aktu dimana
ia tdak juga memeluk Islam di rrnsa ters€fut, rnaka masa uakfu
itu tdak bisa ditetapkan kecuafi dengan khabar yang lazim lpng
sepertinlra-"

Aslrqrafi'i b€rkata, "Apabila kalian , .Tidak

disrgurkan ikatan p€rkawinan di anhra keduangra hingga
ditaunrkan Islam kepadanya lalu ia menolaknya. sehingga apabila
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ditar,rnrkan Islam kepadanya lalu ia menolak, maka gugurlah ikatan

pernikahan itu'. Dikatakan: Berarti apabila si isti berada di suatu

negeri5nngjauh,laluhabismaswaktutersebut'makaSugrrtah
ikatan pemikahan ifu, walaupun tidak pemah ditawarkan Islam

kepadanSn. Padahal ini keluar dari dua makna tadi- sedangkan

llang logts, apabila yang memutuskan ikatan pemikahan ihr

keislaman suami sebelum istinSn, maka semestin5ra kita

mengeluarkannyadaritangannya(menyatakanlepasnyiasiisfuidari

ikatan perkawinan itu) sebelum ia menawarkan Islam. Apabila ifu

dibatasi dengan masa wakfu tertenfu, maka masa wakfu yang kami

dan kalian anut adalah masa iddah'"

32- Bab: Orang-Orang di Negeri Perang

Ar-Rabi,ber*ata:Akubertarr5nkepadaAsySyafi'i
mengenaipenduduknegefidarikalanganatrlulharb(pihakyang
bolehdiperangi)yangbertagiwilayah,dimanasebagianmereka
memiliki sebagian wilayah bagtan itu dan mereka memeluk Islam'

kemudian sebagian mereka ingin membatalkan pembagian ifu lalu

membaginya dengan pembagian Islarn'

Iaberkata,'latidakbolehmelakukanitu'"Akuberkata'
*Apa hujjahnp dalam hal itu?" Ia berkata, 'Pendalilan dengan

maknaijma'danSunnah'"Akuberkata'"Manaifu?"Iaberkata'
..Tahukah engkau bahwa apabila penduduk negeri perang saling

menawan antar sesama mereka, saling merampas dan salins

membunuh, kemudian mereka memeluk Islam' maka darah
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mereka tidak ditebus (tidak ada diyat)? Dan para tawanan di
tangan oftmg-oftrng l^ng memeruk Isram tetap di tangan mereka
sebagai budak mereka, begifu juga harga, karena mereka terah
merniliki ifu sebelum keislaman. Maka apabila mereka memiliki

9*nu" pembagian ;ahiriph, maka kepemirikan itu lebih berhak
dan lebih utama untuk ditetapkan bagi yang memirikinya dari
kepemilikan perampasan dan perbudakan orcmg yang tadinya
merdeka. Di samping ifu:
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3734. Malik mengabarkan kepada kami dari Tsaur bin zaidAd-Diyili, bahwa ia berkata: Terah sampai kepadaku, bahwa
Rasulullah $ bersabda, 'Runah atau bnah manapun,nng dibagi
reda masa jahirirnh maka itu adatah a*,s dasar pembagian
j'ahililah, dan runah abu bnah m,napun seterah datangnya Isram
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dan belum dibagi, maka pembagiannya harus berdasarkan

lslam."5&

AsySyafi'i berkata:

3735. Kami pun meriwayatkan suafu hadits mengenainya

yang lebih valid daripada ini dengan yang seperti maknany6.585

33. Bab: Jual-Beli

fu-Rabi' berkata: Aku bertan5ra kepada AqrSyafi'i
mengenai orang yang membawa elnas ke negeri tempa.t

pencetakan, lalu para pengrajin mernberinya (menukamln dengan)

dinardinar png telah dicetak, dan ditambahi timbangannyrc. Ia

5,44 ffr. Malik dalarn AlMtnthtlp'ene747, (35) pet.nbahasan: Pengadihn,

l2Tllnb Pengadihn tenhng pernbagian harta, no. 35).
hnu Abdil Barr b€rlata, "lbralrim bin Thahman -b Nqah- sendirian dahm

meriwayatkannSra s*rzrra nmushul dari Malilg dari Tsaur, dari lkrimah, dari lbnu
Abbas."

Al Baihaqi iuga rneriu,ap*an hadib ini secara maushul
HR. Al Baihaqi dalarn. As-Sumn Al Kubml9/122, pernbahasan: Perjalanan, bab:

Apa Srang dibagikan dari rumah dan tanah), dad iahrr Abu Bakar bin Abu Daud, dari
Ahmad bin Hafsh, dad hrahim bin Thahman, dari Malih dari Tsaur bin Aid, dari

Ikrirnah, dari Ibnu Abbas d3, ia berkata, "Rasulullah $ bersabda ..." I-alu ia

menyebutkan seperti riwayat As!,-S!,afi'i. (no. 18287)-
585 HR Al Baihaqi calam As-Swan Al Kubm (di ternpat lrang sama dengan png

sebelumnya). Al Baihqi berltat4 "Kernungkinan maksudnya: Dari jalur Musa bin

Daud, dari Muharnrnad bin Muslim, dari Amr bin Dinar, dari Abu AsySya'tsaq, Jabir

bin Zaid, dari hnu Abbas ft,, dari Nabi $, Miau bersabda, * 3n-'*t:, Ae f S
t:t-:li ,Pei ,tbrt iuf Ae * yi,*ei (tuiap pembsian sans dibasi di

masa jahilgnh mal<a itu Maarkan panbgian itu, dan setiap panbagian yang difugi
di masa Islam mal<a itu Ma"sarl<an Wnfugian di masa Islanll.
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3736.Malik mengabarkan kepada kami dari Musa bin Abu

Tamim, dari Sa'id bin Yasar, dari Abu Hurairah, bahwa

Rasulullah $ bersabda, "Dinar dijual dengan dinar, dan dirham

dengan dirham, antam kduang idak boleh ada 5nng lebih."s%

berkata, "lni riba yang disegemkan."

hujjahnya?"

AsySyafi'i berkata:

Aku berkata, "Apa

3737. Malik mengabarkan kepada kami dari Naft', dari

Ibnu Umar, bahwa Umar berkata, "Janganlah kalian menjual emas

dengan emas kecuali serupa, dan janganlah kalian melebihkan

sebagian atas sebagian yang lain. Janganlah kalian menjual perak

s86 HR. Malik dalam Al Muunththa' (2/632, p€rnbahasan: Jual-beli, bab'

Merrjual ernas dengan perak berupa emas mentah dan barang, no.29l-
HR Muslim (3/1272, pernbahasan: Musqat, bab: Penukaran dan jual-beli emas

dengan perak secara tunai), dari Abdullah bin Maslamah Al Qa'nabi, dari Suhiman bin
Bilal, dari Musa bin Abu Tamim, dengan sanad ini, menyerupainyra. (no. 85,21588).

Diriwayatkan juga dari Abu Ath-Thahir, dari Abdullah bin Wahb, dari Malik,

dengan sanad ini.
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dengan perak kecuali serupa, dan janganlah kalian melebihkan

sebagian atas sebagian gang lain." 587

Aku berkata kepada AsySyafi'i, "sesungguhnya kami

menyatakan bahwa ini fidak apa-apa-" Ia berkata, 'lnilah yang

dilarang Rasulullah $ secara jelas. Bagaimana bisa kalian

membolehkannya?"

Ia berkata, "lni termasuk tipe pendapat kalian mengenai

daging, bahwa boleh duual sebagiannya dengan sebagian lainnya

tanpa ditimbang di pedalaman dan di tempat yang tidak ada

penimbangan. Karena menjual daging dengan daging termasuk

makanan yang dilarang oleh Rasulullah # kecuali sejenis, narnun

kalian membolehkannya. Apabila tidak termasuk ihr, mengapa

kalian mengharamkannya di perkotaan atau pedesaan nalnun

kalian membolehkarrnya di pedalaman? Dan mengapa kalian tidak

memboleh di pedalaman menjual kurma dengan kurma keanali

sejenis? Apabila di pedalaman tidak ada takaran, mengapa pula

kalian memboleh ini ynng di dalam khabar, untuk diperjual belikan

sebagiannya dengan sebagian lainnya tanpa timbangan apabila

memang berbeda di perkotaan dan di pedalaman, dan pada

sebagiannya dan serupanya?"

5s7 HR. Malik dalam At Muwfitha'l2/6Y, ternpa.t !,ang sarna dengan yang

sebelumnya). Di dalamnSla ada tambahan: "Dan ianganlah kalian menjual perak

dengan €rnas, !,ang salah satunya tidak t€rsedia sedangkan png lainnya tersedia. Dan

bila ia meminta tanggJh kepadamu hi.gga mernasuki rumahnya maka lrrganlah
engkau mernberinya tangguh, sesunggghnlra aku merrgkhawatirman et-rora' pada

kalian. Ar-roma 'adalah riba."
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34. Bab: Kapan Berlakunya Jual-Beli

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Asy-Syafi'i, "Kapan

berlakunya jual-beli sehingga penjual tidak berhak membatalkan,

dan pembeli juga fidak berhak membatalkan kecuali karena

cacat?" Ia berkata, "Apabila kedua pihak yang saling berjual-beli

itu telah berpisah setelah akad;ual-beli dari tempat hansaksinya."

Aku berkata, "Apa hujjahnya dalam hal ifu?"

AsySyafi'i berkata:
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s7g8.Malik mengabarkan kepada L*i duri *"I, *,
Ibnu Umar, bahwa Rasulullah S bersabda, 'Dua orang yang
saling bertansaksi jual-beli, masing-masing dad
mempunyai hak memilih terhadap kawannSn selama

belum berpisah, kecuali tansaksi dengan trr1r -.-i61i."588

58€ Telah dikemukakan pada (no. 143s-1486, pembahasan: Jual-beli, bab: Jual-
beli dengan hak mernilih).

-o:)
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Aku berkata kepadanya, "Sesungguhnya kami mengatakan,

menurut kami, hal ini tidak ada batasan tertentu, dan dengan ini

tidak ada hal yang berlaku dalam hal ini."

Agr$nfi'i berkata, "Haditsnya cukup jelas tidak perlu

ditakruilkan. Akan tetapi aku menduga kalian mencari-cari alasan

unfuk keluar dari itu dengan berpura-pura tidak tahu maksud

haditsnya. Apa yang samar dalam hal ini. Kalian telah

menyatakan:

3739. Bahwa Umar berkata kepada Malik bin Aus ketika ia

menagih seratus dinar kepada Thalhah bin Ubaidullah, lalu

Thalhah berkata kepadanp, "Berilah aku tangguh ketika

datangnya penjaga gudanglu dari hutang." Ia (Umar) berkata,

"Demi Allah, janganlah engkau berpisah dengannya hingga

engkau menerima darinya. "589

Kalian juga menyatakan, bahwa perpisahan itu adalah

perpisahan secara ftsik, maka bagaimana bisa kalian fidak

mengetahui bahwa Nabi $ telah bersaMa,

.C1t'i I ,Uq -de$ir
'Dua oftng yang saling oAra*,'pd; mempunyai

hak memilih selama belum berpisah."

Maknanln bahwa berpisah ihr adalah berpisah secara fisik?

Jika kalian mengatakan, "Bukan ini yang kami maksud, tapi kami

memaksudkan pengamalan dengan ihl setelahnya."

sse Telah dikernukakan pada (no. 12145, pernbahasan' Jual-treli, bab= Perbedaan

pendapat mengerai aPa yang mewajibkan Fal+eli).
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3740. Ibnu Umar yang mendengamya dari Nabi S,
apabila ia membeli sesuatu yang disukainya lalu ia hendak
memastikannya, maka ia meninggalkan kawannya (mitra

bansaksinya) lalu berjalan sedikit, kemudian kembali lagi.

Sufipn mengabarkan ifu kepada kami dari hnu Jumij, dari
Nafi', dari lbnu Umar.Ss

Sedangkan kalian menyelisihi Nabi # du., hnu Umar.

35. Bab: Jual-Beli Isi Nota Keranjangsel

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Asy-Syafi,i
mengenai jual beli isi nota keranjang yang tertutup, kain eibthi dan
penjulan barang angkutan di keranjang yang ada pada notanya
baik sesuai sifat catatannya maupun tidak? Ia berkata, "Tidak ada
yang boleh dari itu kecuali pembelinya berhak memilih setelah
melihatorya." Aku berkata, "Apa hujjahnya dalam hal itu?',

AsySyafi'i berkata:

O/O/O

d 6P- Ul J^-*-. -rvt \
,nt f 'r|j.l:,6?f'1.or, '1 

o .;}j grl e ,q-?\r;r,:41 €J fl,it+
s9o Lihat (no. 1436 beserta bl<hriinya, pernbahasan: Jual-beli, bab; Jual beli

dengan hak memilih).
591 Yakrt lernbaran berisi catatan sifat barang yang diangkut di keranjang pada

salah safu sisi unta.
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3741. Malik mengabarkan kepada kami dari Muhammad

bin Yahya bin Hibban, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu

Hurairah, bahwa Rasulullah S melarang jual beli mulamasah darr

munabadzah.592

se2 gg. Malik dalam At Muwthttn' (z/ffi, p€rnbahasan: Jual-beli, bab:

Mulabasah dan mtnabdzah, no.76l.
HR. Al Bukhari (2/lol, pernbatrasan: Jual-bdi, bab: Jual-beli mwnbdafi, dari

Ismail, dari Malik, dengan sanad ini. bo- 21461'

t{R. Muslim (3/ll5l, pernbahasan: Jual$eli, tnb' Pernbatalan iual-b.li

mutabsah dart mmahdatll, dari Yahyra bin Yahp At-Tamimi, dari Malik. (no-

t/tsl],l.
Malik betl<ata, "Mutahsh adalah seseomng menyentuh pakaian tanPa

membmtangkann5ra, dan bnpa lelas apa yang di dalamnya (keadaannya), atau

membelinya-di malam hari tanpa mengetahui di dahmnya (keadaannya). sedanskan

munabadzahadalah seseorang melernparkan patraiannya kepada omng lain, dan orang

lain juga melernparkan pakaianryra, png keduanp tanpa mencermatinyra, dan masing-

**i"S dari keduanya berkata, Ini diiual dengan ini'. Inilah yang dilarang dari

m ulafusah dan muna fudah -"
Malik berkata mengenai nota isi kemniang yang dimasukkan di dalam

keranjangnya, atau paloian Qithbi yang diliPat, "sesungguhnya tdak bol€h

-.-p*i"ri-U"likan ihr hingga dihamparkan (dibukakan), dan melihat apa yrang ada di

bagian-bagian dalamnp. b-emikian i[r, karern iual+€li itu (yang fidak dibukakan)

termasuk iual-Mi ghamr, dan ini terrnasuk muhmasah'"

Uaii< Uert<ata, "Menjual barang bawaan grang tercantum di dalam nota

menyelisihi jual-Mi nota di dahm kananiangnya dan pakaian di dalam lipatannga, dan

.orp*yu. pntna*" antam itr dengan pefkan png diamalkan adalah mengetahui

it, ii aau- pmktek masl'rakat terdahulu dan generasi terdahulu, itu masih

termasuk iua-U* antam manusia yang dibolehkan, dan perdagangan di antam mereka

y-g l.nn"ku anggap tidak apa-apa. Kur"rrurual beli barang bawaan yang tercantum di
-aaJrn 

,,otu v,.,s tiiuk dibukad, tidak dimaksudkan sebagai penipuan, dan ini tidak

menyerupai luaFbeti mulamasah." lAl Muunththa', 2/67 , di dalam pernbahasan dan

bab yang sama dengan yang sebelumnya)'

)
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Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "sesungguhnya kami
mengatakan tentang nota isi keranjang tertutup dan kain eitbthi
tertutup, bahwa tidak boleh berjual-beli demikian, karena keduanya
termasuk makna mulamasah. Kami pun nyatakan, bahwa jual-beli
isi keranjang lnng di dalam nota catatan itu boleh."

Asy$,rafi'i berkata, "Isi keranjang yang tidak terlihat itu
dimasukkan ke dalam makna ghanr(pengelabuan; jual-beli dengan
pengelabuan; ketidak jelasan) yang diharamkan, yang biasanya
berisi kain Qibthi. sedangkan nota catatan isi keranjang sebagian
terlihat dan sebagian tidak. Karena dari keranjang itu tidak terlihat
apa pun, sementara sifatrya dinyatakan ada berdasarkan niat yang
beragam."

Aku berkata kepada AsySyafi'i, ,,sesungguhnyra 
kami

membedakan antara hal ifu, karena orang-ormg membolehkan-
n5ta."

AsySyafi'i berkata, *Aku tidak mengetahui seorang pun
yang diililt ilmun3n yang membolehkan ini. Apabila kalian
mengatakan, 'Kami harrln membolehkannyra sesuai sifatrya'. Maka
penjualan sifat-sifat itu tdak dibolehkan kecuali pemiliknya
menjamin sifat png bisa menjadi tanggungannlra yang bisa saja
terjadi. Tapi tdak dernikian jual-beli nota catatan barang.
Bagaimana menunrfunu apabila barang yang dijual ifu telah rusak,
apakah penjualnSra harus mendatangkan sifat yang sepertinya?
Jika kalian mengatakan tdak, maka itu jual-beli barang, bukan jual-
beli sifat'."
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36. Bab: Jual-Beli Buah-Buahan

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Asy-S3nfi'i tentang

jual-beli buah-buahan hingga tampak bagusnya. Ia berkata:
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3742. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari

hnu umar, bahwa Nabi $ melarang jual-beli buah-buahan hingga

tampak bagusnlra. Beliau juga melarang penjual dan pembeli's93

Asyspfi'i berkata, "Dengan ini kami berpedoman, dan ini

mengandung dalil-dalil yang jelas, di antaftrnlE' bahwa

Basulullah $ ketika jual-beli buah-buahan hi.ggu tampak

bagusnSa, beliau mengatakan, 'Bagusnya adalah tampak

kemerahan atau kekuningan'. Karena adakalanya kerusakan

menimpanya atau sebagiannSra sebelum matangnya, atau dipntik

rontok ketika masih menjadi bal6l buah, dan ihrlah keadaan yang

dilarang itu png zhahimga bisa dilihat oleh penjual dan pembeli,

sebagaimana halnya keduanya dapat melihatnya apabila tampak

kemerahan padanya, sebagaimana yang kami sebutkan dari

makna, bahwa kerusakan bisa saja teriadi sehingga mematahkan-

593 Tdah dikernukaan pada (no. 1u182, pernbahasan: Jual-beli, bab: Waldn png

diboletrkan ittal+di buah-hralnn)-
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nya atau menguranglnya. Setiap buah juga seperti ifu, selamanya

tidak halal dijual hingga kemerahan atau kekuningan dan matang.
Dengan ini kami berpendapat. Secara umum, kalian dan kami
mengatakan, tidak halal penjualan mentimun dan tidak pula melon
walaupun sudah tampak dan besar hingga tampak kematangan
padanya."

AsgrSyafi'i berkata, "Kami pun katakan, karena tidak halal
menjual mentimun dan melon hingga tampak kematangan
padanya, maka menjual mentium dan melon yang belum keluar
lebih diharamkan lagi, karena belum tampak bagusnln, dan belum
berbentuk, serta tidak diketahui barangkali saja tidak jadi."

Aku berkata kepada Asy-S5nfi'i, *Kami mengatakan,
apabila telah tampak sesuafu dari mentimun maka buahnya ifu
boleh dijual, dan apa yang jadi dari mentimun adalah yang asalnya
tumbuh.

Rasulullah 4$ telah melarang menjual buah-buahan hingga
tampak bagusn5a, tapi mengapa kalian membolehkan penjualan
buah png belum berbentuk?

*3 itLht -A,Lr ir, r#r-rvrr
:3fit e.f>

O/ O /

3743. Rasulullah # juga melarang jual-beli 
"inin.Se4

5e4 Telah dikenrukakan pada (no. l49t-1492, pernbahasan: Jual-beti, bab:
Waktu Fng diUehkan jual-beli buah-buahan).
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Jual-beli sinin adalah jual-beli buah-buahan selama

beberapa tahun. Apabiia kalian menyiatakan dalam jual-beli kurma,

bahwa apabila bagus di tahun ini maka boleh dijual buahrryt di

tahun berikufurya, maka berarti kalian telah menyelisihi apa png
diriwayatkan dari Nabi * dan dua sisi. Apabila kalian menyatakan

bahwa menjual buah Snng belum jadi tidak halal, maka begihl juga

semestinya kalian mengatakan mengenai mentimun dan melon."

Aku bertanya kepada AsySpfi'i mengenai mentimun,

melon dan lobak, lnng dibeli dengan syarat pembeli menjualnya

lagi sebelum menerimanya. Ia berkata, 'Tidak boleh- Tidak boleh

menjual sesuafu dari itu dengan sesuafu dad itu dengan dilebihkan

dan kontan." Aku berkata kepada AsySyaf i, "Apa hujjatrnya

dalam hal itu?"

AsySyafi'i berkata:

3743 mim. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi',

dari hnu Umar.595

Lalu aku berkata kepada Aslrsyafi'i, "Sesungguhnya kami

mengatakan sebagaimana yang engkau katakan: Tidak boleh di.lual

hingga diterima. Namun tdak apa-apa dilebihkan pada

sebagiannya atas sebagian lainnya yang dilakukan secara kontan,

dan tidak ada kebaikan dalam hal ini apabila se@ra tempo-"

AsySyafi'i berkata, "lni menyelisihi Sunnah pada sebagian

pendapat ini."

59s Tehll dikernukakan pada (no. 15%). tafazhnya, bahwa Rasulullah #
bersaMa, '4'#-,;'-i{rtrlt;t 1A i (krugsiap mernbeli bhan mal<amn, mala

iangantah ia maniualnp kantnli hingga bqar-futarm
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Aku berkata, "Yang mana?" Ia berkata, "Kalian
menyatakan bahwa udak boleh dijual hingga diterima. Kalian juga
menyatakan bahwa tdak boleh dfual sebagiannga dengan
sebagian lainnya secara tempo, sedangkan ini termasuk kategori
makanan lnng b"rupa kurma dan gandum. Kemudian karian
menyatakan bahwa tidak apa-apa dilebihkan pada sebagiannya
atas sebagian lainnya yang dilakulon secaftr kontan, padahal ini
menyelisihi hukum makanan. Pendapat ini tidak diterima dari
seorang manusia pun. Mestinya ini di luar makanan sehingga
menurut kalian boleh dijual sebelum diterimakan, dan dijual satu
darinya dengan sepuluh lainnya dari jenisnya secara tempo, atau
makanan sehingga tidak boleh dilebihkan pada salah satu jenisnya
atas yang lainnya dari jenisnya sendiri lnns dilakukan secara
kontan."

37- Bab: Riwayat-Riwayat Tentang Harga Anjing

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada AsySyafi,i
mengenai seseorang yang membunuh anjing milik orang lain. Ia
berkata, 'Tidak ada tanggungan atasnya." Aku berkata, "Apa
hujjahnya dalam hal itu?"

Asy-Syafi'i berkata:
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3744. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab,

dari Abu Bakar bin Abdunahman bin Al Harits bin Hisyam, dari

Abu Mas'ud Al Anshari, bahwa Nabi $ melarang hasil penjualan

anjing, hasil melacur, dan hasil perdukunan.596

Malik berkata, "Aku memakruhkan penjualan anjing

pemburu dan yang bukan pemburu karena larangan Nabi $
mengambil hasil penjualan aniing."

Kami membolehkan seseorang memelihara aniing

pembum, narnun kami tidak membolehkannya menjualnya karena

larangan Nabi S. I(arena kami mengharamkan hasil penjualannya

untuk kondisi yang dibolehkan pemeliharannya karena mengikuti

perintah Nabi S, maka tidak dihalalkan hasil penjualannya untuk

kondisi yang dibolehkan pemelihamnnya itu." Aku berkata kepada

fuySyafi'i, "sesungguhnya kami mengatakan: Apabila seseorcmg

membunuh anjing milik orang lain, maka ia menanggung

harganya." AqrS5nfi'i berkata, "ld menyelisihi hadits

Rasulullah # dan pengqiyasannya, serta menyelisihi dasar

pendapat kalian. Bagaimana bisa kalian menanggungkan harganya

596 Tehh dikenrukakan pada (no. 1451, pernbahasan: Jual-treli, bab: Jual-beli

anjing dan binatang hinnla png tidak boleh dimakan).

'Ji,qW;.1 rW1 t1?i -rvtt
l/.
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kepadanya dalam keadaan sudah tidak bemyawa, padahal kalian
tidak menjadikannya memiliki harga dalam keadaan yang halal
trntuk diambil manfaatnya?

Apabila seseoftrng berkata, Apabila dari kalangan ulama
Masyriq ada yang menyatakan, bahwa apabila dibunuh maka ada
harganya. Dan berkenaan dengan ini ia meriwayatkan sebuah
atsai. Maka berarti mereka membolehkan penjualannya dalam
keadaan hidup, dan menolak hadits yang menyebutkan larangan
pengambilan hasil penjualannya. Dan mereka menyatakan, bahwa
anjing itu termasuk barang dagangan yang hasil penjuarannya
halal, sebagaimana halalnya hasil penjualan keledai dan baghat
(peranakan kuda dengan keledai) walaupun dagingnya tidak
dimakan tapi hanya unfuk dimanfaatkan tenaganya. Mereka juga
mengatakan, Apabila kami menyatakan bahwa hasil penjuarannya
tidak halal, maka kami menyatakan bahwa tidak ada tanggungan
apa-apa atas orang yang membunuhnya'. Mereka juga
rnengatakan banyak hal lain yang serupa ini. Mereka menyataka.,,
bahwa apabila temak rnilik seseorang mati maka ia boreh
mengambil kulitrya lalu menyamaknya, karena apabila telah
disamak maka halal dijual. Apabila seseorang merusaknya sebelum
penyamakan, maka ia tidak menanggung apa pun kepada
pemiliknya, karena hasil penjualannya tdak halal hingga disamak.
Mereka juga mengatakan tentang orcng Islam yang meurarisi
khamer, atau diberi hibah khabar, Itu udak halal baginya kecuali
dengan memsakkannSn lalu membuatnya menjadi cuka. Apabila
telah menjadi cuka maka hasil penjualannya halal. Apabila ada
seseorang yang merusaknya ketika masih sebagai khamer, atau
setelahnya menjadi rusak narnun belum sampai menjadi cuka,
maka ia tidak menanggung harganya dalam keadaan ifu, karena
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asalnya haram dan belum menjadi halal'. Mereka memahami apa

yang mereka katakan, namun mereka menjadi terhrtupi ketika

menyelisihi hadits yang kami dan kalian nyatakan valid, bahwa

Rasulullah $ melarang mengambil hasil penjualan anjing' Karena

mereka tidak memvalidkannya. Kalian juga tertutupi karena kalian

tidak mengikutinya padahal kalian memvalidkannya, dan kalian

menetapkan harga untuk anjing apabila hidup, dan juga

menjadikan harga padanya apabila mati. Bagaimana menurut

kalian apabila seseorang mengatakan kepada kalian, Aku tidak

menetapkan harga padanya apabila dibunuh, karena manfaafurya

telah hilang, tapi aku membolehkan penjualannya ketika masih

hidup selama masih mengandung manfaat, dan halal unfuk

dipelihara'. Apakah hujjah kepadanya hanyalah dikatakan' selama

ia ada pemiliknya, dan ia merniliki harga ketika hidupnya, maka ia

juga memiliki harga (bila mati,/dibunuh). Sedangkan yang tidak

memiliki harga di salah sahr dari dua keadaannya, maka di

keadaan lainnya juga tidak memiliki harga."

38. Bab: Menggabungkan Jenis-Jenis Zakat
Sebagiannya ke Dalam Sebagian Lainnya

,J. J-P rf
.4

d.;l
o o/ o / u d,|41 6?1 -YVto

4t oi ,lqr\Lt y €j r ,*i'* ,;;1
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3745. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami dari Amr
bin Yahya, dari ayahnya, dari Abu Sa'id AI Khudri, bahwa Nabi $
bersabda, "Tidak ada zakat pada hasil panen yang kurang dari
lima wasaq."597

Asy-Syafi'i berkata, "Dengan ini kami berpendapat,

sedangkan kalian berpendapat secara global, kemudian kalian

menyelisihinya dalam sejumlah makna. Padahal kalian dan kami

telah menyatakan, bahwa tidak fidak boleh menggabungkan suatu
jenis makanan ke dalam jenis lainnya, karena apabila kita
menggabungkannya maka berarti kita mengambil dari yang kurang
dari lima wEng. Karena di dalam hadits Nabi $ ada yang

menjelaskan, bahwa tidak ada ka,rnjiban zal<at pada hasil panen
yang kurang dari lima umnq hingga terdiri dari satu jenis,

kernudian kalian menyratakan bahwa kalian menggabungkan
gandum, sultdan sya'ir@ark; gertCt. Karena:

3746. Sa'd tdak membolehkan jual-beli gandum dengan
bark (gercl kecuali setara.S98

597 Telah dikerrukakan pada (no. 801, pernbahasan:7-al<at bab: Jumlah yang
bila dicapai oleh larma maka diwajibkan zalot padanya).

598 Tehh dikernukakan pada (no. 1462, pernbahasan: Jml-beli, bab: Jual-bdi
bahan makanan dengan bahan makanan. D dalamnya disebutkan, bahr,ra ia dibnya
mengenai gandum dan bakal gandum, maka ia pun melamng itu).

Al kidha' adalah barli Lqq$1 sedangkan assult adalah biji antara gandum dan
bar\ (gat$, yaitu yang kelernbutannya seperti gandum, sedangkan di sini AsySyafi'i
meoganggapnla bukan gandum, sebagaimana !,ang anda lihat.

c o,.deJ .D
to
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3747. Asy-Syafi'i berkata: Nabi S juga bersabda,

i") tli- "&'JY r, 
^1"-lt 

f ;.
"Silakan kalian menjual gandum dengan s5mir sekehdak

kalian secarE, kontan."S9

Beliau juga tidak mengatakan apa pun mengenai sulsejauh
yang aku ketahui. As-sult bukan hinthah (gandum). Kurma dari
kismis lebih dekat daripada sult dan gandum, namun kalian tidak
menggabungkan salah safunya itu kepada yang lainnya. Kalian
juga menyatakan, bahwa kalian menggabungkan antar kapas-
kapasan semuanya, dan kalian menyatakan, bahwa hujjah kalian
dalam hal ifu, bahwa umar mengambil seper sepuluh (109/0) dari
kapas-kapasan, sementara kami dan kalian mengambil dari kapas-
kapasan, gandum dan kurma sebesar seper sepuluh, apakah ifu
berarti sebagian ifu bisa digabungkan kepada sebagian rainnya?

3748. Umar mengambil setengah dari seper sepuluh (SZd

dari gandum dan kismis, apakah kismis bisa digabung dengan
gandum? Sesungguhnla ini adalah pengalihan dari apa yang
datang dari Umar dan menyelisihinya.

Ini adalah pendapat yang bertolak belakang. Kalian
menghalalkan dilebihkannya salah safunya apabila keduanya dari
jenis yang berbeda, maka bagaimana bisa kalian
menggabungkannya padahal itu berteda menunrt kalian? Dan
bagaimana bisa kalian menghalalkan dilebihkan di salah satunya

see Disebutkan di dalam hadits ubadah bin Ash-shamit png telah dikernukakan,
(pernbahasan: Jual-treli, bab, Rita, tnb: Jual beli bahan malonan dengan bahan
makanan, no. 1ul5l).
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padahal itu menurut kalian adalah makanan dari safu jenis? Aku

tidak mengetahui pendapat kalian mengenai kapas-kapasan, sult

dan sya irkeankmenyelisihi Sunnah, atsar-atsardan qiyas. "@0

39. Bab: Nikah Tanpa Wali

fu-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Asy-Syafi'i

mengenai nikah, ia pun berkata, "Setiap pemikahan yang tanpa

wali adalah bathil." Aku berkata, "Apa hujjahnya dalam hal ihr?"

Asy-Syafi',i berkata, "Hadits-hadits yang valid. Adapun hadits dari

Malik:

,))zAt d/. ;ul * r t1:;;*l k;; -rv t 1

ht.*i4tf ,t& it*,ft / eG *
E,W) u ryr'*i [V' :'Jti *3 it'

.Wt*W;t:ri*r J,rtlil//

6oo HR. Malik dalam Al Muwaththa' (1/275, pembahasan: Zakat, bab: Buah-

buahan yang tidak harus dDakati). Malik berkata, "Umar bin Khaththab memisahkan

antara kapas-kapasan dan gandum yang dihasilkan dari Nabth -kaum nashrani

saudagar-, dan memandang bahwa kapas-kapasan semuanlra safu jenis, maka ia

mengambil seperseputuhnya, dan mengarnbil seper dua puluh dari gandum dan

kismis."
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ST4g.MalikmengabarkankepadakamidariAbdullahbin
AlFadhl,dariNafi'binJubair,darihnuAbbas'bahwaNabi#
bersabda, " Janda lebih berhak terhadap dirinSn daipada walirym,

sdangkan peft,vtmn diminta izin mengenai diinya' dan izinnya

adalah diamnYa."@l

3750. Malik mengabarkan kepada kami' bahwa telah

sampai kepadanya, bahwa hnu Al Musayyab berkata' Umar bin

Khaththab berkata, "wanita tidak boleh dinikahi kecuali dengan

rzln walinya, atau orang cerdik pandai keluar. kalangan

keluarganya, atau pihak yang berwenang (penguasa)'"602

Asy-Syafi'i berkata, "Kalian melewati ini' dan kalian

mengatakan, 'Tidak boleh menikah kecuali dengan wali''

sedangkan mengenai ini kami berpendapat berdasarkan hadits-

hadits dari orangorang yang lebih valid dan lebih jelas daripada

hadist-haditsnYa.

l-At:'?t *p ;'# 6?l -\"vo\

;/.1 * ,;; i otll, *'i; it f
hr ;* 1t * ,t 3G "* ,is'-i * "ata4

riwayat tentang pernikahan pam bapak)'
5o2 HR. frf"f,f. auf"i'il Urritntnu' Q/525, pernbahasan: Niloh' tnb: Izinnp

p€mwan dan janda untuk diri mereka' (no' 5)'

5o1 Telah dikemukakan da (no' 221L' pernbahasan, Nikah, bab: Riwayat-
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3751. Musrim bin Kharid dan Abdur Majid mengabarkan

kepada kami dari hnu Juraii, dari suraiman bin Musa, dari IbnuSyihab, dari Urwah, dari Aisyah, dari Nabi $, tuf,*u beliau
bersaMa, "wanita mana ptxl yang menikah bnpa izin warinya,
maka nilrahnya bathil tiga kali."@B

3753' Musrim mengabarkan kepada kami dari hnu
Khutsaim, dari sa'id bin Jubair, dari hnu Abbas, ia berkata,
"Tidak ada pemikahan kecuali dengan wari yrang terah dewasa dan
dua saksi gang adil."6o5

603 Tehh dikemukakan.3ada (no. 2203, pernbahasan: Nikah, bab: Tidak adapemikahan kecuali dengan wali).
604 Tehh ar.n-rI*a, puau t"". 22M, purn,ahr*an: Nikah, bab: Tidak adapemikahan kecuali dengan wali).

*,rl'u 
Telah dikemukalon pada (no. 2217, penrrahrsan: Nikah, bab: Nikah dengan

-1. "ol .rp;t *"19

3752' Musrim dan sa'id mengabarkan kepada kami darihnu Juraii, dari lkrimah, ia berkata, ,.Sekelompok 
omng

menempuh suafu perjaranan, di antara mereka terdapat seorang
wanita, Ialu wanita ifu menyerahkan perkaranya di tangan seorcng
Ielaki, lalu lelaki itu menikahkannya dengan ,nor*g1nraki. Laru
umar mencambuk orang yang menikah dan ,*n 

--".,ikahkan,

lalu menceraikan keduanyr6. "6o4
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AsySyaf i berkata, "lni pendapat umum di Madinah dan

Makkah." Akr berkata, "Kami mengatakan tentang wanita

rendahan, f,dak apa-apa menikah tanpa wali' namun kami

menggugurkannya pada wanita terhormat' "

AqrSyafi'i berkata, "Kalian menarik kembali apa yang telah

kalian tegaskan mengenai perkara para wali lalu kalian

membatalkannya. yaifu kalian mengatakan: Tidak apa-apa wanita

rendahan menikah tanpa wali, sedangkan wanita terpandang tidak

boleh.

Sunnah dan abar-atsar berlaku pada setiap wanita'

sedangkan kalian mengkhususkan wanita terpandang dengan

kehati-hatian padanya dan mengikuti hadits dalam perkaranya,

namun kalian *n,ynlirihi hadits dari Nabi & d- yang setelahnya

berkenaan dengan wanita rendahan' Bagaimana menurut kalian

apabila seseorang mengatakan kepada kalian' 'Bahkan aku tidak

membolehkan pemikahan wanita rendahan kecuali dengan wali'

Karena ia lebih rentan ditipu dengan pernikahan dan bisa menladi

dipaksa daripada wanita terpandang yang malu akan status

sosialnyadantalartakanorangprrgmelindungin!,a,.Bukankahia
lebih dekat kepada kebenaran daripada kalian? Karena kesalahan

didalampendapatiniadalahlebihjelasdaripadamemerlukan
penjelasan karena banyaknya cerita'

Pamwanitadiharamkankemaluanmerekakecualidengan

apa yang menghalalkan kemaluan' yaitu nikah dengan adanya

wali,parasaksidankerelaan.Tidakadaperbedaarrantaraapa
yang diharamkan dari mereka dan atas mereka pada wanita

terpandang dan wanita lemah, dan hak Allah atas mereka dan

padamerekasemuanyaadalahsalna.Tidakdihalalkanbag'
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seorang pun dari mereka kecuali dengan apa yang dihalalkan bagi
yang lainnya, dan tidak diharamkan dari mereka kecuari dengan
apa yang diharamkan bagr Snng lainnya.,'

40- Bab: Mahar Minimal

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Asy_Syafi,i
mengenai minimal mahar yang dibolehkan. Ia pun berkata,
"Mahar adalah salah safu harga, maka apa yang diridhai para
keluarga dalam hal mahar dari apa yang memiriki nirai, maka ifu
boleh' Sebagaimana dua orang yang saling bertransaksi dengan
sesuafu yang memiriki nirai maka ifu boreh." Aku berkata, ,,Apa
hujjahnya dalam har ifu?" Ia berkata, "sunnah yang varid, qiyas,
logika dan atsar. Adapun dari hadits Malik:
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g7s4-MalikmengabarkankepadakamidariAbuHazim'

dari Sahl bin sa'd, bahwa seorang lelaki meminta kepada Nabi s
agar menikatrkannya dengan seorang wanita' maka Nabi #
bersaMa kepadanya , " Ailah (mahar) walaupun hantn berupa

cincin dai b6i." Laur.i ihr ber{<ata, "Aku tidak mendapatkan."

Maka beliau menikahkannya dengan mahar Al Qur'an yang

dihapalnya-ffi

Aku berkata kepada AsySyafi'i' "sesungguhnya kami

mengatakan, bahwa mahar tidak boleh kurang dari seperempat

dinar. Dalam hal ini kami berdalih bahwa Allah S berfirman'

"Jf ;Lri't{-t'"rf;fi S

,{iYi";;"'li'i
'Jikakamumenceraikanisti-istimusebelumkamu

bercampur dengan mereka, padahal sesunggwhnya kamu sudah

menenfukan mahatnin, maka bayarlah seperdua dai mahar tnng

telah kamu tentukanrtu'" (Qs' Al Baqarah lzlt 2371

Allah & iuga berfirman,

'{p:#33it:$ll}$
"Berikanlah maskawin (mahar) kepda vtanita (yanT kamu

nikahi) sebagai pemberian dengan wnuh kerelaan.,, (Qs. An-

Nisaa' [4]:4)

Al Umtn

506 Telah dikernukakan rrlda lno' 2263, pernbahasan: Mahar, di Permulaan

E ni'^;iiit ot-i

pernbahasannYa).
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Apa yang diberikan kepadanya yang bisa rera seandainya
dijadikan mahar kemudian mentalaknya? Kami katakan: setengah
dirham. Begifu juga apabira memberinya mahar kurang dari safu
dirham, maka baginya adalah setengahnya."

Aku berkata, "Ini sedil{it.,,

Asysyafi'i berkata: Ini sesuatu yang di daramnya karian
menyelisihi sunnah, pengamalan, dan atsar-atsar di Madinah, dan
tidak ada yang seotang pun urama Madinah seberum karian yang
mengatakannya.

3755. Umar bin Khaththab berkata
genggam kismis, "Mahar.',ff7

mengenai tiga

3756- sa'id bin Ar Musayyab berkata, ,,seandainya

memberinya mahar berupa cambuk atau yang kurang dari itu,
maka iL, [ol.lr.16o8

3757. Rabi'ah bin Abu AMurrahman memborehkan
pemikahan dengan setengah dirharn atau kurang.6og

Kalian telah memperajari ini sejauh yang kami ketahui, dari
Abu Hanifah, kemudian karian menyarahi perkataannya, karena
Abu Hanifah berkata, "Mahar tidak boreh kurang dari apa yang
bisa rnenyebabkan tangan dipotong." yaitu sepuruh dirham. laru
dikatakan kepada sebagian orang yang berpendapat dengan

606
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pada (no. 2262, dipermulaan pembahasan, Mahar).

;; llT ifTli+- nala (no. 2268, di permulaan pembahasan: Mahar).-"- r erah dil(€rnukakan pada (no. 2269, di permuraan pembahasan: Mahar).



AlUmm

madzhab Abu Hanifah, Apabila kalian menyelisihi apa yang kami

riwayatkan dari Nabi S dan yang setelahnya, maka dengan

pendapat siapa kalian bermadzhab?"

3758. lalu mereka meriwayatkan sesuatu dari Ali

mengenai ini, yang mana riwayat seperti itu tdak valid apabila

tidak diselisihi oleh yang lainnya. Karena mahar tidak boleh kurang

dari sepuluih dirham. Sedangkan kalian menyelisihinya dengan

mengatakan, mahar boleh seperempat d1t --610

AsySyafi'i berkata: Sebagian sahabat Abu Hanifah

mengatakan, "sasungguhnya kami menganggap buruk

dibolehkannya kemaluan dengan sesuatu yang sedikit." Karni

berkata, "Bagaimana menurutnu apabila seorang lelaki membeli

seorang budak perempuan dengan harga safu dirham, apakah

kemaluannya dihalalkan baginya?" Mereka menjawab, "Ya."

Kami berkata, "Kalau begihr kalian membolehkan kemaluan

dan tambahan stafus budak dengan sesuafu yang sedfit. Maka

berarti kalian menjadikannya dimiliki status budaknya dan

dibolehkan kemaluan hanya dengan safu dirham bahkan lnrang.

Padahal kalian menyatakan bahwa tidak dibolehkan kemaluan

wanita yang dinikahi kecuali (mininal) dengan sepuluh dirham.

Bagaimana menumtmu sepuluh dirham unfuk wanita hitam yang

fakir yang dinikahi oleh lelaki terpandang, bukanlah semestinya

610 66. Mushannaf AbdumruS 6/179, pernhhasan: Nikah, bab: Mahalnyn

mahar), dari Hasan, dari seorang sahababrp, dari q/arih dari Daud Az-/a'Iare1[, j6rri

AqrSya'bi, dad Ali, ia ffiata, "Mahar tdak boleh lrurang dari sepuluh dirham." (no.

10416).
Di dalam sanadnln terdapat Daud Al Audi: Ia tr<hh dianggap, sernentara $prik

dlnif.
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lebih banyak dari sepuluh dirham untuk wanita terpandang lag
kaya png dinikahi oleh lelaki rendahan lagi fakir? Bagaimana
menumt kalian ketika kalian berpendapat mengenai apa yang bisa
menyebabkan tangan dipotong, yang mana kalian menetapkan
mahar dengan mengqiyaskan kepadanya. Bukankah mahar
dibanding mahar lebih mirip daripada dibandingkan dengan
batasan yang bisa menyebabkan dipotong tangan?,,,

Mereka berkata, "Mahar berdasarkan khabar, dan potong
tangan juga berdasarkan khabar, bukan karena salah satunya
diqiyaskan kepada gnng lainnya. Akan tetapi keduanya sama
dalam hal bilangan, yang ini menyebabkan dipotong tangan, dan
yang ini dibolehkan sebagai mahar."

Apabila seseorang berkata, "Mahar tidak boreh kurang dari
Iima dirham, karena ifu adalah mahar Nabi $ dan mahar anak-
anak perempuan beliau-"

Bukankah itu lebih mendekati kebenaran daripada kalian?
Atau apabila seseorang berkata, "Mahar fidak halal apabila kurang
dari dua rafus dirham, karena zal<at tidak diwajibkan pada harta
yang kurang dari dua ratus dirham. Bukankah ini lebih mendekati
kebenaran daripada kalian?"

Jika masing-masing dari kalian berdua sama-sama tidak
tepat, dan jika ini tidak layak, dan tidak pula apa png kalian
katakan, maka dalam hal ini tdak ada yang layak kectrali
mengikuti sunnah dan qiyas. Bagaimana menurut kalian apabila
seorang lelaki memberi mahar kepada seorang wanita yang
standamya (sesuai stahrs sosialnya) sebanyak sepuluh ribu dirham,
apakah dibolehkan bagi si wanita dan si laki-laki tidak berhak
menolaknya? Atau ia memberi mahar kepada si wanita sebesar
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sepuluh (dirham), padahal standar mahar unfuk wanita sepertinya

adalah sepuluh ribu, apakah itu boleh, dan si wanita tidak berhak

menolak itu? Sebagaimana jual-beli dibolehkan dengan kecurangan

apabila kedua pihak yang bertransaksi sama-salna rela. Mengapa

demikian untuk yang di atas sepuluh dirham, dan tidak demikian

unfuk yang kurang dari sepuluh dirham?"

3759. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin

Sa'id, dari Sa'id bin Al Musalyab, bahwa Umar bin Khaththab

memufuskan pada kasus seorang wanita yang dinikahi seorang

lelaki, bahwa apabila tirai dihrrunkan (ditutupkan) maka telah

wajiblah -u1r*.511

3760. Malik mengabarkan kepada kami dari hnu Syihab,

bahwa Taid bin Tsabit berkata, "Apabila seorang lelaki masuk

bersama istrinya lalu tirai difutupkan kepada mereka, maka telah

wajiblah *u1rut."512

AsySyafi'i berkata: Menurutku, menunrnkan (menutupkan)

firai tidak mewajibkan mahar, berdasarkan firman Allah &'

<; * 6 J; c1ifiL r; .lrfii )!;K $L

"Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan Wng
beriman, kemudian kamu cereikan mereka sebelum kamu

menampurin5n " (Qs. Al Ahzaab [33]: 49).

5r1 61-1 takhrit'nya pada (no. 1755, pernbahasan: Faraidh, bab: omng yang

mengatakan, "seseomng Udak diwarisi sehingga ia meninggal'")
612 gg. Malik dalam At Muowththa' (2/528, pernbahasan: Nikah, tnb:

Menurunkan timi, no. 13).
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376L. Kami pun tidak mewajibkan mahar kecuali karena
persefubuhan." Ia berkata, "Begifu juga yang diriwayatkan dari
Ibnu Abbas rg dan S1ruraih, dan ifu makna Al eur.21."613

41. Bab: Menlrusui Anak yang Sudah Besar

Asy-Syaf i berkata

f ,rala; ./..o /urel -rv1Y

*3 flL hr t",irt J?rLi ,;3t i. {r?

"Q)'# 
e).A e}Lf "k- ait at4*, ji

I

k{;.
g762. Malik mengabarkan kepada t u-i au.i l* *r,u

Syihab, dari urwah bn Az-zubair, bahwa Rasulullah S meny,ruh
sahlah binfi suhail untuk menlrusui salim sebanyak lima kali
pen!^rsuan sehingga dengan pen!rusuan ifu ia menj661 *u1rrrrr.614

6rs Takhriinya telah dikernukakan pada (no. 1755 yang diulang, pernbahasan:
Fanidh' bab: orang yang mengatakan, "seseomng uauk a,*ri.i sehingga ia
meninggal.")

6ta 1n61', dikernukakan pada (no. 2232, panbhasan: Nikah, bab: Apa yang
diharamkan dari kaum uanita karena kekerabatan).

;f-t ,f Ut
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3763. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin

Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari Amrah, dari

Aisyah, bahwa ia berkata, "Di antara yang Allah & furunkan di

dalam AI Qur'an adalah , 'i?- P6rW ,>tt-:tj'tt'b " sepuluh

penwsuan yang diketahui mengharamkan-" Kemudian dihapus

dengan lima yang diketahui. Lalu Rasulullah S wafat dan itu

masih termasuk yang dibaca dari Al Qur'an."515

3764. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', bahwa

Salim bin Abdullah mengabarkan kepadanya, bahwa Aisyah istri

Nabi S mengirimkan dirinya agar menyusu kepada saudarinya,

Ummu Kultsum, lalu ia menyusuinya tiga kali pen!rusuan,

kemudian ia sakit sehingga hanya menyusuinya tiga kali

penyusuan. Aku kemudian tidak boleh masuk ke tempat Aisyah

karena Ummu Kultsum tidak menyempumakan penyusuan

untukku hingga sepuluh kali penyrsuan.5l5

3765. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari

Shafiyyah binti Abu Llbaid, bahwa ia mengabarkan kepadanya,

bahwa Hafshah Ummul Mukminin mengirimkan Ashim bin

Abdullah bin Sa'd kepada saudarinya, Fathimah binti Umar, agar

men5rusuinya sepuluh kali penyusuan agar ia bisa masuk ke

5rs Tehh dikernukakan pada (no. 2228, parrbahiesan: Nikah, bab: Apa gnng

diharamkan dari kaum wanita karern kekembatan).
516 Tehh dikemukakan pada (no. 2233, punbahasan: Nikah, trab, Apa yang di

haramkan dari kaum wanita karena hubtrngan kerabat).
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tempatnya, saat ifu ia masih kecil, masih men5rusu. Maka Fathimah
pun melakukannya, maka ia bisa masuk ke tempatrya.6tz

Asy-syafi'i berkata: Karian meriwaSntkan dari Aisyah @,
bahwa Allah s menurunkan ayat di dalam Ar eur.an tentang
pen!rusuan yang mengharamkan, yaifu sepuluh kali penyusuan,
kemudian dihapus dengan lima kari pen!^rsuan. selain ifu, Nabi S
wafat dan ayat itu masih termasuk yang biasa dibaca dari AI
Qur'an. Dia juga meriwayatkan dari Nabi s, bahwa beriau
memerintahkan agar Salim disusui lima kali pen!rusuan yang
karenanya menghammkan. Kalian juga meriwayatkan dari Aisyah
dan Hafshah, keduanya Ummur Mukminin, seperti apa yang
diriurayatkan Aisyah, namun kalian menyelisihinya.

3766- IGlian juga meriunyatkan dari hnu Al Musayyab,
bahwa safu isapan mengharamkan.

Jadi, kalian meninggalkan riwayat Ais5ah dan
pandangannya serta pandangan Hafshah karena perkataan Ibnu AI
Musayryrab- Kalian juga meninggalkan pandangan sa,id bin AI
Musayyab karena pandangan kalian sendiri, padahal telah

617 HR. Malik dalam Al Muwaththa. (2/605, pernbahasan: pm5nrsuan, bab:
Penlmsuan anak kecil, no. 8).

bh. Mushamaf AMumzae 0/420, bab: pen5msuan, bab, peryrusuan lnngsedikit), dari lbnu Juraii, dari Naff' maula hnu umar, dari'anJ piempuan Abu
ubaidah ishinyra Ibnu umar, bahwa Hafshah bhti Umar istui Nabi i$, me"rgirimkan
seoftrng anak milik sebagian maula umar kepada saudara p.r..pru*yu, Aisyah binuuTuI' lalu ia menyuruhnya agar men!rusuinyra sepuluir tati, mutra Aisyah pun
melakukannyra. setelah anak itu besar maka ia bisa masuk ke tempafuiya.

- Ibnu Jumij berkata, "Dan aku dib€dtahu, bahwa *-*yu uiiur, n r,i- ui.Auullah bin sa'd maula Umar. Musa mengabarkannSn k"paiakr J*i Nuft'." 1no.L3929!..
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diriwayatkan dari Nabi S seperti apa yang diriwayatkan Aisyah

dan hnu Az-Zubair.6L8

3757. Itu disepakati pandangan Abu Hurairah.

Demikianlah semestinya kalian mengamalkannya di kalangan

Lu11*.619

6t c o . t-. o I

Je (0)-P

a / o / .. ) o I i -.//o {
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.p(At\'rtt?:r;:'* :J'G *:r;e ht

g768.Anas bin Iyadh mengabarkan kepada kami dari

Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Abdullah bin Az-Zubat,

bahwa Nabi S bersabda, 'Safu isapan dan dua isapan tidak

mengharamkan."

Lalu aku katakan kepada AsySyafi'i, "Apakah hnu Az-

Zubair mendengar dari Nabi fu?" la menjawab, "Ya, dan hapal

darinya. Saat Nabi $ wafat, ia bemsia sembilan 1u5*r."620

5r8 gp. Malik dalam Al Muwhtha' (2/604, pernbahasan dan bab !,ang sama

dengan yang sebelumnya), dari hrattim bin Uqbah, bahwa ia bertanya kepada Sa'id

bin AI Musayyab mengenai p€nyusuan, Sa'id pun berkata, "Semua yang terjadi di

masa dua tahun pertama, r.valaupun hanSn satu tetes maka ifu mengharamkan
(menjadi mahrom), sedangkan yang setelah dua tahun pertama maka itu adalah

makanan yang dimakannp." (no. 10).
619 Telah dikernukakan pda (no 2230, panbahasan: l'trikah, bab: Apa yang di

haramkan dari kaum wanita karena hubungan keraba$.
620 Telah dikemukakan pada (no. 2237, pernbhasan: Nikah, bab: Apa yang di

haramkan dari kaum trranita karena hubungan kerabat).
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42- Bab Riwayat-Riwayat Tentang Wala'

?,i3:,L u.rW *Uy,G?f -rvl1
*:r rfL hr *L nr J?, ol ,4G *,*.i

.,P/
I aeY_,Jl C1

3769. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin
Uru/ah, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa Rasulullah S bersaMa,
"SaungguhnSn wala' ha4alah milik oftng yang

^un"r4.1uk*."621
Asy-Syafi'i berkata:

gl'
4.I_9

lt ut,

Jrj
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-*,rr:\jr g *,# *i

3770-Malik mengabarkan i"ouau kami dari Abdullah bin
Dinar, dari Abdullah bin umar, bahwa Rasulullah $ melarang
menjual umla' dan melarang menghibahl<anrrya-'622

621 Teblr dikernukakan pada (no. 1756, pa.nbalrasan: Faraidh, bab: warisan).6u T&h dikernukakan pada (no. tsoa, ponuatrasan: wasiat, bab: wala. dan
surnpah).
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Asy-Syafi'i berkata, "Dengan ini aku berpendapat-" Aku

kemudian berkata kepada Asy-Syafi'i, "sesungguhnya kami

mengatakan tentang as-saibalfzs' Wala rnya milik kaum

muslimin. Mengenai orang Nashrani yang dimerdekakan orang

Islam: Wala \nya milik kaum muslimin."

AsySyafi'i berkata, "Kalian mengatakan tentang orang

yang memeluk Islam melalui tangan seseorang, atau ia

menemukannya, atau menjadi walinya, bahwa tidak safu pun dari

mereka yang memililrJ wala ', karena tidak safu pun dari mereka

yang dimerdekakan, sedangkan kemerdekaan menggantikan posisi

nasab. Kemudian kalian menarik kembali lalu keluar dari kedua

hadits itu dan dasar pendapat kalian, lalu kalian mengatakan,

Apabila seseorang memerdekakan budaknya png saibah malia ia

tidak memiliki wala rnya. Apabila seseorcmg dzimmi

memerdekakan budaknya yang muslim maka ia tidak memilfi

wala\nya.

Orang yang mernerdekakan budaknya yang saibah dan

orang Nasfurani yang memerdekakan budaknya yang muslim, tidak

terlepas dari kemungkinan memiliki apa yang bisa dimiliki karena

memerdekakan keduanya. Karena Rasulullah dB telah bersaffia,

.:6bi ,; i'lSt
'Wala' ifu milik orang yang memerdel<akad '

Orang yang mengatakan, bahwa tidak ada wala' bagi

kedua ini, maka ia telah menyelisihi apa yang datang dari Nabi $,

6zs 4r-Suibutiadalah budak yang dimerdekakan dengan ketentuan bahwa orang

yang mernerdekakannya tidak mernegang wala' terhadapnya' sehingga ia bisa

menggunakan hartanya sesukaryra.
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dan mengeluarkan wala' dari orang yang terah memerdekakan
yang telah ditetapkan oleh Rasulullah S bahwa wala'itu menjadi
miliknya. Atau masing-masing dari keduanya termasuk ke dalam
kategori yang tidak bisa dimerdekakan karena tidak dipastikan
wala rnya. sehingga apabila seseorang memerdekakan budaknya
yang saibah, atau seorang Nashrani memerdekakan budaknya
yang muslim, maka tidak safupun dari keduanya menjadi merdeka,
karena tidak ditetapkan wala' bagi mereka. sedangkan kalian -
semoga Allah memaafkan kami dan kalian- tidak mengetahui apa
yang kalian tinggalkan, dan tidak pula apa yang kalian ambil.

3771. Karena kalian telah mengesampingkan Umar,
karena ia mengatakan kepada orang yang menemukan anak yang
dibuang,' Wala :nya milikmu' -624

3772- Kalian juga mengesarnpingkan Maimunah istri
Nabi $ dan lbnu Abbas, karena Maimunah memberikan wala.-
nya Sulaiman bin Yasar kepada Abu lbnu 666u..525

3773- Kalian juga mengesampingkan hadits AMul Adzbin
umar dari Nabi $ mengenai lelaki yang memeluk Islam melalui
tangan seseorang, 'Wala'-nW milih?ga, .626

Kalian juga mengatakan, 'wara ' fidak terjadi kecuari
menjadi milik orang yang memerdekakan, tdak hilung karena

61.6

o]itaandikernukakan pada (no. 17G0, pembahasan: Famidh, bab: warisan).625 Tehh dikernukakan pada (no tzet, p"r"uut*u": Faraidh, bab: warisan).
626 Tnl4rdikernukakan pada (no. tzsg, pernuarrasan: Faraidh, bab: warisan).
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dihibahkan, da, tidak boleh disyaratkan kepada yang

memerdekakan'. Kemudian kalian menyatakan tentang orang

saibah yang dimerdekakan, dan orang Nashrani yang

memerdekakan budaknya yang muslim, bahwa tidak ada wala'

bagi mereka. Seandainya kalian mengambil apa yang kalian benar

mengenainya dengan pemikiran yang tepat, maka mengenai orang

saibah dan orang Nashrani lebih tepat apabila kalian mengatakan,
, 
Wala '-nya orang saibah ihi milik yang memerdekakannya, dan

wala'-nya orang Islam itu milik orang Nashrani apabila ia

memerdekakannya'. Namun kalian membedakan antara keduanya

yang sebelumnya kalian tidak menyelisihinya karena menyelisihi

hadits Nabi $: 'Wala' itu milik omng tnng memerdekakari yang

lebih utama diikuti, karena ada juga aMratsr mengenainSn,

daripada 5nng tidak ada a6arnya."

43. Bab: Berbuka di Bulan Ramadhan

* c'atai rjt t1?l -rvvr* u)1
I
a

) d,!* | i;:; €j r ,;*-!Sr
O/

J.9 'J l,^->L)' /-
o ozj

G'rb"
I

I

^IL hr
a \, c

tio.l z lzz collit,V .irt J o.r, t O J'JJJ

I
ol o /.

U# ^i" 
,*,,

,'J u z'//

0z

Jr!- *tc

I
B

Iv a

Gb
/
I!

o
o) o)

)I

617



AlUmm

,v 't;t ;fi; JL;ni

a jtY

ty.'o3,:." r-ri;l. ,{ j6,gV*'r *aht

i ,fr;i o:^;. &'rr3 rlLh, -* ar j?,

t
cJ-*

E

I ,11-K),,,, w.9

:!?+3 !f,fr er E

I J.*
E

t Gc;ut J?, 6- :JUi
9 . /o t

.cl / /

.A{ :Ju
3774- Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu syihab,

dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, bahwa seorang
lelaki bertuka di bulan Ramadhan, lalu Rasulrlluh # m"merintah-
kannya agar menebus dengan memerdekakan seorang budak, atau
berpuasa dua bulan, atau memberi makan enam puluh orang
miskin. Lelaki itu berkata, "sesungguhnya aku tidak dapat.,, lalu
dibawakan kepada Nabi $ setandan kurma, lalu beliau bersabda
kepadanya, "Ambillah ini, lalu sder<ahkanlah." Lelaki ifu berkata,
"wahai Rasulullah, aku fidak menemukan orang yang lebih
membufuhkan daripada aku." Maka Rasulullah # pu., tertawa
hingga tampak gigi taringnya, kemudian bersabda, 'Makanrah
itu1627

Aslrsyafi'i berkata:

6n Tdah dikernurrakan pada (no. 925, penrbahasan: puasa kecil, bab:B€rsetubuh di bulan Ramadhan dan perbedaan pendapat -*g*ui iniy.
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3775. Malik mengabarkan kepada kami dari Atha' Al

Khurasani, dad sa'id bin Al Musayyab, bahwa seorang badui

datang kepada Nabi $ lalu berkata, "sesungguhnya aku telah

menggauli istuiku di bulan Ramadhan ketika aku sedang berpuasa."

Maka Rasulullah S bersaMa, "Bisakah engkau memerdekakan

seorzrng budaQ" Ia menjawab, "Tidak." Beliau bertanya lagi,

"Bisakah engkau berlrutban seekor until" Ia menjawab, "Tidak'"

Beliau bersaua, "DuduHah!" l-afu dibawakan setandan kunna

kepada Nabi $, lalu beliau memberikan itu kepadanya'528

6ui Tdah dikemukakan pada no- 926, pernbahasan: Puasa kecil, tnb:

Bersetubuh di bulan Ramadtran. Dli sini AalSyah'i rahtunahulk Ta'ala menrrykasnya
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Aqrsyafi'i berkata: Dengan ini kami berpendapat.
Memerdekakan budak tidak bisa digantikan oleh yang lainnya
apabila bisa mendapatkannya, dan l<affaral>nya (tebusannya)
adalah kaffarah zhihar (tebusan menyamakan punggung istri
dengan punggung mahramnln)- sedangkan karian menyatakan,
bahwa 5nng lebih kalian sukai adalah tidak menebus kecuali
dengan memberi makan- Maha suci Ailah ya.g Maha Agung,
bagaimana bisa kalian meriwayatkan dari Rasulullah sesuatu yang
kalian selisihi sendiri, dan kalian menyelisihi itu tidak dengan
condong kepada pendapat seseonng dari makhluk Allah? Kami
tidak pemah melihat seorang pun baik di belahan timur maupun
barat sebelum kalian, dan tidak pemah sampai kepada kami dari
seseoftrng bahwa ia mengatakan seperti ini. Tidak seorang pun
boleh menyelisihi Rasulullah S.,,

44- Beib: Barang Temuan

3776. Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada As5rs5nfi,i
tentang orang yang menemukan bamng temuan. Ia pun berkata:
Ia men[lumumkannya serama setahun, kemudian boreh
memakannya apabila ia mau, baik ia seorang yang kaya maupun
seorang yang kesuritan- Apabiia pemiriknya datang, maka ia
menanggungnya.

Aku lalu berkata kepadanya, "Apa hujjahnya daram har
ifu?" Ia berkata, "sunnah yang varid. Ini diriwayatkan dari
Rasulullah s oleh Llbuy bin IG'b, dan Nabi s memerintahkannya
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agar memakannya, sedangkan ubay saat itu seorang yang

berkecukupan, bahkan sebelum dan setelah 17''"529

AsySyafi'i berkata:

f -rvvvO/aO/ l(t^.VF./ lo

Lr";l 'J.
u)"ir-l t .'e*.J L)d'*:) 

* ,,-i, ;; ti f ,;r-"St * dj-z

lur )';, ,)1 ,-tr3;G i,lu trt ,:G|+t ,rP i
;rt,J6,luist *'tG &*aht Jt"
t+tbiG'or; ,? A:;; ,t;irrv4*W

Q'Afi.ti |/t)
a/

3TTT.MalikbinAnasmengabarkankepadakamidari
Rabi'ah bin Abu Abdurrahman, dari Yazld maula Al Munba'its,

dari Zaid bin Khalid Al Juhani, bahwa ia berkata, "seorang lelaki

datang kepada Rasulullah $, lalu bertanya kepada beliau

mengenai barang temuan. Beliau ptfir bersabda, "Kenalilah futup

dan talinya, lalu umutnkan selama safu tahw. Jika pemiliknya

datang maka berikanlah, dan iika frdak maka itu tersemh

kepadamu."630

62s Taklu.iinwtelah dikernukakan pada (no, 17zto, pernbahasan: Barang ternuan

yang besar).
630 11p. Malik dalam At Muwaththa' en57, pembahasan: Pengaditan, bab:

Pengadilan tentang barang tetntran). pitu diringkas di sini'
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3778- Malik mengabarkan kepada kami dari Ayy,b bin
Musa, dari Muawiyah bin AMullah bin Badr Al Juhani, bahwa
aphn5ra mengabarkan kepadanya, bahwa ia singgah di suafu
persinggahan milik suatu kaum di jalanan Syam, lalu ia
menemukan sebuah kantong berisi delapan puluh dinar, lalu ia
menceritakan hal tersebut kepada umar bin lftaththab, maka
umar berkata kepadanya, Umumkanrah itu di pinfu-pinfu masjid,
dan sebutkan itu kepada yang datang dari Syram selama setahun.
Apabila telah berlalu setahun, maka terserah kepadamu.63l

t afazhnya di daram At Muu,aththa ': "seorang reraki datang kepada Rasurulrah ttlalu bertanya mengenai barang ternuan, beliau pun bersabda, ,rr?i,CgiiOG,
' it?sfji\p,*+aiei'{,i2, (Kqnrihh finup hn brinla, htu umuntean serama atu
P* Jrb'peflrililoryE datang -ur* b"rir*rrtuh, dan iit<a fuak maka itu te*mhkdandt.

Izlald itu bertanya lag;i, , Wahai bgaimana dqw, kanbing ,mgtasqP' Beliau menjawab , i:l)l ,:+lt jl ,ai A VA^Oi,rs it, ,in n r, abu untuk
audamtnu, atau ttntuk 

"niiutd- Laki-raki itu bertanyra ragtr,,Eragaimana dengan untagang tets*f' Beliau menjawab, rrt;jr-,-p,.;Jtr'S?yziur S;,r;3ii-,..r a*r Wtrii i u,

4' lAp urunnnu dangan utra, ia bin minum a* ,**-*it Ia ar<an mqtcari
mnuy :!an nal+annya sandlri hingga ditqnukan otelt penilibyal."

HR- AI Bukhari (z/18s, pernbahasanr Barang tetrnuan, bab: Bira pemirik barangternuan itu tidak ada 
-setehh setahun, T+- b"r"d' i r- ,ro"ai hak yangmenernukannya), dari lE lt"h bin yusuf, dari Malih d*S; *"J^. bo.24291.HR' Muslim (3/1il5-1347, pernbahasan: Barang tenruan), dari yahya binYahya^At-Tamimi, dari Malik, dengan sanad ini. (no.l/lfZZl

631 HR. Malik dalam ru *ilr*tnarl t nsZ_lsg, pernbahasan dan bab yangsama dengan gang sebelumn5la, no. 4Tl.
Uh. Mushannaf 4bdunary 0/136, pernbahasan: Barang ternuan), dari tbnuJuraii, dari Ismail bin Umay4,rah, Uun** U",.*lff, Ibnu Abdullah bin Badr dari sukuJuhainah berkata -dan aku terah mendengar penyertaan Abduflah kepada Nabi @-, iamengabarkan kepadanp, bahwa u,.f,r,yu, AMullah, datan' dari Syam, lalu iamenernukan kantong berisi ernas seratus, di antara bu-"g ,Luo.gu, yang terahterhempaskan angin' maka ia pun mengambirnyra, Iuh ;;bu;L""r, kepadaumar' Umar b€rkata kepadanya, "umumkiiah ,.t u-r,g a p-Ji".iid selama tigahari, keryrudian kernrkanrah serama setahun. g,r" 

"d";;g .';"kri;* serahkankepadanya), dan jika tidak ada maka itu,,AJ milikmu." Ia berkata, ,,Maka 
aku pun
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AsySyafi'i berkata: Kalian meriwayatkan dari Nabi $,
kemudian dari Umar, bahwa dibolehkan memakan barang temuan

setelah setahun. Kemudian kalian menyelisihi ifu, dan kalian

katakan: Kami memakruhkan memakan barang temuan, baik bagi

orang kaya maupun orang miskin-

3779.fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan

kepada kami dari Nafi', bahwa seorang lelaki menemukan suafu

barang temuan, lalu ia menemui Abdullah bin Umar, lalu berkata,
.,sesungguhn5ra aku menemukan barang temuan, bagaimana

menumfunu?" hnu Umar berkata, 'Umumkanlah ifu." Ia berkata
.sudah aku lakukan." Abdulah berkata, 'Tambah lagi." L-elaki itu

berkata, .sudah aku lakukan." AMullah berkata, "Aku fidak

men5ruruhmu unfuk memakannya, seandainya engkau mau unfuk

tidak mengambilnya.'632

AsySyafi,i berkata: hnu Umar & fidak menetapkan uraktu

tertentu unfuk merylumumkannya, sedangkan kalian menetapkan-

nya setahun. hnu Umar tidak menyukai orang yang menemukan

barang temuan memakannya, baik ia kaya atau pun miskin'

sedangkan pendapat kalian tidak demikian. hnu Umar tidak

menyr.rkai orcng ih-r mengambiltyu, dan lbnu Umar tidak menyukai

ia menyedekahkannya, sedangkan kalian fidak memaknfikan

unhrk mengambilnln, bahkan kalian menganjurkan-nya, dan

melakukannya, namun trdak ada yang mengakui, lalu aku mernbaginya antara aku dan

kedua istoiku." (no. 18619).
632 gp. Malik dalam Al Muwththa'(2n58, pernbahasan dan bab yang sarna

dengan yang sebelumnYra, no- 48)-

6A?



AlUmm

mengatakan, "Apabila ia meninggalkannya, maka barang ifu akan
sia-sia."

45. Bab: Mengusap l<huff

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Asysyafi,i tentang
mengusap khuff Ia berkata, ,.Musaftr (orang yang dalam
perjalanan) dan muqim (yang sedang di tempat tinggar) boreh
mengusp l<huff apabila ketika mernakainya dalam keadaan suci
SIang sempuma."

Aku berkata kepadan5ra, "Apa hujjahnya daram har itu?" Ia
berkata, "sunnah yang valid.,,

,,ala\ if.l ,f UC tI? /
I

o7.
Jt3 -TVA.,

t_^1. 
o -/ 

I z

c-Ai1t i r;#r l: c.t h_ )Vj u.)&
ilL ilr J;.ilt J;, ol ,g';;At
|L; '"i ,!; b? e #=a, Ji

*

f
,f

a

J

,rb\;*t &'yi
3780- Malik mengabarkan kepada lu-i auri hnu syihab,

dari Abbad bin ziyad -ia dari keturunan Ar Mughirah Ibnu
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Syu'bah-, dari Al Mughirah bin Syr'bah, bahwa Rasulullah S
pergi unfuk buang hajat pada saat perang Tabuk, kemudian beliau

berwudhu dan mengusap khuf{ lalu beliau shalat-ffi

53:! HR. Malik dalam At Mtnththa'(l/3*36, pernbahasan: Thaharah, bab:

Rturnyatrriwapt tentang mengusap khuff, hi Ibnu Syihab, dari Abbad binayad' dali

.""L"V" Al Mughirah Ufu1 Srr'Uutt dari alahnya, dari Al Mughimh bin q/u'bah, bahua

Rasulullah *t p€rgi untuk menrmaikan hajatnya pada saat perang Tabuk. Al Mughirah

Mata, "Maka aku pun p€rgi ksarrEnya dengan mernbawakan air, lalu

Rasulullah $ dahng, lalu alm menguo.rkan air k€Pada Miau, lalu beliau mernbasuh

waphnya, kenrudian Miau benrsaha mengdrnrkan tangannlra dari lengan jubahnSta

namun-fldak bisa karern scrnpihrya lengan Fbah, maka bdiau ptnr mengeluarkanrrya

dafi bawah jubah, lalu -*burrh kedua tangann!,a, mengrEirP _kepalanva dan

mengusap Ln ff. Iof" Rmrfurllah datang scrnerrtara Abdurrahrrnn lbnu A'uf tengah

mengimami mereka dan tdah stalat satu rakaat bersama nwd<a, lalu Rasulullah $
shalat unhrk rakaat Fng t€rdsa pada merdra. [a!u orarg:orang t"tk i rt, lalu s4dah

Rasulullah # sdesai, bdiau bersabda '€;l(Bagrs kaliart'" ho' 4U'

Perkataan4p: "dari Atbd bh zIEd, dari arnknrra AI Mughirah bin q^r'bah"

adalah asumsi d; Matk mhimahunah, karena s&tam!,a itu adalah maulanya AI

Mughirah bin q/tr'bah, dan h.tkan analmgra-

Dernikian juga yang dinuhl Al Baihaqi dengan sanadn5ra dari Aqrq/afi'i' ia
berkata, "Malik---nhtmhultat keliru k€fika ia mengatakan, 'Abbad bin zgrad dari

anakryn Al Mughirah bin qru'bah,' karena setamta ia adalah maulanSn Al

Mtrghirah bin q^I'bah." W bh'nkh,l/338[
Begitu juga png ar-ALu" oleh Ibnu Abdil Batr d dalam At-Tamhid (17/l2o-

L2\1, ta:o671,<a[, 
;Ooniti"r, ,orE dikatakan Mafik di dalam hdib ini: 'dari Abbad btot

ZVi, v t, dari arnknp A M,r'hi-h bin q^r'bah'' Para perawi Al Muwthtlp'
aarinya tia* ada yrang Lt"d" dahrn hal ihr, iadi itu adalah k€kdiruan darinya dan

tidak seorang pnn dari-para p€ratui Ibnu Syihab yangmemubb'almya dan Udak pula

yang lainqn. 3,"Uor-1. ia hllon anaknp Al Mrrghirah bin qru'bah lanurut mereka

Lr,:*," ta Uok ta, "Sanad hadib ini dari riwayat tv{alik di d,ilam Al Muwaththa' dan

lainnya tidak lurus, karena s€b€namlra hnu syihab meritraptkannya dari Abbad' dari

Urwah dan Hamzah keduanya anak Al Mughirah lbnu $p'bah, dari ayatrnya, !'aihr Al

Mughirah bin q/u'bah ... ;"gh" riuayat Malik pada hadits ini dari lbnu Syihab,

aatiauuua bin 2pd, dari Al Mrshinh, secara terputus- Karena Abbad Udak p€tTEh

melihat Al Mughimh, dan fdak panah merrdengar apa pun darinp'"
Demikian, di samping iuga Abbad bin Zyrad dip€rd€batlon

lni berdasa*an prg-p"tirrg nfrhs&irwaAstrqrafi'i rr<hk berpalins dari rtuayat

Malik di dalam pernbaha;: 6harah, bab'-Penggabrngan magt*p khulf

dengan riwayat i)nu Juraij, dari lkru Syihab, dari Abbad bin Z!,ad, dari Ururah bin Al

Mughirah, dari aphnYa- (no" Bl)-
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3787. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi, dan
Abdullah bin Dinar, bahwa keduanya mengabarkan kepadanya,
bahwa Abdullah bin umar datang ke Kufah menemui sa'd bin Abu
Waqqash, gubemum5n saat ifu. [-alu ia melihatnya mengusap
ldrufli maka Abdullah bin umar mengingkarin5ra atas hal itu, maka
Sa'd berkata kepadanya, "silakan tanpkan kepada ayahmu.,,
Setelah ditanyakan umar berkata kepadanya, "Apabira engkau
memasukkan kedua kaki ke dalam l<huff dalam keadaan suci,
maka silakan mengusapnya." Ibnu Umar berkata, ,,Walaupun

seseoftmg kami datang setelah buang hajat?,, Ia menjawab,
"Walaupun seseoftrng kalian datang setelah buang hajal-"634

Dcermati, bahwa riurayat yahya yang dicetak ini mencanfumkan: Atrbad bin
7jn7ad, &ri alEhrBE, dad Al Mugtrimh.

- Sedanglen yang lebih mjih l*twa "dari ayahnya" adalah tambahan dan
kesalahan. Buktiqla 4alah riurayat Astrqrafi'i i*- yo"i tidak mencanhrmkannF.
Begitu juga riunyat Musnad Al Muwththa ' I<art a Al Glafiqi dari Al ea'nabi, dlri
Malik (hal. 276, no. 225). B.{din, juga ia meriwayatkannya iun er*ud bin sa,id
menyerupainya. Wallahu a'larn.

Lihal no- 81 riwagrat lbnu Juraij yang iuga diriwaptkan oleh Muslim, di dalamnya
dicantumkan: urwah bin Al Mughirah di antara Abbad dan Al Mughirah, dan taan ai-
bkhrii & ana. Walkhu a'hm.

ee4 HR. Malik dalam At Muw:aththa'(L/36, pernbahasan dan bab l'ng sama
dengan yang sebelumnya, no. 421.

Di dalamryra ada tambahan; "I alq Abdullah datang, lalu ia lupa untuk
menanlnkan hal ifu kepada umar hingga sa'd datang, lalu ia berkata, ,Kau 

sudah
tanyra ayrahmu?'la menjavuab, 'Belum'. Lalu Abdullah u""tu"p ... dst."

uh. Mushannaf erurcaq lr/196, pernbahasan: ihahr.ah, Lb, M*g*up
l<huff, d.,j lbnu Juraii, dari Naft', mengerupa.inya. hnu Juraij dari hnu Az-zuban dan
riwayat yang pertama tidak mencantumkan: ..keduanya dalam keadaan suci",
sernentara di dalam riwapt Abu Az-Zubair dicanfumkan: ..sedangkan 

engkau dalam
keadaan suci."
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g782. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', bahwa

Ibnu Umar kencing di pasar, kemudian benuudhu dan mengusap

l<huffnya, kemudian shalat.53s

3783. Malik mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin

AMurrahman bin Raqisy, ia berkata, "Aku melihat Anas bin Malik

datang ke Quba', lalu ia kencing, lalu berwudhu dan mengusap

kh utf, kemudian shalat. "5s

Asyrsyafi'i berkata: lalu kalian menyelisihi apa yang

diriwayatkan oleh sahabat kalian dari umar bin Khaththab, Sa'd

bin Abu Waqqash, AMullah bin Umar, Anas bin Malik, Urwah bin

Az'Zubair dan Ibnu Syihab, pitu kalian mengatakan: Orang yang

muqim tidak boleh mengusaP khuff-

3784. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam,

bahwa ia melihat a5nhnya mengusap t<huff@7

3785. Malik mengabarkan kepada kami dari hnu syihab,

bahwa ia berkata, "Orang l,ang mengusp khuff menempatkan

oss HR. Malik dalam Al Muwaththa' ll/3G37, dan bab yang sama

dengan sebelumnya, no. 43).- 636 HR. Malik dalam At Muwaththa' (L/37, pernbahasan dan bab yang sama

dengan yang sebelumnya).- 
Oi auflrn"l16 diseiutkanr "Kernudian dibawakan air wudhunya, lalu ia berwudhu,

lalu mernbasuh waiah dan kedtn tangannya hingga sikut, serta m€ngusap kepalanp'"
537 HR. Malik dalarn At Mtn'aththa' (7/38, pe'nbahasan: Thahamh, bab:

Pengamalan pada pengusapan l<huf{, no- 451.

Di dalamnp adatambahan: "la berkata, 'Dan bila mengusap khuff mal<afidak

lebih dari menslusap ba$an put4glungn!,a (atasnya), dan tidak m€ngusap bagan

penrtnya (bawahnya)'. "
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sebelah tangannya di atas khuff, dan sebelah lagi di bawah khuff,
kemudian fir€ngusap. "538

Aku berkata kepada Asy-syafi'i, "sesungguhnya kami
mengingkari pengusapan trhuff di wakfu hadir dan di dalam
perjalanan."

Asysyafi'i berkata, "rni menyerisihi apa yang karian
riwayatkan dari Nabi $, serta menyerisihi pengamaran para
sahabahya dan tabiin setelah mereka. Bagaimana bisa kalian
menyatakan bahwa kalian berpendapat mengamalkan, sedangkan
kalian menyelisihi pengamaran dan sekarigus sunnahnya?

3786- Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu syihab,
dari Ibnu Al Musayryab, bahwa Rasuruflah s berkata kepada
seorang Yahudi ketika beriau menakrukkan Khaibar, ,Aku
menetapkan pada karian apa yang Attah tehpkan pada karian;
bahwa kurma dibagi di antara, kami dan lalian..' Kemudian
Rasulullah $ mengufus Ibnu Raurahah, lalu ia menaksir antara
dirinp dan mereka, kemudian berkata, "Apabira karian mau maka
unfuk kalian, dan apabila kalian mau maka *1r;rLr.,,G39

68 HR- Marik daram At Muwaththa'(pembahasan dan bab !,ang sama denganyang sebelumnya).
Lafazhnya di dalam N Muwaththa ': Dari Marik, bahwa ia mernnyakan kepadaIbnu Syihab mengenai mengusp rrhufd baawranakah itu? Laru Ibnu syihabmernasul&an salah safu tangannya ke bawah- *a"a ..a*gr.*-1""s rainnya diatasryla, J<.ernudian menjalankan keduangra (mengusapkarurgra). -
Malik berkata, "p-erkataan lbnu syihab 5n"g pulirg d;'*hi dalam har itu."*'>a9a tidak tahu apa maksud dikemukakanrya hadits zztrsaldi sini.
Talrfuiirrya dat', Ar Muwaththa'terah dikernukakan, p.-uur,**, Musaqat, no.L6&.
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46- Bab: Riwayat-Riwayat Tentang Jihad
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3787- Malik mengabarkan kepada kami dari yahSn bin

sa'id, dari Umar bin Katsir bin Aflah, dari Abu Muhammad maula
Abu Qatadah AI Anshari, dari Abu eatadah Al Anshari, ia berkata,
"Kami berangkat bersama Rasuruflah $ daram perang Hunain,
tatkala kami bertemu (dengan musuh), kaum musrimin bercerai-
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berai. I-alu aku melihat seorang musyrik tengah mengincar seorang

muslim, maka aku mencarinya hingga mendapatinya dari arah

belakang. Aku lalu menyabetnya dengan pedang tepat pada bagian

leher. orang musyrik tadi berbalik ke arahku dan merangkulku

dengan kuat hingga aku dapat merasakan hawa kematiannya.

Tidak lama kemudian ia pun mati dan melepaskanku. Kemudian

aku berjumpa dengan Umar bin Khaththab, lalu aku berkata, "Apa

yang terjadi dengan orang-orang musyrik?" (Jmar menjawab, "lni

sudah menjadi ketenfuan Allah." Kemudian orang-orang muslim

kembali pulang. Rasulullah ti& bersabda, "Barangsiapa membunuh

musuh dan bisa membukfilannya, maka baginya harta yang

dibawa musuh ifu.' l.alu aku pun berdiri dan bertanya, "Siapa

yang bisa menjadi saksi bagiku?" Kemudian aku duduk kembali.

Beliau bersabda'lagi, "Bamngsiapa membunuh musuh, maka

baginla harta tnng dibawa musuh itu." Maka aku berdiri dan

berkata, "Siapa yang bisa menjadi saksi bagiku?" Kemudian aku

duduk kembali. Nabi $ bersaMa untuk png ketiga kalinya, lalu

aku berdiri, ketika itu Rasulullah # bertanya, 'Apa yang terjadi

padamu, wahai Abu Qatadah?" Maka aku pun menceritakan kisah

tersebut kepada beliau. Tiba-tiba ada seorang laki-laki berdiri dan

berkata, "Benat, wahai Rasulullah, da. harta rampasan yang

dibunuh itu ada padaku. Relakanlah barang itu untukku." Abu

Bakar berkata, "Tidak, demi Allah. Kalau begifu caranya' ifu

berarti ada salah safu dari singa-singa Allah berperang karena

Allah dan Rasul-Nya, tetapi hartanya diberikan kepada kamu."

Rasulullah $ bersaMa, "Elenar kab dia, berikanlah hafta itu

kepadanya." Laki-laki ifu pun memberikan harta ihr kepadaku.

Senjata-senjata tersebut kemudian aku jual dan aku belikan kebun
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kurma yang di komplek Bani salimah. Harta itu adalah harta
pertama yang aku peroleh dalam Islam.@o

Asy-syafi'i berkata: Dengan ini kami berpendapat, harta
yang dibawa musuh menjadi hak orang yang membunuhnya, dan
imam tidak berhak melaransFya. Karena pemberian harta bawaan
musuh itu oleh Nabi s adarah hukum dari beliau. Rasulullah $
juga memberikan harta bawaan musuh saat perang H.rnain, dan
juga memberikan dalam perang Badar, dan daram pepeftmgan
lainn5a.

Aku berkata kepada AqlSyafi,i, ..Sedangkan 
kami

mengatakan: ses,ngguhnya ifu terganfung ijtihadnya imam.,, Ia
berkata, 'Kalian meninggarkan apa yang diriunyatkan dari
Nabi $, yaifu yang menunjukkan bahwa ini adarah hukum dari
Nabi $ bagi yang membunuh, maka bagaimana bisa kalian
berlgendapat bahwa itu bukan hukum? Tahukah karian apa yang
diriwayratkan dari Nabi $, bahwa beliau memberi harta rampasan
kepada orang-orirng l,ng mengikrrti peperangan sebanyak empat
perlimanya? seandainya seseoftmg mengatakan, 'rni dari imam
berdasarkan ijtihadnlra,' apakah huiiah kepadanya hanya
dikatakan: Pemberian Nabi $ hu'!, bersifat urnum dan kebijakan
hingga ada petunjuk dari Nabi $ bahwa perkataannya itu bersifat
khusus, lalu perkataan Nabi # iturah yang diikuti? Adapun orang
yang mencari hukum memberi kepufusan lalu mengklaim bahwa
salah satu sabda Nabi $ adarah hukum dan yang rainnya ijtihad,
tanpa berdasarkan dalil, maka apabila ini dibolehkan, berarti
engkau telah mengeluarkan sunnah-sunnah dari tangan manusia.

54o Tehh dikemukakan pada (no. 1g35, pernbahasan: Jihad, bab: Hartarampasan perang).
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Apabila kalian mengatakanr Tidak sampai kepada kami bahwa

Nabi S mengatakan ini kecuali dalam perang Hunain'"

AsySyafi'i berkata, "walaupun beliau tidak mengatakan itu

kecuali dalam perang Hunain, atau di akhir peperangan yang

beliau ikuti, atau di pertama kalinya, maka itu lebih utama unfuk

diambil. Karena satu perkataan darinya adalah 5nng paling lazim

dari perkataan lainnyn. Sementara itu, beliau juga telah

mengatakan dan memberikannya di dalam perang Badar, Hunain

dan png lainnya. sedangkan perkataan kalian: Itu dari imam

berdasarkan ijtihad,' apabila tidak dinyatakan untuk orang yang

telah membunuh tapi unfuk mereka yang turut dalam peperangan,

maka bagaimana bisa ia terkadang berijtihad lalu memberikannya?

Terkadang berijtihad lalu memberikan kepada yang lainnya? Ijtihad

apa itu apabila dengan meninggalkan Sunnah? Sesungguhnya

ijuhad itu hanyalah mengqiyaskan kepada sunnah. Apabila

diharuskan ijtihad maka ifu mengikuti Sunnah, dan Sunnah lebih

lazim baginya. Ataukah dibolehkan sesuatu baginya dalam hal ini

kecuali apa yang telah disunnahkan Rasulullah $, atau apa kaum

muslim telah rjma' mengenainya, atau dengan mengqiyaskan

kepadanya?"

Aku berkata kepada AsySpfi'i, 'Adakah orang lain yang

menyelisihimu dalam hal ini?" Ia berkata, "Ya, sebagian orang."

Aku berkata, "Bagaimana ia berhujiah?"

AsySyafi'i berkata: Ia berkata, "Apabila imam berkata

sebelum berhadapan dengan musuh, 'Barangsiapa membunuh

lawan, maka baginya barang bawaannya,' maka barang bawaan ifu

menjadi hak orang yang membunuh. Tapi apabila imam tidak

mengatakan ifu, maka barang bawaan itu termasuk
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(harta rampasan perang) yang menjadi hak semua yang ikut
peperangan setelah dikurangi seperlimanya,.,,

Aku berkata kepada AsySyafi,i, .,I_alu apa hujjahmu
kepadanya?" Ia berkata, "Hadits 5nng kami riuaptkan, bahr,ra
Nabi $ mengatakannya seterah seresainya perang Hunain, bukan
sebelum kejadiannga." Aku berkata, 'Berarti ia telah menyelisihi
hadits itu."

Asy-syafi'i berkata, "Kalian juga menyerisihinya. Karena
apabila ia memiliki adalah untuk menyelisihinya, maka ia lebih
dekat kepada alasan daripada karian. Jika karian berkata, ,ra

menakruilkannya'. Maka bagaimana bisa ia menakr,rilkan tapi lalu
mengatakan, 'Mungkin saja Nabi $ memberikan ifu kepadanya
karena beliau telah mengatakan ifu sebelum kejadian (sebelum
perang)'. Jika engkau berkata, Ini tars riran'. Maka dikatakan: ya.,g
engkau katakan juga takuil, lebih jauh dari itu."

Aku berkata kepada Asy_Spft,i, "Bagaimana menuruhu
apa yang aku ceritakan kepadamu, bahwa kami berpedoman
dengannya dari hadits yang diriwayatkan dari Rasurulrah $,
apakah itu Srang para perawinga paring shahih dan paring varid
menurut para ahli hadits, ataukah (yans lebih shahih dan valid
adalah) hadits dari Rasulullah $ yang kami tanyrakan kepadamu
ifu, yang kami tinggalkan ifu, seberum kami berjumpa denganmu?,,

Asy-syafi'i berkata, "Apakah di daram pemyataan karian,
bahwa kalian meninggalkan dari hadits Nabi $ yang lebih validnya
daripada yang kalian jadikan pedoman, padahar mayoritas
daripada apa yang karian nyatakan bahwa karian tinggarkan ifu
lebih valid daripada mayoritas yang karian jadikan pedoman,
apakah sikap ifu lebih utama? Karena di daram apa yang karian
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tinggalkan terdapat apa yang seperti kalian jadikan pedoman,

sedangkan di dalam apa yang kalian jadikan pedoman itu ada yang

tidak dianggap valid oleh atrli hadits'"

Aku berkata, "sep€rti apa?" Ia berkata, "seperti hadits-

haditsyangdiriwayatkanse@ramurcalolehMalikdari
Rasulullah &, yaitu hadits Amr bin syu'aib dan yang lainnya. Juga

seperti hadits-hadits yang terputus sanadnya." Aku berkata kepada

AsySyafi'i, "Bagaimana engkau berpedoman dengannya?" Ia

berkata, "Aku fidak berpedoman dengannya kecuali karena

kevalidannya dari ialur lain selain riwayat kalian, dan dari riwa5nt

para perawi jujur-" Aku berkata kepada AsySyafi'i, "Aku harap

bahwa aku telah faham apa yang engkau sebutkan mengenai

hadits Rasulullah S itu, dan aku menjadi seperti yang

diperintahkan. Aku melihat kebenaran pada apa yang engkau

serukan ifu, dan aku tahu bahwa para hamba, sebagaimana yang

engkau katakan, membutuhkan Rasulullah $' Dan aku juga

melihat di dalam madzhab kami apa png engkau sebutkan, yaitu

berbagai kontradiksi. semoga Allah memberi petunjuk. Aku ingin

menanynkan kepadamu mengenai apa yang kami riwayatkan di

dalam kitab kami yang lebih kami utamakan daripada kitab-kitab

lain dari para sahabat Rasulullah S'"
AsySyafi'iberkata,"Silakantanyakanituapayangtebersit

di benakmu. Semoga Allah menujuki kami dan engkau kepada apa

yangAllahridhai,melindungikamidanengkaudenganketals,/aan,

dan menjadi kami kita menginginkan-Nya dengan apa yang kita

katakan dan yang kita diamkan' Sesungguhnya Dia Maha Kuasa

atas hal itu."
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47 - Bab: Bacaan di Dalam Shalat Shubuh

3788- Ar-Rabi'mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy
s5rafi'l rnengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan
kepada kami dari Hisyam Ibnu urwah, dari ayahnya, bahwa Abu
Bakar Ash-shiddiq & shalat shubuh, lalu di dalamnya ia membaca
surah AI Baqamh di dalam kedua rakaahrya.54t

Lalu aku katakan kepada Asy-Syafi'i, "sesungguhnya kami
mengingkari imam membaca yang mendekati ini, karena ini
memberatkan."

AsySyaf i berkata, .,Bagaimana 
menumfonu, apabila

seseorang mengatakan kepada kalian, Abu Bakar membaca surah
Al Baqarah di dalam surah Al Baqamh di kedua rakaatrya
sebagaimana disebutkan di dalam riwayat kalian. Minimal
perihalnya bahwa ia membaginya di dalam dua rakaat ifu. Namun
engkau mengingkari ini. Bagaimana bisa engkau tidak menyukai
pembacaan Abu Bakar yang saat ifu para sahabat Nabi $ masih
banyak, dan posisi Abu Bakar beserta keluarganya berada di posisi
yang sebagaimana diketahui?

3789. Ibnu uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu
syihab, dari Anas, bahwa Abu Bakar rs shalat Shubuh bersama
orang-orang, lalu ia membaca surah AI Baqarah. lalu umar
berkata kepadanga, 'Hampir saja matahari tertlt'. Abu Bakar
berkata, 'seandainya tertit pun, maka tidak akan mendapati kita

641 Telah dikernukakan pembahasan ini, (no. 36g2, bab: Bacaan di dua rakaat
terakhir).
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termasuk orang-orang yang lalai'. Diriwayatkan juga dari Umar

dan Utsman tentang memanjang bacaan. Namun engkau

memakruhkan s"muanyra. &2

42. Bab: Bacaan Pada Rakaat Terakhir Shalat
Maghrib dan l-ainnYa

AsySyafi'i berkata:

3790. Malik mengabarkan kepada kami dari AMu Ubaid

maula Sulaiman bin Abdul Malik, bahwa Ubadah bin Nusay

mengabarkan kepadanya, bahwa ia mendengar Qais bin Al Harits

berkata: Abu Abdullah Ash-shunabihi mengabarkan kepadaku,

bahwa ia datang ke Madinah pada masa khilafah Abu Bakar Ash-

shiddiq, Ialu ia shalat Maghrib di belakang Abu Bakar, lalu di dua

rakaat pertama ia membaca Ummul Qur'an dan safu surah serta

satu surah dari sumh-surah Al Mufashshalyang pendek, kemudian

ia berdiri untuk mkaat ketiga, lalu aku mendekat kepadanya hingga

542 l_ih. Mushannaf lbnu Abi Slaibh (1/389, pernbahasan' Shalat, bab' Apa

yang dibaca di dalam shalat Shubuh), dari hnu Uyainah, demgan sanad ini'

Lih. Mushannaf Abdum4(2/113, pernbahasan: Shalat, bab: Bacaan di dalam

shalat Shubuh), dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Anas bin Malik, ia berkata, "Aku

shalat shubuh di belakang Abu Bakar, lalu ia mernulai dengan sgrah Al B4amh, ia
mernbacanya di dalam dua rakaat. Setelah selesai Umar berdiri lalu berkata, 'Sernoga

Allah menlampunimu. Sungguh matahari hampir terbit sebelum engkau sahm'. Abu

Bakar berLta, 'seandainya teltit pun niscaya tidak menladikan kita termasuk otirng-

orang lrang lalai'." (no. 27lll.
aaup,- gnng menunjukkan pernanjangan Umar dan Utsman telah dikerrukakan

pernbahasan ini, pada (no. 358$3584).

637



Al Umm

pakaianku hampir menyenfuh pakaiannya, lalu aku mendengarnya
membaca Ummul Qur'an dan ayat ini:

E

"^:;3 &rt n6 6 (6;j; iy;;.93 ti * g:
" Ya Tuhan kami, jangantah hgkau jadikan hati kami

condong kepada kasatan sesudah hgkau beri pefunjuk kepada
kami." (Qs. Aali Imraan [3]: 8)o+s

Aku berkata kepada Asy-Syafi,i, ,,sesungguhnya 
kami

memakruhkan pemba@an surah selain Ummul eur.an di dua
rakaat terakhir dan di rakaat terakhir. Apakah engkau
menganggapnla baik?"

Ia menjawab, uYa." 
Asy-Syafi,i juga berkata kepadaku,

"Bagaimana kalian memakruhkannya, padahal kalian telah
meriwayatkannya dari Abu Bakar, dan juga diriwayatkan oleh hnu
Uyainah dari umar bin Abdur Azh, bahwa ketika sampai
kepadanya hal ini, maka ia berpedoman dengan ini.

3791- Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi,, dari
Ibnu umar, bahwa di dua rakaat terakhir ia membaca Ummul
Qur'an dan safu surah. Terkadang memadukan beberapa surah di
satu rakaa1."&4

Aku berkata kepada Asy-syafi'i, "rni juga termasuk yang
kami makruhkan." Ia berkata,

6'a Telah dikernukakan perrbahasan ini, (no. 3680, pada bab: Bacaan di dua
rakaat terakhir).

s4a Telah dikernukakan pernbahasan ini, (no. 36g1, pada bab: Bacaan di dua
mkaat terakhir).

Di sini Imam AslrSyaf i meriwayatkanngra dengan makna.
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3792. "Bukankah kalian meriwayatkan bersama hnu Umar

dari Umar, bahwa ia membaca surah An-Najm lalu zujud di

dalamnya, kemudian berdiri lagi lalu membaca surah lainnya?

Bagaimana bisa kalian memakruhkan ini dan menyelisihi

keduanyra?"545

Aku berkata kepada AsySyafi'i, "Apakah engkau

menganggap ini baik?" Ia menjawab, "Ya, dan aku juga melaku-

kannln?"

49- Bab: Riwayat-Riwayat Tentang Ruqyah

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada AsySyafi'i

mengenai ruqyah, ia berkata, "Tidak apa-apa seseorang meruqyah

dengan Kitabullah & dan apa-apa yang diketahui dari dzikrullah."

Alar berkata, "Apakah boleh ahli kitab meruqyah orang-orang

Islam?" Ia berkata, "Ya, apabila mereka meruqyah dengan apa

yang diketahui dari Kitabullah fu atau dzikrullah." Aku berkata,

"Apa hujjahnya dalam hal itu?" Ia berkata, "selain hujjah, adapun

riwayat sahabat kami dan sahabatmu:

3793. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin

Sa,id, dari Amrah binti Abdurrahman, bahwa Abu Bakar r$ masuk

ke tempat Aisyah, saat ifu ia sedang sakit, dan seorang wanita

645 Telah dikemukakan pernbahasan ini, (no. 3655, pada bab: Sujud Al Qur'an).
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Yahudi telah meruqyahnya, lalu Abu Bakar berkata, 'Ruqyahlah
dia dengan Kitabullah'. "

Aku berkata kepada Asy-Syafi,i, .,sesungguhnya 
kami

memakruhkan ruqyahnya ahli kitab." Ia berkata, "Mengapa kalian
meriwayatkan ini dari Abu Bakar, dan aku tidak mengetahui kalian
meriwayatkan dari sahabat Nabi S lainnya riwayat yang
menyelisihinya? sementara Allah Jara Dzikruhu telah
menghalalkan makanan dan wanita ahli kitab. Aku kira juga
ruqyah apabila mereka meruqyah dengan Kitabullah seperti ini,
atau lebih ringan."ffi

50. Bab: Jihad

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Asy_Syafi,i
mengenai orang-orang yang memasuki negeri perang, "Apakah
boleh mereka merobohkan bangunan, menebangi pepohonan
berbuah dan membakamya, kebun kurma, dan temak, ataukah
semua ifu dimakruhkan?"

Asy-Syafi'i berkata, "Adapun semua 5nng tidak bemyawa,
seperti pohon berbuah, bangunan dan sebagainya, maka mereka
boleh membakamya, menghancurkannya dan menebangnya.
Adapun temak yang bemyawa, maka tidak boleh dibunuh kecuali
yang halal disembelih untuk dimakan."

6'10 HR. Malik dalam Al Mutnththa' (z/g*, pernbahasan: Ain, bab: Taburwudz
dan ruqyah pada penyaki$, dari yahya bin Sa'id, dengan sanad ini. (no. 11).
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Aku berkata kepadanya, "Apa hujjahnya dalam hal itu?

Padahal

3794. Abu Bakar Ash-shiddiq memakruhkan merobohkan

bangunan, menebang pohon bertuah atau 'membakar kebun

kurma, atau menyembelih kambing atau unta kecuali untuk

dimakan? sedangkan engkau mengabarkan itu dari Malik, dari

Yahsa bin sa'id, bahwa Abu Bakar Ash-shiddiq mewasiatkan itu

kepada Yazidbin Abu Sufuan ketika ia mengirimnya ke Syam'"&7

Asy-Syafi'i berkata, "Hadits dari Malik ini terputus

(sanadnya). Para ahli ilmu Syam telah mengetahui sanad yang lebih

bagus daripada ini." Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Para

sahabat kami telah meriwayatkan selain ini dari Abu Bakar Ash-

Shiddiq, lalu mana yang engkau selisihi?" Ia berkata:

3795. Dengan riwayat '.ralid dari Rasululluh #, bahwa

beliau membakar harta Bani An-Nadhir, memotong dan

menghancurkan milik mereka serta membakar. Menebangi di

547 Telah dikernukakan pada (no. 2043-2044, pernbahasan: Hukum memerdngi

orang-oEmg musyrik - pob"du* pendapat mengerni orang lrang drpungut upeti dan

yangjidak lipungut). Dan telah dikernukakan takfuilnya dari Al Muwaththa' dt sara,

yaihr riwapt dari Yahya bin Sa'id, dari Abu Bakar.

Al tiaihaqi berkata, 'Diriwaptkan juga maknanya oleh Shalih bin Kaisan, Abu

Immn Al Jauni dan Yazid bin Abu Malik Asyspmi dali Bals, dan sernuanya terpuhrs

sanadnya."
Ia berkata, "Diriwayatkan juga oleh Ibnu Al Mubamk dari Yunus bin Yazid, dari

Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musag4nb, dari Abu Bakar, dengan sanad ini- Walaupun

^uoajuga, 
namun riwa5raLriwayat mutsl lbnu AI Musa14,ab lebih kuat daripada

riwayat-irirayat murcalyang lainnga. Hanlra saja Ahmad bin Hanbal mengatakan, Ini

hadts mungkar, aku tiJak berpedoman dengan makna yang karenanya aku

mengingkariiya'. Sementam urrrt,yu, A6ullah, merr5ratakan ffi*1 ia mengingkari

bah; it , auri hadits Az-Zuh n' . Walkhu a 'bm-" lN Ma'nfah, 7 /2e2q '
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Khaibar, kemudian menebangi di Thaif, dan itu adarah peperangan
terakhir yang dilakukan oleh Rasulu[ah S dimana Leliau turut
berperang di dalamnya.@S

Aku berkata kepada Asy-Syafi,i, ,,Bagaimana 
engkau

memakruhkan penyemberihan hewan bemyawa dan
pembakarannya kecuali untuk dimakan?',

Asy-Syafi'i berkata: Berdasarkan Sunnah bahwa:

3796. Rasulullah S bersaMa,

:Je 'Q; tr )P
,
.o t

Iw;, I .FU
I

ttql
t4{$i,&\s,w

"Barangsiapa membunuh burung tidak dengan hat<nya
maka ia akan dihisab ,, Dikatakan, .,Apa 

haknya?"
Beliau menjawab, "Menyemberihrym raru memakannya, dan tidak
mem otong kepalanya lalu mem buangng,2.,, 649

Tahukah engkau bahwa borehnya membunuh binatang
yang boleh dimakan selain yang menyerang darinya di dalam Al
Kitab dan sunnah, yaifu hanyarah diburu raru dimakan, atau

6;k:Jb yi-e;6,
o?

-t l.
.4--du9

e4a rehh dikernukakan pada (no. 2o4o-2W2, pembahasan: Hukum mernaangi
orang-orang musyrik - perMaan pendapat mengenai orang yang dipungut upeti danyang tidak dipungut).

549 Telah dikemukakan pada (no. 2045, pembahasan: Hukum memerangi orang.
orang musyrik - perbedaan pendapat mengenai orang -vang dipturgut up"ti d* y*g
tidak dipungut).
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disembelih lalu dimakan. Dan telah dilarang menyiksa makhluk

bemyawa.

Aku berkata, "sesungguhnya kami juga mengatakan serupa

dengan apa yang engkau katakan." Ia berkata, "Kalian menyelisihi

apa yang kalian riwayatkan dari Abu Bakar, apakah kalian

menyelisihinya sebagaimana yang aku sebutkan?"

Aku berkata, "Aku tidak tahu apa madzhabnya orang yang

kami ikuti." Ia berkata, "Apabila ia menyelisihinya sebagaimana

yang aku sebutkan tentang apa yang diriwayatkan dari Abu Bakar,

karena ia memandang, bahwa tidak boleh seorang pun menyelisihi

apa yang diriwayatkan dari Nabi $. Demikianlah yang semestinya

kita katakan kepadanya dalam segala sesuatu, dan tidak

meninggalkan apa yang dirilvayatkan dari Nabi $, tidak

meriwayatkan dari selainnya yang menyelisihinya. Adapun

terkadang mengatakan ini, dan semestinya mengatakan ini

selamanya. Terkadang meninggalkan hadits Rasulullah $ karena

perkataan salah seorang sahabat Rasulullah $, kemudian

meninggalkan perkataan safu orang ifu karena pendapatrya

sendiri, maka berarti ilmunya diserahkan kepadanya, ia bisa

berbuat sekehendaknya. Padahal itu tidak boleh bagi seorang pun

di masa kami."

51- Bab: Pengadilan

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanp kepada AqrSynf i

mengenai lelaki png mengaku menggauli budak perempuannya,
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lalu budak itu melahirkan anak, lalu lelaki itu mengingkarinya
dengan mengatakan, "Aku meraktrkan azr darinyn (yakni
mengeluarkan sperrna di luar kemaluan wanita). Aku juga tidak
menahannya di rumahku." Ia berkata, "si anak ifu dikaitkan
kepadanya apabila ia mengaku menggauri, dan tidak mengakui
isbbra ' setelah persetubuhan itu. Aku juga tidak memedulikan
perkataannya, Aku melakukan azl darnya'. Karena bisa saja ia
hamil karena itu kendati lelaki itu melakuka, azl darinya. Dan juga
tidak memedulikan bahwa ia membiarkannya dan tidak
menjaganya- Di antara para sahabat kami ada yang berpendapat
unfuk diperlihatkan kepada ahli garis kefumnan.,,

Aku berkata kepada Asy-syafi'i, "Apa hujjahnya pada apa
yang engkau sebutkan dalam hal itu?,,

Asy-Syaf i berkata:

3797 - Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu syihab,
dari salim bin AMullah, dari ayahnya, bahwa umar bin Khaththab
berkata, "Mengapa ada orang-orang yang menggauli budak-budak
perempuan mereka kemudian mereka melakukan azL ridakJah
seorang budak perempuan mendatangiku, yang majikannya
mengaku pernah menggaulinya, kecuali aku kaitkan anaknya
dengannya. silakan kalian melakukan azl atautinggalk6l. "550

Aku berkata kepada Asy-Syafi,i, ,.Sesungguhnya 
sahabat

mengatakan, 'Kami tidak mengaitkan anak budak
perempuan walaupun (majikannya) mengaku pemah menggauli,
hingga ia mengakui si anak."

Asy-Syafi'i berkata:

5so HR. Malik dalam Al Muwaththa. en42, pernbahasan, pengadilan, bab:Kepufusan tentang unmahatul aulad, no. Z4l.

kami
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3Tgs.MalikmengabarkankepadakamidariNafi,,dari
Shafiyyah binti Abu Ubaid, dari Umar' mengenai pembebasan

budak-budak perempuan yang pemah digauli (majikannya), seperti

makna hadits hnu Syihab dari Salim'651

AsySyafi'iberkata,..Iniriwayatsahabatkamidansahabat
kami dari Umar dari dua jalur, dan riwayat yang lainnya darinya' Ia

tidak meriwayatkan bahwa salah seorang sahabat Rasulullah s
menyelisihinya,danfidakpulatabiin.Bagaimanaboleh
meninggalkan apa yang diriwayatkan dari Umar tanpa

berpedoman kepada perkataan seorang pun dari para sahabat

beliau?"

Aku berkata kepada Asysyafi'i, "Adakah selain kami yang

menyelisihimu dalam hal ini?" Ia berkata, "Ya, sebagian ulama

maqyriq.,, Aku berkata, "Apa hujiah meteka?" Ia berkata, "Hujjah

mereka adalah mereka mengatakan,

3Tgg.Umarfidakmengakuianakdaribudak
perempuannya , zaidbin Haritsah tidak mengakui anak dari budak

perempuannya, dan lbnu Abbas tidak mengakui anak dari budak

perempuannya."

Akuberkata,..Laluapahujjahmukepadamerel<a?,,Ia
berkata, 

,,Adapun umar, maka telah diriwayatkan darinya, bahwa

ia mengingkari kehamilan budak perempuannya' lalu temyata

551 I{1. Malik dalam At Muwththa'en43, di ternpat yang sama dengan yang

sebelumnSra, no- 251.

ljh. Mushannaf AMmary U/132' bab: l-elaki 1nng m€nggauli budak

o"rr";;;; da' udak rnensJui r."t"rrir-ry.1, dari Abdullah bin umar, dari Nafi"

dari Shaliy4Bh binti Abu UilIb"h,* umar 6ert<aa, "Barangsiapa di antara kalian

sesunggul[rya ro*.*g--[ult;'*n tidak mengakui telah menggauli budak

o*#r:r*iv" kecuali uf,, r*i** -a*p kepadanya"' (no' 1252L;
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budak perempuan ifu mengaku terah diperkosa. sedangkan Zaid
bin Tsabit dan hnu Abbas, keduanya mengingkari -bira benar
melakukan ihr- anak dari budak perempuannya hanyarah karena
keduanya mengetahui bahwa itu bukan dari mereka, maka ifu halal
bagi mereka- Begifu pura semestinya daram har budak perempuan.
Begifu juga bagi suaminya wanita merdeka, apabira mengetahui
bahwa ia hamil dari zha, maka ia harus menorak anaknya (fidak
mengakuinya), dan tidak mmgaitkannln dengan dirinya anak yang
bukan darinya. Ini hanya dikatakan antara dirinya dan Anah Ta,ara,
sebagaimana apabila raranita mengetahui bahwa suaminya terah
mentalaknya tiga, maka tidak ada yang rayak baginya kecuari
menolak digauri- Dan imam harus memintanya bersumpah,
kemudian mengembarikannya kepadanya. Jadi hukumnya berbeda
dengan apa yang diantara hamba dan Allah g..6s2

Asy-syafi'i berkata, "Hujjah kami kepada mereka dari
perkataan mereka, bahwa mereka menyatakan: bahwa anak dari

652 66. Mushary,af Abdunary (T/156,-pada bab !,ang sama dengansebelumnya), dari lbnu Ulrainah, a*i rur,, nia;ih,.tai .;;r*n fiJiLr'u Madinah,bahwa Umar bin Khaththab *niukukur, 'ra iia uraur. pn n r.,i;;;, Iaru budak ituhamil, maka hal itu terasa berat olehnya, du..iu b.r-ho, "ya Allah, janganrah Engkaumengaitkan kepada keluarga Umar siapa yang bukan dari mereka." I-aru budakperempuan itu merahiran arnk !,ng berkurit hitam, rur" u-----enanyakan itukepadanya, perempuan ifu pun berkaL, "Dari penggernbara unta., Maka Umar pungembira. (no.725361.
Dari Ats-Tsauri, dari hnu Dzaku,an, dari Khariiah bin zaid, ia berkata, "zaid binTlabi-t mensgauli budak perernpuannlra, ia in,vut<ai budak itu, karena budak ituadalah budak perernpuann!.. laru seterah merahirkan anaknya, ia tidak mengakuianaknya, dan mencambuknya ser-atus kali, kemudian si ani airoa"f.uf,urr.,, (no.t25371.
Dari Ibnu u!'ainah,.d3n Abu Az-Zinad, dari Kharijah bin zaid, seperti itu, hanyrasaja ia mengatakan, "Budak perernpuan itu omng persia." A".1-ziiail'Dari Muhammad bin Umar, dari Amr bin Dinar, biwa lbnu-Abba, menggaulibudak perempuannya' dan ia miakukan 'urtrohudupnyu. Lalu budak perempuan itumelahirkan, maka Ibnu Abbas tidak mengakui anuk ,yi (r".lE3q. 

*' '
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budak perempuan tidak dinasabkan kecuali dengan klaim baru,

dan bahwa seseorang sete-lah melindungi budak perempuannya

lalu terlahir anak-anak darinya yang ia mengakui mereka' maka

setelah itu ia boleh menyangkal anak dan mengakui yang lainnya

setelahnya. Mereka menetapkan bolehnya menyangkal karena

merekamenyatakan,bahwaanakdaribudakperempuantidak
dinasabkan kecuali karena klaim baru. Kemudian mereka berkata,

Apabila mengakui anak dari budak perempuan kemudian ada lagi

anak-anaksetelahnya,kemudianiameninggalsebelummengakui

mereka dan sebelum menyangkal mereka' maka dinasabkan

kepadanya' Sedangkan yang melampaui dalam hal ini

mengatakan,'Qiyasannya adalah tidak menasabkan, taPi kami

menganggaP baik'-

ApabilamerekameninggalkanqiSnsmakaihrbolehbagi
mereka, karena selain mereka juga boleh meninggalkan qiyas

ketika yang lain melakukan qiyas dan melakukan qiyas ketika

orang lain meninggalkannya' Meninggalkan qiyas memrrut kami

dan menuntt mereka adalah tidak boleh' ?Pd yang dibolehkan

mengenai anak dari budak perempuan hanya safu dari dua

pendapat, yaifu: pendapat kami, atau tdak menasabkannya

kecuali denga klaim. Apabila telah melindungi budak perempuan

dan mengakui anaknya, kemudian setelah itu melahirkan lagi

sepuluhanak,lalusimajikanmeninggaldantidakadabukti
pengakuannya mengenai mereka, maka dinafikan darinya'"
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52- Bab: Orang y-g Menghidupkan Tanah Mati

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada AsySyafi,i
mengenai oftmg yang menghidupkan tanah yang telah mati. Iaberkata, "Apabila tanah yang mati itu tidak bertuan, maka
barangsiapa menghidupkannya dari karangan pemeruk Isram,
maka tanah menjadi miriknya tanpa disertai yang rainnya. Akutidak peduli, apakah surtan memberikan ifu r."puau,vu atau puntidak, karena Nabi S memberikannya, dan pl.nU"i* Nabi $lebih berhak unfuk diikuti oreh orang yang memberikannya dari
pemberian sultan.',

Aku berkata, *Apa 
hujjahnya mengenai apa yang engkau

katakan ifu?"

Ia berkata, .,Apa yang diriwayatkan oleh Malik dari Nabi 6S,dan dari sebagian sahabafuiya.,,

Asy..Syafi'i berkata:

dz.f o? o /dr ,*1 * fW d,qt:,6-;i _iA..
,* O'rf (Lf u :Jt, *3 f,Li,r ",; ,at'z

'6r'ntb JA};3 ,ij.r{
I -,

3800' Marik mengabarkan kepada kami dari Hisyam, dariayahnya, bahwa Nabi s bersabda, *Barangsiapa 
menghidupkan
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tanah yang mati maka tanah itu meniadi miliknya, dan tidak ada

hak bagi penyerobot r6uli*653." 654

3801. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu syihab,

dari Salim, dari ayahnya, bahwa Umar bin Khaththab berkata,
,.Barangsiapa menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu

menjadi miliknya."655

g802. S"fuut bin Uyainah dan lainnya mengabarkan

kepada kami dengan selain sanad ini, dari Nabi $, seperti

maknanya.555

Pemberian Rasulullah $, "Barangsiapa menghidupkan

tanah yang telah mati, maka tanah ihr miliknya", kebanyakannya

dari pemberian wali.

AkuberkatakepadaAsy-Syafi,"sesungguhnyakami
memakruhkan seseorang menghidupkan tanah mati kecuali

dengan seizin wali."

Asy-Syafi'i berkata, "Lalu bagaimana bisa kalian menyelisihi

apa yang kalian riwayatkan dari Nabi ;$ dan umar, sedangkan ini

menurut kalian adalah Sunnah dan diamalkan setelahnya? Kalian

juga memandang bahwa wali bisa memberi, padahal wali tidak

esr ilf-3 Ei: Yakni omng yang menanam di tanah milik orang lain tanpa

seizinnya, ia tidak memiliki hak untuk dibiarkan tanamannya, karena ia zhalim dan

sev.r€nang-wenang dalam penanamannya
5sielah difemukakan pada (no' 1559, pembahaan' GhashaQ'

65s HR. Malik dalam At Muvaththa' QnM, pembahasan: Pengadilan, bab:

Keputusan tentang pengslarapan lahan mati, no' 271'
G56 Telah dikemukian pada (no. 1595, pembahasan, Menghidupkan lahan tidur

(penggarapan yang tidak mernakmurkan tanah yang udak bertuan)'
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boleh memberi seseorang apa yang bukan miliknya, dan tidak
boleh menahan hartanya, dan tidak ada dosa bagi seseorang untuk
mengambil hartanya sendiri. Apabila seseoftmg menghidupkan
tanah yang mati maka ia telah mengambil hartanya, dan tidak ada
berhak mencegahnya dari ifu. Maka dikatakan kepada seseorang
mengenai apa yang tdak ada pencegahnla dari itu dan ia boleh
mengambilnya,'Janganlah engkau mengambilnya kecuali dengan
seizin sultan'.

Apabila seseorang berkata, ,sultan 
menyingkap

perkaranya,' maka ifu udak dapat disingkap kecuali ada seteru.
Zhahimya menurutn5ra, bahwa ifu udak ada pemirikn5ra, maka
apabila ia memberikan ifu kepada seseorcmg, kemudian datang
orcmg selainnya yang merupal*n pemiriknya, maka dikembarikan
kepada pemliknya.

Begitu juga apabila mengambilnya dan menghidupkannya
tanpa sezinnya, maka aku tidak mendengar ada makna pada
sultan dalam hal ini. Karena ia hanya memiliki makna apabila
memberikannya dalam keadaan fidak ada seorang pun yang
memilikinya yang diambirnya dari tangannya. Adapun apabira itu
milik seseorang, apabila memberikan haknya setelah sultan
memberikan kepadanya yang diambilrrf dari tangannya, maka
tidak ada makna baginya kecuali makna seseorang mengambil ifu
sendiri.

Ini penetapan dalam irrnu yang mana karian meninggarkan
apa yang kalian riwayatkan dari Nabi $ dan umar karena
pendapat kalian sendiri, padahal sejauh yang kami ketahui, tidak
seorang pun dari kalangan sahabat Nabi s yang menyelisihinya.
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Kalian membatasi selain kalian apa yang sebenamya lebih luas dari

ini."

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Adakah selain kami yang

menyelisihimu dalam hal ini?" Ia berkata, "rAku tidak mengetahui

seorang manusia pun menyelisihi dalam hal ini selain kalian, dan

selain orang yang kalian meriwayatkan darinya ini kecuali Abu

Hanifah. Karena sesungguhnya aku melihat kalian mendengar

perkataannya lalu kalian berpendapat dengannya. Sungguh Abu

Yusuf telah menyelisihinya dan ia mengatakan dalam hal ini seperti

pendapat kami, dan mencela pendapat Abu Hanifah karena

menyelishi Sunnah."

AsySyafi'i berkata, "Di antara yang termasuk malma apa

yang kalian menyelisihi di dalamnya adalah apa yang kalian dari

Nabi S dan dari yang setelah beliau dalam hal itu, padahal tidak

ada yang menyelisihinya:

**; LJ. J_p * v?i ky J( -rA.r

*:r|nh, J;ar i, oi,i; e ,1G:6t

.rl.b \) t? \ :Jt,

3803. Bahwa Malik mengabarkan kepada kami dari Amr

bin Yahya Al Mazini, dari ayahnya, bahwa Rasulullah $ bersabda,
,ndak boleh membahaSnkan orang lain dan tidak boleh saling

membahayakan."SST

657 Takhriinw telah dikernukakan pada (no. 1660, pernbaha*n Ghashaa.

Nanti sebentar la$ akan du;rlat shahih oleh AsySyaf i"
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Asy-Syafi'i berkata, "Kemudian aku mengikutinya di dalam
kitabnya pada sebuah hadits yang seakan-akan ia menganggapnya
sebagai penafsirannya.

tql b" J ,f UC.9 o ....o 6urrf -rA' t
ilLht -u ar J-rt'of ,1;:; €j d,g_?\t

Y :Jt,l

I

t

e i:;:3 ) -*'o:t ;:)C "€Li e *

c

J
Jz

Ab €ri J,t; i;:; ;) i*r : Jt co1ll.s*
t _to / O.

o ./..r\gtifiU ,,in$t',Wier'"n){
3804. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu syihab,

dari AI A'rai, dari Abu Hurairah, bahwa Rasululah S bersaMa,
'uanganlah seorang di antan katian melarang tebngganya

mengandarkan k w di tembola5n." Kemudian Abu Hurairah
berkata, "Kenapa kalian menghindar dariqn?'Demi Allah, tidaklah
aku melihat kalian berpaling darinya, kecuari aku akan
melemparkannya di antara pundak-pundak kalian,. "658

558 119. Malik dalam Al Muqraththa. l2n4|, pembahasan: pengadilan, bab:
Keputusan tenbng sarana rrtntun, no. S2).

HR. Al Bukhari (2/195, pernbahasan: Tindak-tndak kezhaliman, bab: Janganlah
seotang tetangga melarang tetangganya menancapkan kayu pada dindingnya), dari
Abdullah bin Maslamah, dari Malik, dengan sanad ini. lno. ZMil-

HR. Muslim (3/1230, pernbahasan: Musqat bab: Menancapkan kayu pada
dinding tetangga), dari Yahp bin Yah3n, dari Marik, demgan sanad ini. 

-(no.

t36/7@9).
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Kemudian ia menyertakan dua hadits Umar, seakan-akan ia

memandang keduanya termasuk jenisnya.

3805. Malik mengabarkan kepada kami dari Amr bin

Yahya Al Mazini, dari ayahnya, bahwa Adh-Dhahhak bin Khalifah

mengairi kolam miliknya di sebuah lokasi, lalu ia hendak

melewatkannya melalui tanah milik Muhammad bin Maslamah,

namun Muhamamd menolak, maka Adh-Dhahhak berbicara

kepada Umar bin Khaththab mengenai ini- Lalu Umar memanggil

Muhammad bin Maslamah, dan memerintahkannya agar

membiarkan ifu, nalnun Muhammad berkata, 'Tidak'. Umar pun

berkata, 'Mengapa engkau menghalangi saudaramu pada apa yang

bermanfaat baginya dan juga bermanfaat bagimu? Engkau bisa

minum lebih dulu dan belakangan, dan tidak menimbulkan

mudharat bagimu'. Muhammad berkata, 'Tidak'. Umar berkata,

'Demi Allah, itu harus dialirkan, walaupun melalui perutu'nu'-"659

3806. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-

syafi,i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan

kepada kami dari Amr bin Yahya Al Mazini, dari ayahnya, bahwa

di kebun kakeknya terdapat kali (sungai kecil) milik Abdurrahman

bin Auf, lalu Abdurrahman hendak memindahkannya ke salah sahr

sisi kebun yang lebih dekat ke tanahnya, namun pemilik kebun

melarangnya. lalu Abdurrahman berbicara dengan Umar, maka

55e HR. Malik dalam Al Muwaththa'en46, pernbahasan dan bab yang sama

dengan yang sebelumnya, no. 33).
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umar memufuskan agar mengalirkannya, maka ia pun mengalir-
kanny6.660

Asysyafi'i berkata, '[aru karian meriwayatkan di dalam
pembahasan ini dari Nabi $, sebuah hadits shahihyang valid, dan
dua hadits dari umar bin Khaththab, kemudian kalian menyelisihi
semuanya. lalu kalian katakan mengenai masing-masing dari ifu,
'Kami tidak memufuskan dengan ifu kepada manusia, dan ifu tidak
diamalkan'. Namun kalian udak meriura5atkan dari seorang
manusiapun yang aku ketahui, yang menyelisihi itu, dan tidak ada
penyelisihan safu pun dari ifu dengan pengamalan pemberi fatwa
yang menyelisih sunnah Rasulullah $. Maka semestinya
pengamalan ifu tertolak olehnya. Atau engkau menyelisihi Umar
padahal ada Sunnah yang menguatkann5a. Semestinya, ifu
tertolak dari dua siai, karena mempersempit penyelisihan terhadap
Umar saja, padahal karena ada Sunnah bersamanya, maka
penyelisihan terhadapnya lebih sempit lagi. Sedangkan engkau
telah menghalalkan pengamalan ifu. Kami pun tidak mengetahui
apa yang engkau inginkan dengan pengamalan ifu hingga hari kita
sekarang. Dan rasan5n kami tidak akan mengetahuinya selama
hidup kami. Wallahu a'Iam."

660 HR- Malik dalam At Muqaththa' (di ternpat lrang sama dengan g,ang
s€bdutmn!,a, no.34).
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53- Bab: Pengadilan

3807. Ar-Rabi, mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia trerkata: Malik mengabarkan

kepada kami dari Hisyam bin urwah, dari ayahnya, dari Yahya bin

Abdurrahman bin Hathib, bahwa para budak milik Hathib mencuri

unta milik seseorang dari MuaTanah, lalu mereka menyembelihnya-

Kemudian hal itu dilaporkan kepada Umar bin Khaththab, maka ia

memerintahkan Katsir bin Ash-Shalt agar memotong tangan

mereka, tapi kemudian Umar berkata, "Menurutku, engkau buat

mereka kelaparan. sungguh aku akan membebankan beban yang

berat kepada kalian." Kemudian ia berkata kepada orang AI

Muzni, "Berapaharga untamu?" Ia berkata, "Empat rafus dirham'"

Umar berkata, "Berikan kepadanya delapan ratus dirham'"61

Malik mengatakan di dalam kitabnya, "lni tidak diamalkan,

dan tidak dilipat gandakan denda kepada mereka, tidak diputuskan

demikian terhadap maula mereka, karena ifu tanggung jawab

mereka, serta perkataan pemilik unta itu Udak dapat diterima-"

Aku berkata kepada Aqrsyafi'i, "Kami berpendapat

sebagaimana yang dikatakan oleh Malik, dan karni tidak

berpedoman dengan hadits ini."

As5rSyafi'i berkata, "lni hadits valid dari Umar, ia

memutuskan dengan ini di Madinah di hadapan kaum Muhajirin

dan Anshar, dan kalian telah meriwayatkan dari Umar bahwa ia

memutuskan dengan sesuatu. Kami katakan, bahwa kepufusannya

di hadapan kaum Muhajirin dan Anshar, walaupun diselisihi oleh

56i HR- Malik dalam At Muwaththa' Qn4S, pernbahasan, Pengadilan, bab:

Keputusan tentang aniing pemburu dan penjaga, no' 38)'
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yang lainnya, adalah lazim bagi kita. Namun kalian meninggalkan
Sunnah karena perkataan umar dan atsar, karena hukumnya
menumt kalian adalah hukum yang masyhur lagi zhahir, yang tidak
terjadi kecuali dari hasil musyawarah dengan para sahabat
Rasulullah ffi. Apabila ia memutuskan maka hukumnya menurut
kalian adalah pendapat mereka, atau pendapat mayoritas mereka.
Tapi apabila sebagaimana yang karian katakan, maka umar telah
memufuskan di antara para sahabat Nabi fi$ dengan pendapat
mengenai untanya orang AI Muzni ifu. sedangkan kalian
mengatakan: kepufusannya di Madinah seperti ijma'dari mayoritas
mereka- Apabila kepufusan umar rahimahultahsebagaimana yang
kalian katakan, berarti karian telah menyelisihinya dalam hal ini
dan yang lainnya. Apabila tidak sebagaimana yang kalian katakan,
maka semestinya tidak tampak penyelisihan dari kalian dengan
apa yang kalian katakan itu. Karena kalian tidak meriwayatkan dari
seorang pun yang menyelisihinya. Jadi kalian menyelisihinya
bukan karena sesuafu yang karian riwayatkan dari serainnya. Dan
aku tidak mendengar kalian kecuali kalian memosisikan diri kalian
di suafu posisi dimana karian bisa menorak dan menerima
sekehendak kalian tanpa suatu makna maupun hujjah. Apabila
memang boleh mengamarkan dengan menyerisihi kepufusan
LImar, maka bagaimana bisa kalian tidak membolehkan selain
kalian apa yang karian borehkan untuk diri karian sendiri.
Bagaimana kami dan karian mengingkari orang yang menyerisihi
pendapat umar dan seseorang dari sahabat RasulullJ d& di selain
masalah ini?"
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54. Bab: Budak Perempuan yang Menipu dengan
Dirinya

3808. fu-Rabi,bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, ia

berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata, Malik

mengabarkan kepada kami, bahwa telah sampai kepadanya,

bahwa Umar atau Utsman, salah safunya memufuskan mengenai

budak perempuan yang menipu seorang lelaki dengan

menyebutkan bahwa dirinya adalah wanita merdeka- [-alu ia

melahirkan anak-anak. Maka Umar memutuskan agar anaknya

ditebus dengan 5nng seperti mereka-

Malik berkata, "Itu kembali kepada nilai (harga), karena

budak tidak dapat digantikan dengan yang sepertinya, dan tidak

pula dengan yang serupanya. Maka itu kembali kepada nilai."62

Aku berkata kepada AsySyafi'i, "Kami mengatakan apa

yang dikatakan Malik-"

AsySyafi'i berkata, "Kalian meriwayatkan ini dari umar

atau Utsman, kemudian kalian menyelisihi ifu, siapa pun yang

mengatakan ifu. Kami pun tidak mengetahui kalian meriwayatkan

dari seseorang yang menyelisihinya dan fidak pula yang

meninggalkan pengamalann5n, serta tidak pula karena ijma' yang

diklaimnya. t-alu mengapa kalian meninggalkan ini, sedangkan

kalian tidak meriwayatkan dari seorang pun sahabat Nabi S yang

menyelisihinya? Bagaimana ketika kalian mengikuti Umar dalam

662 HR. Malik dalam Al Muwaththa' (2/741, pembahasan: Pengadilan, bab,

Keputusan mengaitkan anak kepada aphnya, no' 231'

Di dalamnla disebutkan perkataan Malik, "Nilai itu lebih adil dalam l]Ell irn, insw

Allah."

657



AlUmm

hal bahwa denda membunuh dhabu'(lleyna di saat ihram) adalah
seekor kambing, dan rusa ditebus dengan kambing betina,
sedangkan nilainya berbeda dengan ntlat dhabu, dan rusa, Ialu
kalian mengatakan, 'Tubuh lebih dekat kepada fubuh,. Tapi
mengapa kalian tidak mengikuti pendapat umar atau usman
dalam hal seperti ifu yang terkait dengan tubuh sebagaimana yang
kalian jadikan contoh di kedua contoh ini png terkait dengan
tubuh?"

55- Bab: Keputusan Tentang Anak yang Dibuang

Asy-Syafi'i berkata:

3809. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu syihab,
dari sunain Abu Jamilah, seorang lelaki dari Bani sulaim, bahwa ia
menemukan seoftrng anak dari hasil zina yang dibuang pada masa
umar bin I(haththab. Lalu ia membawanya kepada umar, lalu
umar bertanya, "Apa yang menyebabkanmu mengambir anak
ini?" Ia menjawab, "Aku menemukannya terrantar sehingga aku
mengambilnya-" [-alu orang yang mengenal anak itu berkata,
"wahai Amirul Mukminin, dia anak png shalih.', (Jmar berkata
kepadanya, 'Benarkah?" &*g ifu menjaurab, ..ya., 

Umar
berkata, "Pergilah! anak ifu telah bebas, engkau mendapatkan hak
perunliannya, dan kamilah yang menangguns nafkahnya.- Malik
berkata, "Hal 5rang di sepakati di karangan kami, bahwa anak Snng
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dibuang adalah orang merdeka, dan bawah wala'-nya milik kaum

muslimin."553

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Kami berpedoman

dengan perkataan Malik."

Asy-Syafi'i berkata, "sungguh kalian telah meninggalkan

apa yang kalian riwayatkan dari Umar mengenai anak yang

dibuang. Apabila kalian meninggalkannya karena Nabi $ telah

bersabda,

.'dti ,J,i,l;t
'Wab' meniadi milik orang Wrg memerdel<akan'"

Kalian telah menyatakan bahwa dalam hal itu ada dalil5Bng

menunjukkan, bahwa unla' ifu hanya menjadi milik orang lrang

memerdekdkan, dan tidak lepas dari orang yang memerdekakan.

Kalian telah menyelisihi Umar karena berdalih dengan Sunnah,

kernudian kalian menyelisihi Sunnah dengan menyatakan bahwa

orang saibah wala'nya fidak menjadi milik omng yang

memerdekakannya apabila ia dimerdekakan.6@ Kalian menyelisihi

semuanya, .kalian menyelisihi Sunnah mengenai orang Nashrani

yang memerdekakan budak muslim, lrakni kalian menyatakan

bahwa tidak ada wala' baginya, walaupun ia memerd"kukr-,.555

553 Telah dvAkfuijpada(no. 1760, pernbahasanl Faraidh, bab: Harta wadsan)'

664 Malik berkata, "sesunggutrnlra s€baik+aik hal yang aku dengan mengenai

saibah, bahwa,.ia tidak mernegang urala' seorcng pun, dan bahwa harta unrisannya

milik kaum musilmin, dan diyattr mereka yang menanggung." (Al Muvvaththa"

Zn8S, pernbahasan: Memerdlkakan budak dan wala', bab: Warisan orang saibah,

dan tidJ ada wala' bagi Yahudi dan Nashrani yang memerdel€kan)'
665 Mafik Uotutu -*genai orang Yahudi dan Nashrani yang budaknSra memeluk

Islam lalu ia memerdekakanfa sebelumdijual, "sesungguhnya',rrala'-nya budak yang di
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Kalian juga menyelisihi sunnah mengenai anak yang dibuang,
karena Nabi ffi bersabda,

:&l Ai,t;tCt
" Saunggwhn5n qmla

mqnerdekakan.
itu h*ln nilik orang thng

Ini adalah penafian owla'kecuali menjadi milik orang yang
memerdekakan, sedangkan anak yang dibuang bul*nlah orang
yang dimerdekakan, sehingga tidak ada ovala rnya. orang yang
mantap meninggalkan As-sunah dan menyelisihi Umar, duhai
kiranya mereka itu tidak pemah disebutkan. Karena kalau begifu
kami tidak mengetahui mereka. Hanya Allah-lah yang kuasa
memberi pertolongan. sunngguh Alrah tidak membebani seoremg
pun unfuk mengambil agama-Nya dari orang yang fidak
diketahuinya. sekiranya Allah membebaninya demikian, apakah
boleh ia menerima dari yang tidak diketahuinya? sungguh ini
kelalaian },ng panjang, dan aku tidak mengetahui seorang pun
diambil ihnu darinya lalu dibebankan seperti ini pada
perkataannya. Dan aku mendapatinya meninggalkan apa yang
diriwa5ratkannya mengenai anak temuan dari umar karena
sunnah, kemudian meninggalkan Sunnah mengenai ini. Dan di
baEan lain mengenai saibah dan Nashrani yang memerdekakan
orang Islam.

Aqrsyafi'i berkata, "sebagian orang menyerisihi kami
dalam hal hi, narnun pendapatrya rebih terarah daripada
pendapat kalian. Mereka berkata, 'Kami mengikuti apa yang

merdekakan itu milik kaum muslimin." (Di ternpat yang sama dengan yang sebelumnya
didalam AlMtruaththa).
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datang dari umar mengenai anak temuan, karena ada

kemungkinan fidak menyelisihi Sunnah, sedangkan Sunnah

mengenai orang yang dimerdekakan yang udak ada ortala'-D9d,

dan menjadikan wala' seseorang yang memeluk Islam di tangan

seorang muslim, berdasarkan hadits AMul Aziz bin umar bin

AMul Azu, dan Nabi $.ffi Mereka juga mengatakan tentang

orang saibah dan orang Nashrani yang memerdekakan budak

muslim, maka kami menyatakan bahwa hujjah kepada mereka,

bahwa sa6a Nabi $, ',P|',f.)l] 6 'Saungguhn5m urala' itu

hanya milik orang tnng memerdekal<an',667 bahwa wala' tht

hanyalah menjadi milik orang yang memerdekakan, dan fidak dari

orang yang memerdekakan. Apabila kami memiliki huijah kepada

mereka dengan itu, maka itu sebagai hujiah yang lebih jelas

kepada kalian, karena kalian menyelisihinp padahal semestinla

kalian menyepakatinlp, dan kalian menyepakatinya padahal ada

qrubhat pada kalian apabila menyelisihinya' "

566 Telah dikemukakan ulasan terrtang hadib Abdul Aiz bin umar bin AMul

Az?, pada (no. 1759, di dalam pottFtry": Fardidh, bab: Warisan)'

Lfurt p' t.lt'.li,f:J,l.-* ,yj''J;l6t"Bila s6@mng memeluk Islam mdalui

tangan s6@fttng, mala ia memiliki uala'-n5a'"" 67 Lihat l"o. fZSO, di dalam pernbahasan: Faraidh, bab: Warisan, karern di

sana telah dikemukakan hadits' ii;f 'c,;f,',lttr lWala' maniadi milik omng yang

mqnerdel<akarll.
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56. Bab: Keputusan Tentang Hibah

3810- Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: AsSr
syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik bin Anas
mengabarkan kepada kami dari Daud bin Al Hushain, dari Abu
Ghathafan bin Tharif AI Murri, dari Marwan bin AI Hakam, bahwa
umar bin Khaththab berkata, "Erarangsiapa menghibahkan suafu
hibah (pemberian) kepada kerabatnya, atau sebagai sedekah, maka
ia tidak boleh memintanya kembali. Dan barangsiapa menghibah-
kan suafu hibah karena memandang bahwa ia hanln mengingin-
l*n pahala, maka ia tetap di atas hibahn5n, ia boleh
mengambilnya kembali apabila tidak rela."

Malik berkata, "sesungguhnga apabila hibah berubah di
tangan penerima hibah untuk mendapatkan pahala, baik
bertambah maupun berkurang, maka penerima hibah agar
memberikan

1ri5u1r."658

nilainya saat menerimanya kepada pemberi

Aku berkata kepada AsySyafi,i, ..Sesungguhnya 
kami

berpendapat dengan pendapat sahabat kami.,,

AsSrSyafi'i berkata, "(Jmar berpendapat mengenai hibah
yang di maksudkan pahalanya, bahwa o*.'g Snng memberikan
hibahn}n apabila ia tidak meridhainya, bahwa pemberi hibah itu
berhak memilih hingga ia meridhai hibahnya. Apabila ia
memberikan berlipat{ipat di dalam pandangannya -unllahu a'lanr
maka ia boleh menariknSa kembari, dan apabila yang dihibahkan
berubah di tengah penerima hibah dengan adanya pertambahan,

66s HR. Marik daram At Muu'aththa' (znil, pernbatnsan, pengadilan, bab:
Keputusan tentang hibah, no. 42).
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maka ia boleh mengambilnya. Ia juga menjadi seperti orang yang

menjual sesuahr dan ia dalam hal itu memilih hak pilih, budak

lelaki atau budak perempuan. [-alu ketika bertambah di tangan

pembeli, maka penjual berhak membatalkan jual-beli itu, sehingga

ia boleh membatalkannya apabila budak lelaki atau budak

perempuan yang dijual itu bertambah, dan banyak tambahannya-

Madzhab kalian menyelisihi apa yang kalian riwayatkan dari umar

bin Khaththab."

57- Bab: Keputusan Mengenai Perkosaan dan
Pengasingan

3811. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata, Malik mengabarkan

kepada kami dari Nafi" bahwa seorang budak mengurusi budak-

budak dari bagian seperlima, lalu ia memaksa seorang budak

perempuan di antara budak-budak itu, lalu menggaulinya.

Kemudian Umar mencambuknya dan mengasingkannya, nannun

budak perempuan itu tidak dicambuk, karena budak lelaki ihr

memaksanya.5S9

Malik berkata, "Kami tidak mengasingkan budak lak-laki

itu."

66e HR. Malik dalam N Muwnththa' 12/827, pernbahasan' Hudud, bab

Himpunan riwayat mengenai hadd zina, no' J5-)'
Perkataan Malik pada pernbahasan sebelum ini, trab: RiwayaLriwayat mengenai

orang yang mengakui zina pada dirinya'

Malikberkata,-""n.at<ut<aalruidianutolehpamahliilmu,bahwatidakada
pengasingan bagi para budak bila mereka kina-"
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Aku berkata kepada AsySgrafi,i,
mengasingkan budak lelaki itu."

"Kami juga tidak

Asy-syafi'i berkata, "Mengapa? padahar karian fidak
meriwayatkan dari seorang pun sahabat Nabi # dan tidak pula
tabiin yang aku ketahui menyelishi apa yang kalian rivrnSntkan dari
umar? Apakah diboleh seseorang yang mengerti sesuafu dari fikih
unfuk meninggalkan perkataan L)mar, tanpa mengetahui
penyelisihannya dari para sahabat Nabi $, har,lru karena
pendapafurya sendiri atau orang seperti dirinya, dan terkadang
menjadikannya sebagai hujjah terhadap sunnah, dan hujjah
terhadap apa yang fidak ada sunnahnya. padahar apabira
terkadang menjadi hujjah, maka begifu juga pada kali yang lain.
Apabila dibolehkan memilih bagi yang mendengar perkataannya
unfuk terkadang menerimanya dan terkadang menoraknya, maka
boleh juga bagi setain kalian unfuk meninggalkan apa yang kalian
ambil dan mengambil apa yang karian tinggalkan. Daram har irmu,
manusia tidak bertopang pada, sesuatu yang kalian ketahui.
sungguh ini tidak pemah didengar dari seorang pun di karangan
kami. Wallahu a'lam."

58- Bab: Memotong Tangan Budak Karena
Mencuri Barang Majikannya

3812- Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy
syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan
kepada kami dari Ibnu syihab, dari As-saib bin yazid, bahwa
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Abdullah bin Amr Al Hadhrami membawa budaknya kepada Umar

bin Khaththab, lalu berkata kepadanya, "Potonglah tangan budak

ini, karena ia telah mencuri." umar berkata kepadanya, "Apa yang

dicurinya?" Ia menjawab, "la mencuri cermin milik ishinya yang

harganya enam puluh dirham." umar berkata, "Lepaskan dia,

tidak ada hukuman potong atasnya. Pelayan kalian mencuri

barang Lu1i-."670

AsySyafi'i berkata, "Kami berpedoman dengan ini, karena

budak adalah milik majikannya, mengambil dari miliknya, maka ia

tidak boleh memotong miliknya apabila mencuri dari miliknya, baik

ia tinggal di rumahnya dengan menjamin keamanannya atau pun

di luar. Begifu juga tidak dipotong tangan orang yang mencuri dari

milik istrinya karena suafu keadaan, karena berbaumya isfuinya

dengan suaminya. Inilah makna perkataan umar, karena ia tidak

bertanya, 
,Apakah kalian menjamin keadaannya ataukah tidak?'

Ini termasuk yang kalian menyelisihi umar di dalamnya,

padahal tidak ada yang menyelisihinp sejauh Snng kami ketahui'

Kalian mengatakan bahwa tangan budak dipotong apabila mencuri

barangmilikistrimajikannyaapabilaiatidaktinggaldirumah
mereka dengan menjamin keamanannya'"

Hudud, bab' APa Yang670 14u5 dikemukakan pada (no' 2814' penrbahasan:

tidak mengandung hukum potong tangan karena L*riana0"
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59. Bab: Menurunl<an/Nlenufupkan Tirai

3813- Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy
Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan
kepada kami dari Yahya Ibnu Sa'id, dari sa'id bin Al Musayryab,
bahwa umar bin Khaththab memufuskan tentang wanita yang
dinikahi laki-laki, bahwa apabila tirai diturunkan/ditutup, maka
telah wajiblulr rrulr*.671

AsySyafi'i berkata:

3814. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu syihab,
bahwa zaid bin Tsabit berkata, "Apabila ia masuk dengan isfuinya
lalu menurunkan/menufupkan tirai kepada mereka, maka wajiblah

^4r*.672

3815. Diriwayatkan dari lbnu Abbas dan syuraih, bahwa
tidak ada mahar keruali karena persefubuhan. Keduanln atau

salah satunya berhujjah dengan firman Allah *, $j a';$j.3iL o;3

'i$ v i";i ^lj ",lt ;Jj $ 'Sr:-S 
61 "riku kamu

mencenikan isbi-istimu sebelun karnu dengan
mereka, padaltal saungguhnya kamu sudah menenfiikan

maka bayarlah seperdua dari mahar wng terah kamu
tentukan itu-" (Qs. AI Baqarah I2l, 2BZ) seiumrah ahri fikih
berpendapat dengan id, Iaru mereka mengatakan, "Tidak

671 Tehh dikeenukakan pada (no. s759, pernbahasan ini juga, dan bkfuilnyapudu 
lp^. 1755, pernbahasan: Famidh).
672 Tehh dikernukakan padg ho. 3750, pembahasan ini, dan takhrit'nya dan AtMutathtlza' telah dikerrukakan dimna).
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memedulikan penutupan (pintu/tirai), karena yang mewajibkan

mahar ufuh adalah persetubuhan, dan perkataan yang diterima

mengenai persetubuhan adalah perkataan suami." Yang lainnya

berkata, "Maka diwajibkan karena menutup pintu dan menurunkan

firai."

Ini diriwayatkan dari Umar bin Khaththab. Selain itu, Umar

juga berkata, "Apa dosa mereka apabila datang orang 5ang lemah

dari kalian." Lalu kalian menyelisihi perkataan hnu Abbas dan

Syuraih beserta takqrilan mereka mengenai kedua ayat itu, yaitu

firman Allah &: '-i;.3 i # u |iSiiL t)Li "Jika kamu

menceraikan isbi-istimu sebelum kamu bercampur dengan

mereka)' (Qs. AI Baqarah l2l: 2371;dan firman-Nya' . "$*1iL,

q'!* l+ A W '{i 6 4,# 6 J} "Kemudian kamu

ceraikan mereka sebelwn kamu mencampwinya mal<a sekali-kali

frdak wajib atas mereka iddah bagimu 5nn9 kanu minb

menyempunakann5m." (Qs. AlAhzaab t33l: 49)

Kalian juga menyelisihi apa yang kalian riwayatkan dari

Umar dan Z.aid. Demikian itu, karena setengah mahar diwajibkan

karena akad, dan setengah lainnya diwajibkan karana masuk.

Makna perkataan mereka berdua, yang tidak ada makna lainnya,

bahwa apabila ia berduaan dengannya, maka itu seperti halnya

penerimaan dalam jual-beli, maka telah diwajbikan setengah mahar

lainnya. Keduanya udak berpandangan dengan perseh.rbuhan-

Umar jelas memufuskan mahar, walaupun fidak mengakui

persefubuhan, berdasarkan perkataannln: "Apa dosa mereka

apabila datang orang yang lemah dari kalian." Kemudian kalian
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menyratakan bahwa tidak diwajibkan mahar karena menutup pinfu
atau menurunkan tirai apabila si wanita tidak mengaku
persefubuhan, dan hanya diwajibkan karena persefubuhan.
Kemudian kalian menarik kembali lalu kalian membatalkan
persefubuhan dan klaim persetubuhan. I alu kalian mengatakan,
"Apabila bersenang-senang dengannya setahun hingga pakaiannya
lusuh maka wajiblah mahar." siapa yang menetapkan setahun
kepada kalian? Dan siapa yang menetapkan rusuhnya pakaian
kepada kalian? Apabila pakaian ifu rusak sebelum setahun,
bagaimana udak diwajibkan mahar? Bagaimana menurufunu
apabila seseomng berkata, "Apabila bersenang-senang dengannya
sehari." Atau yang lainnya berkata, "Dua hari.,, Atau yang lainnya
berkata, "sebulan-" Atau yang lainnya berkata, "sepuluh tahun,
atau tiga puluh tahun, atau setahun", apakah hujjahnya hanyalah
dikatakan: Ini penetapan waktu yang tidak ditetapkan oleh umar
dan tidak pula oleh zaid. Perkataan keduanya telah sampai kepada
kami, dan tidak ada penetapan wakfu kecuali berdasarkan khabar
yang pasti."

Begitulah kalian. Aku tdak mengetahui maksud dari
perkataan kalian ini kecuali bahwa ifu keluar dari semua pendapat
ahli ilmu baik yang dahulu maupurl yang sekarang, dan aku tidak
mengetahui seorang pun yang lebih dahulu dari kalian
berpendapat dengan ini. Hanya Allah-lah yang kuasa memberi
pertolongan.6T3

Jika kalian mengatakan, "orang yang impoten diberi tempo
setahun", maka ini bukan impoten, karena impoten menurut

67s 1"61', dikernukakan pada (no. 3261, pernbahasan ini, tnb: Rir,vapt-riwa3nt
tentang mahar, dan bkhrilnya pada no. !75s, pengulangan pembahasan: Faraidh,
bab: Orang yang mengatakan, "seseomng iidak diwarisi hi"Sgu ia meningga[."
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kalian adalah yang ditangguhkan setahun dari sejak istrinya

mengadukannya kepada sultan, walaupun sebelumnya telah tinggal

bertahun-tahun bersamanYa.

60- Bab: Qasamah dan Tebusan

3815. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-

syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan

kepada kami dari hnu Syihab, dari Sulaiman bin Yasar dan Irak

bin Malik, bahwa seorang lelaki dari Bani Sa',d bin laits melarikan

seekor kuda, lalu kuda itu menginjak kaki jari seorang lelaki dari

Juhainah, lalu ia mengalami pendarahan karena itu lalu meninggal.

Maka umar bin tftathtahb berkata kepada orang-orang yang

didakwa, "Kalian mau bersumpah lima puluh sumpah, bahwa ia

tidak mati karenanya." Namun mereka menolak dan

mengkhawatirkan sumpah-sumpah itu, lalu Umar berkata kepada

pihak lainnya, "Bersumpahlah kalian." Namun mereka juga

menolak. Maka umar bin Khaththab memufuskan setengah diyat

atas orang-orang Srri 5u'6-674

AsySyafi'i berkata, "Kalian menyelisihi di dalam semua

hukum Umar bin Khaththab ini, yaifu kalian mengatakan, 'Dimulai

dengan pendakrua'. Bahkan kalian menyatakan, bahwa apabila

674 11g. Malik dalam A! Muraththa'12/851, F,ernbahasan: Tebusan, bab: DiSrat

kesalahan dalam mernbunuh, no- 4).

setelahnrra Malik berkah, "Pengalamannya tidak berdasarkan ini."

Ini telah dikenrukakan, pernbah-asan: Dakruaan dan pembuktian, bab: Penolakan

sumah, no.3040.
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tidak ada yang bersumpah dari kedua belah pihak, maka tidak ada
setengah diyat padanya, fidak pula kurang, dan tidak pula lebih.

Apabila kalian berpendapat dengan pendapat kami, bahwa
Nabi memulai dengan pendakwa, lalu ketika mereka tidak mau
bersumpah beliau mengembalikan sumpah-sumpah ifu kepada
para terdakwa, lalu ketika para terdakwa tidak menerima sumpah
mereka, maka beliau fidak menetapkan apa pun bagi pendal$/a
atas pendakwa. Demikianlah madzhab kami. Demikian pula yang
diwajibkan atas kalian dalam setiap perintah yang kalian dapati ada
sunnah dari Rasululluh # di dalamnya, atau kalian berpedoman
dengan sunnah Rasulullah $ bukan apa yang menyelisihi mereka
dan semua hal- ndak ada sesuafu pun 5nng lebih layak untuk
dijadikan pedoman dengan kepufusan umar dari pada ini, karena
hulum dari dalam ihi lebih masyhur daripada yang lainnya.
Memungkinkan bagi kalian unfuk mengatakan, Ini tebusan darah
kesalahan (pembunuhan tdak sengaja). Sedangkan yang
diputuskan Rasulullah $ adalah dam disengaja (tebusan
pembunuhan disengaja). Jadi, kami mengikuti apa yang diputuskan
Nabi s sebagaimana yang beriau pufuskan daram kasus
pembunuhan disengaja, dan mengikuti apa yang diputuskan Umar
sebagaimana yang dipufuskan dalam pembunuhan tidak disengaja.
Ini tidak berarti salah satunya menyelisihi yang lainnya. Apabila
kalian mengatakan, bahwa keduanya sanna, bahwa keduanya
qasamah (sumpah lima puluh), Ialu kalian berpedoman dengan
sabda Nabi s, dan menjadikan pembunuhan tidak disengaja
diqiyaskan pada pembunuhan disengaja, maka tidakrah tepat
menggunakan suafu hadits yang menyelisihi apa yang datang dari
Rasulullah # itu kecuali menyerishinya lebih utama kalian lakukan
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dalam ini dan berpedoman dengan keputusan Rasulullah #- Tidak

semestinya pendapat kalian berubah-ubah' "

61. Bab: Keputusan Tentang Diyat Gigr Geraham,
Tulang Dada dan Tulang Rusuk

3817. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan

kepada kami dari zaid bin Aslam, dari Muslim bin Jundab, dari

Aslam maula umar bin Khaththab, bahwa Umar memufuskan

mengenai diyat gigi geraham benrpa unta, dipt fulang dada

benrpa unta, dan diyat fulang rusuk berupa unta'675

AqrSyafi'i berkata:

3818. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin

Sa'id, bahwa ia mendengar Sa'id bin Al MusaSiyab berkata, "(Jmar

bin Khaththab memutuskan mengenai diyat gigi geraham berupa

masing-masing seekor unta. Sedangkan Muawigrah memutuskan

diyat giE geraham masing-masing berupa lima ekor unta." Sa'id

bin AI MusaSyab berkata, "Di5rat berkurang di dalam keputusan

Umar bin Khaththab, dan bertambah di dalam keputusan

Muawiyah. seandainya itu aku, niscaya aku putuskan diyat untuk

675 Telah dikernukakan pada (no. 2683, pernbahasan: Meluloi dengan sengaja,

bab, Mernecahkan h,l-s). oa" taur, cf-bkhniPadla(no. 2080, pernbahasan: Hukurn

mernbunuh o.*g-r*g:'musyrik - budak muslim 5png melarikan dn keBda ahlul

haft lorarry yang boleh diPemngiD.
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gigi geraham masing-masing dua ekor unta, maka ifulah diyat png
,u-u..676

Aku berkata kepada AsyS5rafi,i, .,sesungguhnya 
kami

mengatakan, bahwa diyat gigi geraham masing-masing lima. Kami
pun menyatakan, bahwa mengenai diyat fulang dada dan fulang
rusuk tidak ada hukum yang diketahui, jadi diputuskan dengan
ijtihad."

Asy-syafi'i berkata, "sungguh kalian menyelisihi hadits Zaid
bin Aslam dari umar semuanya, kalian mengatakan, yaitu kalian
mengatakan tentang diyat gigi geraham masing-masing lima ekor.
Demikian juga kami berpendapat berdasarkan apa yang datang
dari Nabi s mengenai diyat gigi, yaitu lima ekor (unta), dan gigi
geraham adalah Slrgi jug6."677

Asy-syafi'i berkata, "lni sebagaimana yang kami katakan di
dalam masalah sebelumnya, dan ada kemr-'rgkinan Nabi s
mengatakan, bahwa diyat grgi dan apa-apa yang diliputi mulut

676 FIR. Malik dahm At Mwathttn, e/g61, p€rnbahasan: Tebtrsan, bab:Himpnan tebusan grgr, no. 7).
D dahmnya ada tambahan pada pertrataan sa'id bin Ar M,sayryab: "Dan setiap

17ang berijtihad mendapat pahala."
l.jh. Mushanmf 4Mur"laq (9/UZ, p€rnbahasar,: Tebusan, bab: Gigi), dari

Ib"u-jr-jr dari Yahya bin sa'id, ia Hata, "sa'id bin Ar r-ru*lryuib b"rkuru, ,uo,-
bin Khaththab memutuskan mengenai undakan png merukai bug,* atas mulut dan
bagian bawah mulut dengan denda lima ekor unh, pada ggi go;u- dengan denda
masing-masing satu ekor unta, sampai-sampai retit<a- ttutwiph terkena sigigerahamnya, ia berkata, Aku lebih mengetahui tentang gigi geraham daripada umar,.
Lalu ia memufuskan dalam hal ifu dengan masing-masing Iima ekor,."

said berkata, "Bila mengenai murut semuanya dJam keput,san umar niscalra
{vatrva dikurangi, dan bila teriadi di dalam kepuhrsan Mu,awiyah niscaya ditambahi.
Seandainya aku, maka aku tetapkan pada s,gr j.rm- -*ingi**i,rfiuu nkor,_tu,
-uku}r1 adalah diyat yang sernpuma.,, ("".IIEOT.

o// Telall dikemukakan pada (no. 223r, padaulasan diyat gigi, dari pernbahasan:
Di1nt).
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yang disebut gigi adalah lima ekor (unta). Apabila kami dan kalian

memiliki hujjah dengan mengatakan bahwa gigi geraham adalah

gigi, lalu kita berpendapat dengan hadits Nabi $ mengenai ifu,

dan kita menyelisihi yang lainnya karena zhahimya hadits Nabi $,
dan kita juga menghormati l,ang lainnya, kecuali apabila

menyelisihi saMa Nabi $. Maka demikianlah semestinya kita

selamanln tidak meninggalkan sesuatu pun dari Rasulullah S
karena perkataan yang lainnya. Adapun kalian terkadang

meninggalkan pendapat umar karena sabda Nabi s, lalu di kali

yang lain kalian meninggalkan saMa Nabi s karena perkataan

Umar, maka ini adalah hal yang inqp Allah tidak luput dari

pengetahuan seorang alim pun, bahwa ittl tidak boleh dilakukan

oleh seorang pun."

AsySyafi'i berkata, "Kalian juga menyelisihi pendapat

Umar mengenai diyat tulang dada dan tulang msuk, yaitu kalian

mengatakan, tidak ada sesuatu yang ditetapkan dalam hal itu.

Aku sendiri berpendapat dengan pendapat Umar dalam hal

itu, karena sejauh yang aku ketahui, tidak seorang pun sahabat

Nabi $ yang menyelisihinya, sehingga aku fidak berpandangan

untuk berpendapat dengan pendapatku sendiri dan menyelisihi

Umar dalam hal ini.

38lg.MalikjugameriwaSntkandariSa'id,bahwaia
meriwayatkan dari Umar mengenai diyat gigi geraham' !'aihl

masing-masing safu ekor unta. Dari Muawiyah bahwa lima ekor

unta- Ia sendiri mengatakan, masing-masing dua ekor *',1u.578

678 Taklfi.iiil)atelah dikernukakan pada hadits yrang lalu, (no. 3818).
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Apabila sa'id mengetahui sesuafu dari Umar kemudian ia
menyelisihinya, dan ia tidak berpendapat dengan hadits yang kami
anut, sedangkan kalian menyelisihi umar, kemudian juga
menyelishi Sa'id. L^lu mana yang kalian nyatakan bahwa apabila
sa'id mengatakan suafu pendapat maka ifu tidak diterima kecurali
berdasarkan ilmu, padahar karian berhujjah dengan pendapatrya
mengenai sesuafu, tapi dalam har ini dan lainnln karian
menyelisihinya? Mana yang kalian nyatakan, bahwa ilmu di
Madinah bagaikan warisan yang mereka tidak berteda pendapat
mengenainya. Namun cerita mereka apabila mereka bercerita dan
kalian menceritakan dari ada perbedaan-perbedaan pendapat.
Begifu juga cerita selain kalian mengandung pefoedaan-perbedaan
pendapat dalam banyak hal. Ijma' menurut mereka hanyalah yang
ada ijma' padanya menurut serain mereka. Ilmu manusia yang
paling utama setelah ilmu tentang sharat, yang ada ijma, padanya
di Madinah, adalah dipt. Karena:

3820.lbnu Thawus mengatakan dari ayahnya, .,Apa yang
diputuskan Nabi $ berupa tebusan/diyat dan 

- 
zakat, maka

hanyalah berdasarkan wahyr yang difurun 1*n." 67 9

sedangkan posisi Umar dari Isram berada di posisinya yang
sedemikian di tengah manusia. Namun karian menyerisihinya
dalam hal diyat, dan setelahnya kalian menyerisihi lbnu AI
Musayyab dalam hal itu. Aku tidak melihat klaim kalian mengenai
hal yang diwarisi ifu sebagaimana yang karian kraim itu, aku juga

679 UI"r. Mushannaf A g/229, pembahasan: Tebusan, bab: Sqertidisengaja).

Nanti akan dikernukakan secara musnad pada (no. 401g), dan inqa Anah &akan kami nukil lafazhnya dari Abdurrazzaq.
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tidak melihat kalian mengatakan ini dari Umar, dan aku juga tidak

mendapati kalian menerima ilmu kecuali dari diri kalian sendiri.

62- Bab: Nikah

382L. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan

kepada kami dari Abu Az-Zubair, bahwa Umar bin Khaththab @

dilapori suahr pemikahan !,ang tdak disaksikan kecuali oleh

seorang laki-laki dan seorang wanita, maka ia berkata, "lni nikah

siri (pemikahan rahasia), dan aku udak membolehkannya.

Seandainya aku telah menginformasikannya, niscya aku rajam."68o

AsySyafi'i berkata, "Kalian menyelisihi ini, dan kalian

mengatakan, 'Nikahnya dibatalkan, namun tidak ada hadd

atasnya'. Maka kalian menyelisihi Umar, karena Umar berkata,
,seandainya ia telah menyampaikan, niscaya ia merajam'. Yakni

seandainya aku telah memberitahu manusia bahwa itu pernikahan

hanya dengan seorang saksi laki{aki dan seorang wanita itu tidak

halal, hingga mereka mengetahui ifu, niscaya aku rajam orang

yang melakukannya setelah penyampaianlru. Hanya Allah-lah yang

kuasa memberi pefunjuk."

eeo Telah dikernukakan pada (no. 2218, pernbatrasan: Nikah, bab: Nikah dengan

adanya para saksi).
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63. Bab: Riwayat-Riwayat Tentang Mut,ah

3822- Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: As5r-
Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan
kepada kami dari Ibnu syihab dari urwah, bahwa Khaulah binti
Hakim menemui umar bin I(haththab lalu berkata, "Rabi'ah bin
umayyah telah menikah secara mut'ah dengan seorang wanita
yang lahir di kalangan Arab, lalu wanita ifu hamil darinya.,' Umar
bin Khaththab kemudian keluar dengan membawa sorbannya, lalu
ia berkata, Ini adalah Nikah mut'ah, sekiranya aku mendapatinSn,
maka akan aku rajam.581

AsySyafi'i berkata, 'lni menyerupai pendapatnya pada
yang pertama. Ma&hab Umar dalam hal ini, bahwa mut'ah
apabila memamg haram menurut seseorang, maka orang_orcmg
telah melakukannya dengan menganggapnya halal atau karena
tidak tahu, dan ifu adalah sebutan nikah. I alu ia menggugurkan
anggapan halal itu dari mereka. Rarena apabila ia telah lebih dulu
menyampaikan ifu hingga memberitahu mereka bahwa hukumnya
haram tapi mereka melakukannya, maka ia merajam mereka, dan

681 HR. Malik daram Al Mutnththa'(z/g2, pernbahasan: Nikah, bab: Nikah
mut'ah, no- 421. Di dalamnla udak terdapatl<ata"miwaladah rv""sl"hi, di kalangan
fuab, hidup ksama anak-anak Arab, dan berperilaku dengan piii"t-.r*"r."r

uh. Musharunf AMurazaq (7/so3, bab: Mut'ah), Iuri'tut '.*, dafi Az-z)hn,
dari Unvah bin Az-Zubair, bahwa Rabi,ah bin Uma54,rah bin Khalaf _m.uf,i seorang
wanita muowlladah di antara mereka yang lahir di Madinah dengan kesaksian dua
orang wanita, salah satunp Khaulah binti Hakim, ia r,vanita shalihah. I_alu tidak berapa
lama- wanita itu hamil, maka Khaulah menlnmpaikan har itu r."puau umar binKhaththab, maka umar pun berdiri sambir menyeret ujung sorbannya karena marahhingga naik ke atas mimbar, lalu berkata, "sesunggui,.,fr taur, .u*pui kepadaku,
bahwa Rabi'ah bin Umag/ah menikahi seorang wanita muwalladahdari antam merekayang lahir di Madinah dengan kesaksian dua orang uranita. Dan sesungguhnya bila aku
mendapatinya dalam hal ini niscaya aku rajam." (no" f+OSa).
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memperlakukan mereka sesuai hukumnya. Apabila dulu mereka

menganggap ada yang dihalalkan dari itu padahal Allah

mengharamkannya, sebagaimana suatu kaum menghalalkan jual-

beli satu dinar dengan dua dinar secara kontan, lalu orang yang

menganggapnya haram maka membatalkan itu atas mereka. lalu

kalian menyelisihi umar di kedua masalah ini, dan kalian

mengatakan, 'Tidak ada hadd atas orang yang menikah dengan

seorang saksi laki{aki dan seorang perempuan, dan tidak juga atas

orang yang menikah mut'ah,' sebagaimana yang kalian mengenai

kedua hal itu."

64- Bab: Wanita yang Dinikahi Memilki Aib

3829. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan

kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Al Musayyab,

bahwa ia berkata, "LJmar bin Khaththab berkata, 'Lelaki mana pun

yang menikahi seorang wanita yang menderita kegilaan atau lepra

atau sopak, lalu ia menyebut (mahamya) maka bagi wanita itu

mahamya secara penuh. Dan itu menjadi utang atas wali si wanita

bagi sang suami tersebut'. Malik berkata, 'Ifu menjadi piutang milik

suaminya yang harus ditanggUng oleh wali si wanita ifu, hanyalah

apabila yang menikahkannya adalah ayahnya si wanita itu sendiri,

atau saudaranya, atau yang merasa bahwa ia memang mengetahui

aib itu padanya Adapun apabila yang menikahkannya itu anak

pamanya, atau maulanya, atau orang lrang tdak merasa

mengetahui aib itu padanya, maka ia tidak menanggung piutang

6TI
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ifu, dan si wanita harus mengembarikan mahar dirinya yang telah
diambilnya, lalu suami membiarkannya selama kadar yang dapat
menghalalkannya dengan ifu apabila ia telah menggaulinya,..682

Aku berkata kepada AsySyafi'i, "sesungguhnya kami
berpendapat dengan pendapat Marik." Aku juga bertanya kepada
Asy-syafi'i mengenai pendapatnya dalam hal ifu, dan ia berkata,
"L]mar memutuskan bahwa mahar ifu menjadi milik si wanita
karena terjadinya persefubuhan, dan bahwa mahar ifu menjadi
tanggungan walinya, karena walinya yang telah menipu,
sedangkan yang menipu ifu, mengetahui atau pun tidak, maka ia
menanggung. Bagaimana menumtmu, apabila seseorang menjual
seorang budak dan ia tidak tahu bahwa orang yang dijualnya ifu
orang merdeka, bukankah ia menagih harganya itu kepadanya?
Atau menjual suatu barang miriknya atau mirik orang rain, raru
temyata ifu milik orang rain atau jual-beli ifu rusak, atau
pembelinya memiliki hak memilih lalu ia memilih untuk
mengembalikan, bukankah ia menunfut harga ifu kepada yang
bertransaksi dengannya, baik ia mengetahui atau pun tidak?,,

Asy-Syafi'i berkata, "Kalian juga meriwayatkan hadits dari
umar, dan kalian menyelisihinya dalam hal ifu sebagaimana yang
engkau sebutkan. seandainya dalam hal ifu kalian berpendapat
dengan hal yang logis, yaifu karian mengatakan, Apabira mahar ifu
sebagai harga karena terjadinya persefubuhan, maka suami tidak

682 Tehh dikerrukakan pada (no. 2304, pada bab: cera pada wanita png
dinikahi).

Di dalam perkataan Marik di daram Ar Muwaththa': "Adapun bira walinya yang
menikahkannya itu anak paflum atau maula, atau termasuk keluarga yang dianggap
bahwa ia fidak mengetahui hal tersebut pada wanita ifu, maka ia uaat< menanggLlng
utang tersebut-" (Al Muwaththa', 2/Szi-szr, (zg) pembahasan: Nil,ah, bab, nir*vut-riwapt tentang mahar).
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berhak menuntut ifu kepada si wanita, dan tidak pula kepada wali,

karena ia telah melakukan persetubuhan. Sebagaimana pendapat

sebagian ulama Masyriq yang berpendapat dengan pendapat ini.

Adapun pendapat kalian, bukanlah madzhab, karena menyelisihi

[Jmar."

65. Talak

3824. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy

syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan

kepada kami, bahwa ada surat dari Irak yang dikirim kepada Umar

bin Khaththab, mengenai seorang lelaki yang mengatakan kepada

istrinya, "Kehamilanmu membebaskamu." Lalu Umar mengirim

surat kepada bawahannya: "Perintahkan ia untuk rr rnemuiku di

musim haji." lalu ketika Umar sedang thawaf di Ka'bah, tiba-tiba

lelaki tersebut menemuinya dan memberi salam kepadanya- I-alu

Umar bertanya, "Siapa engkau?" Lelaki itu menjawab, "Aku yang

telah engkau perintahkan untuk menemuimu." Umar berkata,

"Aku persumpahkan engkau dengan Rabb bangunan ini, apa gang

engkau maksudkan dengan perkataanmu, 'Kehamilanmu

membebaskanmu,' apakah itu talak?" t"elaki itu berkata,

"seandainya engkau meminta sumpahku di selain tempat ini,

niscaya aku fidak akan jujur kepadamu. Aku maksudkan cerai."

Maka Umar berkata, "Terlaksana sebagaimana yang engkau

mau.'63

ffi HR. Malik dalam Al Muunththa'l2/55L, pernbahasan: Talah tnb: Riwayat-

riwa]rat tentang khatity/ah, banyphdansempanya' no' 5)'
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Asy-syafi'i berkata, "Dengan ini kami berpendapat. Ini
menunjukkan, bahwa setiap perkataan yang menyerupai talak
maka kami fidak menghukuminya sebagai talak hingga kami
menanyakannya kepada yang mengatakannya. Apabila ia
memaksudkan talak, maka itu talak, dan apabila ia tidak
memaksudkan talak, maka ifu bukan talak. Kami pun tidak
menggunakan mayoritas perkataan yang biasa digunakan
seseorang apabila mengandung kemungkinan arti yang tidak biasa
itu. Namun kalian menyelisihi umar dalam hal ini, dan kalian
menyatakan bahwa itu talak, dan bahwa tidak perlu ditanyakan
apa yang dimaksudkannya.',

66. Bab: Istri yang Kehilangan Suaminya

3825- Ar-Rabi'rnengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-
syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan
kepada kami dari yahya bin sa'id, dari sa'id bin AI Musa5ryab,
bahwa Umar bin Khaththab berkata, "wanita manapun yang
kehilangan suaminya dan tidak mengetahui keberadaannya, maka
hendaklah ia menunggunya selama empat tahun. Kemudian

Lih. Mushannaf AMunzaq (6/869_3Z0, pernbahasan: Talah bab,Kehamilanmu membebaskanmu), dari Ma mar, dari r,itr,'a"n rra-rl"r,ia, bahwa seo.mglelaki berkata kepada isbinya di masa iJmar bin xr,utr,tiru[,' lK"hu-il*-,
membebaskanmu. Kehamilanmu membebaskanmu. Kehamilanmu mernbebaskanmu.,,I alu LJrn61 memintanya bersumpah di antara rularn dan ;r;, n,# r"r"r., itu punberkata, "Maksudku adalah tarak tiga." Maka umar pun berrakukan itu padaryn. (no.71232).
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menunggu (menjalani masa iddah) selama empat bulan sepuluh

hari-"5&

AsySyafi,i berkata, "Hadits valid dari Umar dan Utsman

mengenai wanita yang kehilangan suaminya seperti apa yang

diriwayatkan Malik dari hnu Al Musayyab dari umar, dengan

tambahan: Apabila si wanita menikah lagi, lalu suaminya yang

hilang itu datang sebelum suami barunya bercampur dengannya,

maka suami pertama ini lebih berhak terhadapnya. Tapi apabila

suami keduanya ini telah bercampur dengannya, maka suami

pertamanya boleh memilih ishinya atau mahar'- orang yang

berpendapat dengan pendapat Umar mengenai istri yang

kehilangan suaminya berpendapat dengan semua ini karena

mengikuti pendapat Umar dan Utsman. Sedangkan kalian

menyelisihi apa yang diriwayatkan dari Umar dan Utsman, lalu

684 HR. Malik dalam At Muwaththa' (2/57*576, pembahasan: Talak, bab:

Wanita yang kehilangan suaminP).
Oi aJu*.yu ada tambairan di ba'ian akhimya: "kerrudian ia halal (boleh

menikah lagi)." (no. 52).

Setelaiinya Malik berkata, "Bila wanita itu menikah setelah habis masa iddahnya,

lalu suaminya menggaulinya ataupun tidak menggaulinSn, maka zuami pertamanya

tdak lagi befiak terhadaPnYa."

Ua* Uertota, "l"iti yang b€[.lal{ll di kalangan kami. l'lamun.jika suaminya

datang ketika ia belum menikah lagi, maka suaminya lebih berhak ferhadan 
dirinya'"

ila* UoLutu, "Aku mendipati seiumhh orang mengingkari pendapat yang

dilontarkan sebagian orang kepada'pendaPat umar bin Khattab, ketika ia mengatakan,

lDiberikan pilihan basi suaminya !,ang @ma, unhrk mengambil mahamya atau

kernbali kepada ishinYa'."
t*. iwusnannuiAbdumry0,/g5, perrbahasan: Talak, bab: wanita !,ans tidak

mengehhui kernatian suaminya), dari Matnar, dari Az-h)hn' dari hnu Al Musalryab'

bah; Umar dan Utsman mernutuskan bagi orang Yrang hilang'- b{*t isbinya

m€nunggu selama n-put tut,.-, empat bulan, sepuluh hari setelah itu, kernudian

u"r"r, iLir"r, hsi. dil. zuami pertamanya datang maka ia boleh memilih antara

mengambil maharitau kernbali kepada istinya' (no' \2317)'
-Asy-qraf i menyebutkan abar ini sebelum itu secara mu'allq pada no' 1754'

pernbahasan, Faraidh, no. 2844, penrbahasan: Hudud'
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kalian menyatakan, bahwa apabila si istri telah menikah lagi, maka
suami pertamanya tdak memiliki hak memilih, dan istri telah
menjadi istri orang rain." Aku berkata kepada Asy-syafi,i,
"sesungguhnya sahabat kami mengatakan, Aku tahu orang yang
mengingkari apa yang dikatakan sebagian orang dari Umar." A.y-
syafi'i berkata, "Kami terah merihat orang yang mengingkari
semua kepufusan Umar mengenai wanita yang kehirangan
suaminya, dan ia mengatakan, Ini tidak seperti dari kepufusan
LJmar'" Apakah hujjah kepadanya hanyarah bahwa apabira orang-
orang tsiqah mengartikan itu dari umar raru mereka tidak
tertuduh? Maka demikian juga hujjah kepadamu. Bagaimana boreh
unfukmu, orang-orang tsiqah meriwayatkan safu hadits Umar, raru
engkau mengambil sebagian darinya dan meninggarkan sebagian
Iainnya? Bagaimana rnenurufonu apabira seseorang mengatakan
kepadamu, Aku mengambir apa yang engkau tinggarkan darinya,
dan aku meninggalkan apa yang engkau ambil,. Apakah hujjah
kepadanya hanya dikatakan: 'orang yang menjadikan pendapat-
nya sebagai puncak maka pendapatnya diambir sebagaimana yang
ia katakan'. sedangkan pendapatmu: Engkau hanya menjadikan
puncak ifu di dalam dirimu, tidak pada orang-oran g tsiqah yarry
engkau meriwayatkan darinya. Maka demikian juga hujjah ke-
padamu, karena engkau meninggarkan sebagian kepufusan umar
dan mengambil sebagian lainnya.,,

Asy-Syafi'i berkata, "wanita yang kehirangan suami tidak
boleh menikah selamanya hingga datang keyakinan akan
kematiannya atau talaknya- Karena Anah gbefiirman,
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- tAa ..1wb,

'Omng-orang yang meninggal dunia di antammu dengan

meninggalkan isti-isti (hendaHah para isti itu) menangguhkan

dirinya her-iddah) selama empt butan sepuluh hari'. (Qs. Al

Baqarah I2l:2341

Jadi, Allah s menetapkan iddah bagi wanita yang ditinggal

mati suaminya. Begitu juga menetapkan iddah bagi wanita yang

ditalak, yang mana ia tidak menjadi halal kecuali karena kematian

suaminya atau talak, dan itulah:

3826. Makna hadits Nabi $ ketika beliau bersabda,

L;J i;:ij'i*'i;d;$i''
&

Wr;fi'L;S,

^1/- t

.t o /z:t

P.4.

'jH &"€*( F'+'ji otYbsrLt

,,o z 6z ,LLI.
Cf-,-f d e-O,.e*1 Yo c&J->ii'flo /o

.Qry')f €*
'S*ungguhrym syetan memafuk pantat s*eorang kalian

hingga terbayang olehnya bahwa ia berhadats. Maka ianganlah

seseorang kalian berbalik hingga ia mendengar suara atau

mencium bad.@5

585 HR. Al Bukhari (1/66, pernbahasan: Wudhu, bab: Tidak berwudhu karena

mgu hingga muncul kryakinan), dari Ali bin Al Madini, dari Sufi7an, dari Az-Zuhri, dari

dari pamannYa, bahwa seorang
Sa'id bin Al Musag4,rab, dan dari Abbad bin Tamim'
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Beliau mengabarkan, bahwa apabira sudah daram keadaan
yakin masih suci, maka keyakinan suci itu tidak dihilangkan kecuali
dengan keyakinan berhadats. Demikian juga keyakinan nikah tidak
dihilangkan kecuali dengan keyakinan mati. Begifu juga wanita ini
memiiiki suami dengan yakin, maka keyakinan pemikahannya
tidak hilang karena keraguan, dan tidak hirang kecuari dengan
keyakinan mati atau talak. Demikian juga yang diriwayatkan dari
AIi bin Abu Thalib."

67 - Bab: Zal<at

3827. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-
Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Marik mengabarkan
kepada kami dari Ibnu syihab, dari suraiman bin yasar, bahwa
penduduk syam berkata kepada Abu ubaidh bin Al Jarrah,
Ambillah zakat dari budak-budak dan kuda-kuda kami. Namun ia

lelaki mengadu kepada Rasulurah #, ya's mana reraki ini sering terbayang orehnya
bahwa ia rnerasakan sesuafu di dalam shalat, maka beliau bersabda, ,g*,g-e W-iu-r't7;ii "Hendakn5a tidak betparing hirrggu ia mendengarsuara atau menciurn bau.,,

HR' Muslim (L/276,-pembahasan: Haid, bab: Dalir yang menunjukkan bahr,vaorang !,ang mqrdkini suci lr_emudian ragu akan hadats *ita ; uir.n ,nur.t dengan
IrriT"* itu), dari jarur Sufun bin uSraina, daa Az-zuJ, a*gu;'*r"a ini. (no.98/367).

Diriwayatkan juga dari z)hat bin Harb, dari Ja*ir, dari suhair, dari aphnya, dariAbu Hurairah, ia berkata, ..Rasulullah S bersabda, "{F,,*; J*llAi;.i;r;;:,*;-, 't-4_'ti €* '#- ,p u,t;it a ,r:S;- t6 ,t 7i iV g , Bita "o*_n, iain' **;;
sau.atu di perubzSn hingga mangganggan5a, baik keluar squatu darinya ataupun ,dak,maka janganlah sekali-kati A kauar- a:an- maq.id hingga i" _""jJrS* suata ataumencium batl." (no. 99/862)
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menolak, kemudian mengirim surat kepada Umar' maka ia pun

menolak. Kemudian mereka jqga b€rbicara kepadanya dengan

mengirim surat k@a Umatr, rnaka Umar mengirim surat

kepadanya, "Apabila mereka suka, maka ambillah ifu dari mereka'

dan kembalikanlah kepada mereka'"

Malik berkata, "Yakni salurkanlah kepada golongan fakir

mereka.'686

3828.Asy-Syafi'iberkata,"Begitujugayangdikabarkan
hnu uyainah kepada kami dari Az-Zuhi, dari As-Saib hnu Zaid,

bahwa Umar memerintahkan diambilnya dua ekor kambing dari

kuda, atau dua Puluh dirham-"687

686 HR. Malik dalam At Muwaththa' (L/277, pernbahasan' Zakat' bab: Riwayat-

riwalnt tentang zakat budak, kuda dan madu, no' 38)'
687 Uh. Mustpnnaf tbnu Abi $aibh (3,/45, pembahasan: Zakat, tnb: Apa yang

mereka katakan tentang zakat t<udal dari Mutrarnmad bin Bakr, dari Ibnu Juraij, dari

Abdullah bin Abu H"*to,,-b"il; Ibnu Syihab mengabarkan \epadarrya, 
bahwa

Utsman menzakati kuda 6an bahwa As-Saib anak saudarinya Namr mengabarkan

kepadangra, bahwa ia membawakan zakat kuda kepada Umar'

ljh.Attstidzlarf."w"fU"'aUaifBan(9/282'pembahasan:7akat'bab:Zakat
kuda, budak aur, ,nuaO, iu;E;;;'n"uitivut" dari Malik' dari Az-Zuhri' dari As-Saib

bin Yazid, ia mengabarlii i"eua*vu, ia berkata' "sungguh at<u lngtihat 
avahku

,n*,S;.'krau, tJ.,uaur, -*V'".n ur rut*utnya kepada Umar." (no. 13337-13338).

Abu Umar berkata, "Hadits shahih'"

Uh.MushannafAbd,'-'*q(4/35'pembahasan:Zakat'bab:Kuda)'dari
Ma'mar, dari Abu r.n"q,-i*i*r."4,',:i*i"art syram menernui umar, lalu mereka

betkata, 'sesungguhnyra"h;" kt*t iranvalah berupa kuda dan budak' maka ambillah

zakat dari kami,. Umar ber.kata, Aku tidak mau mengambil sesuafu yang tidak diambil

sebelumku,. Kernudian iu 
-;;.r.yu*u.tt 

dengan 
-orang-orang, 

Tuku 
Al' b€rkab'

Adapun mereka ,au, *ut u it, baik bila tidak ada upeti yang .diambil 
karenanya

setelahmu'.MakaUmarr*tt*g"-Uilsepuluhdirhamdarikuda'sepuluhdirham
l"i Lra"f., dan sepuluh airnam setiap tahun"' (no' 6887)'

Dari Ibnu J"tuii, J; Ibnu ALi Al Hasan' dari Ibnu Syihab'.bahwa Utsman

menzakati kuda. Dan Uut*u As-Saib bin Yazid mengabarkan 
-kepadanya' 

bahwa ia

*n*Uu*ut * zakat kuda kepada Umar bin Khaththab' (no' 5889)'
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Aku berkata kepada As_Syafi,i,
mengatakan: Tidak diambil zakatpada kuda.

"Sesungguhnya kami

3829. Karena Nabi S bersabda,

G \r e* G *r:-lir J; |;yf

iz

.49J-p |it//

$z

.AgJ-|a

'Tidak ada kewajiban zakat atas seorang muslim reda
budaknya dan tidak puta pada kudanja,.,,G8B

Asy-syafi'i berkata, "lni telah diriwayatkan dari umar oleh
kalian dan selain karian. Jika karian meninggarkannya karena
sesuafu yang kalian riwayatkan dari Nabi ffi secara grobar, maka
silakan kalian lakukan pada setiap orang yang meriwayatkan
sesuafu yang menyerisihi apa lrang diriwayatkan dari Nabi $mengenai hal itu- sesungguhnya karian menyerisihi apa yang
datang dari Nabi # yans lebih plas dari ini, sementara kalian
mengetahui bahwa seseorang dari para sahabakr5n tidak
mengatakan perkataan yang menyerisihinya, sedangkan katian
mengatakan, 'Tidak samar bagi seseorang dari para sahabafurya
perkataan beliau'. Kemudian datang topik lain lalu perkataan
kalian berbeda. Apabira mau, seseorang bisa mengatakan,
'Nabi $ bersabda,

C J oJ.-c
. ro t 7, . o7dP*'d

I

Ya
O/

es8 Tehh dikernukakan pada (no. 785, pernbahasan: zakat, bab: Tidark ada zakatpada kuda).
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" Tidak ada kanajiban zakat atas seorang muslim pada

budalmp dan tidak pula pada kudanSm-"

Apabila kudanp diikat unhrk hrnggangan. Adapun kuda

temak, maka diambil zaht darinp sebagaimana umar bin

I(haththab mengambilnya. sebagian pemberi fatwa telah

berpendapat dengan pendapat ini. Jika kalian berpendapat dengan

pendapat ini, tenhr arahnya tepat. Tapi apabila kalian tidak

melalnrkan ifu, dan tetap mengikuti apa yang datang dari Nabi $
secara global, serta membawakan segala sesuatu kepada itu, maka

silakan melakukan itu pada segala sesuafu. Dan pendapat kalian

tidak akan berteda, insln Allah-"

68- Bab: Shalat

3830. fu-Rabi'mengabarkan kepada karni, ia berkata: Asy

syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan

k"pada kami dari Yahya bin sa'id, dari Muhammd bin Ibrahim At-

Taimi, dari Abu Salamah bin AMurrahman, bahwa Umar bin

I(haththab shalat Maghrib mengimami orang-orang, namun ia

tidak membaca di dalamnla. Setelah selesai, dikatakan kepadanln,

"Apa yang engkau baca?" Ia berkata, "Bagaimana ruku dan

sujudnya?" Mereka menjawab, "Baik." Ia berkata, "Kalau begitLt

tidak apa-apa."589

68e Saya tidak menernukannya di dalam Al Muunththa''
tn. UutnarnrtAMmaaq(2/122, pernbahasan, Shalat, bab: Tidak ada shalat

kecuali dengan bacaan), dari AMullah bin umar, dari Muhammad bin hrahim At-

Taimi, dari Ru, sutu*un bin AMurrahman, bahwa Umar bin Khaththab melakukan
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Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "sesungguhnya kami
mengatakan, orang yang lupa membaca di dalam shalat, maka ia
harus mengulangi shalat ifu, dan shalat tidak sah kecuali dengan
bacaan."

Asy-Syafi'i k,erkata, "Kalian telah meriwayatkan ini.dari
umar dan shalakrya bersama kaum Muhajirin dan Anshar. Lalu
kalian menyatakan bahwa ia memandang tidak apa-apa apabila
nrku dan sujudnya baik, dan kalian juga mendapati penguat
darinya yang layak untuk menjadi rjma' darinya, dari kaum
Muhajirin dan Anshar, bahwa ia tidak harus mengulangi ini apabila
mengetahui shalat itu secara nyata. lalu bagaimana kalian
menyelisihinya? Jika kalian berpendapat dengan alasan,

3831. Bahwa Nabi S bersabda,

z 4 /. .

.;et:j; Y! ;)G Y

'Tidak ada shalat kecuali dengan Ou*r;'.6%

suratu shalat natnun ia tidak membaca di dalamnya, lalu hal itu dikatakan kepadanya,
maka ia pun berkata, "Apakah aku telah menyempumakan ruku dan ruiud?; Mereka
menjawab, "Ya." Maka ia pun tidak mengulangi shalat itu. (no.2T4Sl.

l.jh. Mushannaf lbnu Abi gaibh 11/453, pembahasan: Shalat, bab: Apa 5nng
mereka katakan bila lupa membaca hingga selesai shalat. omng }ra rg rn*gatuk-,
sah), dari ubaidullah bin Numair, dari Ubaidullah bin umar, dari Muhammad bin
Ibrahim, dari Abu Salamah, ia berkata, "umar shalat Maghrib, namun ia fidak
membaca. Setelah selesai, omng-orirng berkata kepadanyra, 'sesttrgguhnya engkau
tidak mernbaca'. umar berkata, 'Bagairrnna dengan ruku dan sujudnyra, upututt
sernpuma?' Mereka menjar,uab, 'Ya'. Umar berkata, 'ndak apa-apa Sesungguhnlra
terfikirkan olehku kafilah yang aku persiapkan beserta p"lana dan sekedupnya'.';

690 11p. Muslim (L/297, pembahasan: Shalat, bab: Wajibnya mernbaca Al
Faatihah di setiap rakaat), dari Muhammad bin Abdullah bin Numair, dari Abu
Usamah, dari Habib bin Asy.Syahid, dari Atha', dari Abu Hurairah, bahwa
Rasulullah $ bersabda, gir*ltiy* I ffiaa* ada shalat kquali dengan mernb@. (no.
42/396',).
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Semestinya juga kalian berpendapat dengan pendapat ini di

segala sesuatu. Maka apabila datang sesuatu dari Nabi'$, kalian

tidak meninggalkannya karena sesuatu apabila diselisihi oleh yang

lainnya, sebagaimana yang kalian katakan di sini. Ini topik yang

mengandungsylbhatbagikalian.Apabilakalianberpendapat
d"rnlki- an,s- mengatakan, 'Tidak ada shalat kecuali dengan

membaca bagi yang ingat. Sedangkan lupa adalah hal lain''

sebagaimana lupa berbicara menurut kalian adalah hal lain di

dalam shalat. Apabila memungkinkan kalian mengatakan ini

mengenai shalat namun kalian tidak mengatakannya' dan kalian

beralih kepada yang global yang diriwayatkan dari Nabi s, serta

meninggalkan apa yang kalian riwayatkan dari umar dan orang-

orang di belakangnya dari golongan Muhajirin dan Anshar, karena

keglobalan hadits Nabi $? Maka bagaimana bisa kalian tidak

melakukan ini pada apa yang datang dari Rasulullah # berupa

nash yang jelas yang tidak mengandtng arti yang menyelisihinya

seperti Snng dikandung oleh tal$'ilan ini, yaitu lupa?"

69. Bab: Membunuh Binatang Yang Tidak Ada

DendanYa Di Waktu Haji

fu-Rabi, berkata: Aku bertanya kepada AsySyafi'i

mengenai membunuh kutu dan kuhr besar di saat ihram' Ia pun

berkata, "Tidak apa-apa membunuhnya, dan tidak ada fidyahnya

(tebusannya). Karena orang yang ihram hanya menebus binatang

yangdibunuhnyaapabilatermasukbinatangyangbolehdimakan.',
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Aku berkata kepadanya, "Apa hujjahnya?" Ia berkata:

3832. Malik mengabarkan kepada kami dari yahya bin
sa'id, dari Muhammad bin Ibrahim bin AI Harits At-Taimi, dari
Rabi'ah bin Abu Ablullah, bahwa ia melihat umar mencabuti kutu
untanya di tanah, saat ifu ia sedang ihram.

Aku berkata kepada AsySyafi'i, "sesungguhnya sahabat
kami mengatakan, 'Yang haram tidak boleh mencabuti kufu dan
kutu besar'. Ia juga berhujjah, bahwa Ibnu Umar memakruhkan
orang ihram mencabuti kufu atau kufu besar dari untanya'."597

Asy-Syafi'i berkata, "Bagaimana bisa kalian meninggalkan
perkataan Umar, padahal ifu sesuai dengan Sunnah, karena
perkataan hnu umar. Di samping umar ada hnu Abbas dan yang
lainnya? Apabila kalian berpendapat dengan men-taqrifl maka
karena kedudukannya di dalam Islam, keutamaan ilmunya, dan di
sampingnya ada Ibnu Abbas, serta kesesuaiannya dengan sunnah,
adalah lebih layak untuk kalian taqlid.

Kalian pun meninggalkan pendapat hnu Umar karena
pendapat kalian sendiri, dan karena pendapat selain Ibnu umar.
Apabila kalian meninggalkan apa yang diriwayatkan dari Nabi $
mengenai pemakaian minyak wangl bagi orang yang sedang ihram
karena perkataan (Jmar, dan kalian meninggalkan pendapat Umar
mengenai membersihkan kufu unta karena perkataan hnu umar,
serta meninggalkan pendapat Ibnu Umar yang banyak sekali
karena pendapat kalian sendiri, maka bagi kalian ilmu ifu terserah
kalian, sehingga kalian tidak mengikuti darinya kecuali sekehendak

6e1 Tehh dikemukakan pada (no. 1341, pernbahasan: Haji - binatang buman
yang tidak boleh dimakan).
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kalian, dan tidak menerima darinya kecuali yang kalian cenderungi'

Ini tidak boleh bagi seorang ahli ilmu pun. Apabila kalian

menyatakan bahwa hnu Umar menyelisihi Umar dalam hal ini dan

lainnya, maka bagaimana bisa kalian menyatakan bahwa para ahli

fikih tidak bersilang pendapat? Padahal kalian meriwayatkan

persilangan pendapat itu dari mereka, dan selain kalian juga

meriwayatkan dari mereka dalam hal yang lebih banyak daripada

sekadar masalah fikih?"

70. Bab: Masalah

3833. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan

kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Ibnu Umar

berkata, "Janganlah seseorang keluar dari haji hingga ia thawaf di

Baihrllah, karena akhir manasik adalah thawaf di Baitullah-"692

Asy.Syafi,i berkata, "Malik berkata, 
.Itu menunrt kami -

waltahu a'lanr' adalah berdasarkan firman Allah &,

6szTelahdikernukakan pada (no. 1187, pembahasan: Haji' bab: Thawaf setelah

(wukuf di tuatuh).
Disanatelahkamisebutkan,bahwariurayatAtMuonthtln.l..gThnuUmar

dari Umar,, sebagaimana *"; 1*,,i cantumkan dari naskah (sfa), Malik mengatakan

setelahnya, "Di dalam ;;i"." Umar bin Khaththab: 'Maka sesungguhnya akhir

rangkaian ibadah haji (irnnasik halil aaaan thawaf di Ka'bah'' Sesungguhnp itu

p""il;* kamii ..-'dsi.ii f,i uauf disebutkan di sini dengan menukil darinp' Ini

menunjukkan bahwa ia, pot utu* Umar, dan bukan perkataan hnu Umar' dernikian

menurut Malt<. Wallahu a'lam-
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@,#t#Jy-6;r
"Kemudian tempat wajib (serta al<hir masa)

menyembelihn5ta ialah setelah sanpi ke at baitul btiq (rumah tua;
Baitullah)." (Qs. All{ajj I22l: Sg)

Maka tempat syi'at-syi'ar ifu dan akhir masanva ialah ke al
bait al atiq (rumah tua; Baitullah),.

3834. Malik mengabarkan kepada kami dari yahya bin
sa'id, bahwa umar bin Khaththab mengembalikan seorang lelaki
dari Marr Azh-Zhahran karena belum thawaf wada' di Baitullah.693

Malik berkata, "Barangsiapa tidak mengetahui bahwa yang
terakhir dilakukannya sehamsnya thawaf di Baitullah, maka tidak
ada sanksi apa-apa atasnSra kecuari apabila masih dekat maka ia
kembali lagi."

Namun kalian udak mengudzur dengan ketidaktahun
sehingga tidak mengembalikannya baik masih dekat atau pun
sudah jauh- Kalian juga tdak mengikuti perkataan Umar.
sedangkan apa yang ditakwirkan sahabat kalian, bahwa thawaf
wada' adalah salah safu manasik, sehingga ia menetapkan damm
atasnya (bila dileruatkan), maka ifu adalah:

6e3 HR. Malik dalam Al Muuaththa. (IBTA, di ternpat yang sarna dengan yang
sebelumnya, no. 121).

Perkataan Malik setelah-ini, lahzlrnya di dalam At Muuaththa.: ..seandainya

"s*Tn-s tidak mengetahui bahwa teralfiir kali yang tnnrs aihro*annya adalah
di-Baitullah, hingga ia purang, maka menurutku-tidak ada ker,vajiban apa pun

atasnya, kecuali bila ia masih dekat maka kembali lagi, lalu "-*-.*f ai guit rtiuh,
kemudian pulang ketika bertolak..
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3835. Perkataan lbnu Abbas, 'Barangsiapa lupa sesuatu

dari manasiknya, maka hendaknya ia mengalirkan darah

(menyembelih kurban)'.

Di banyak tempat ia berpendapat hanya dengan pendapat

Ibnu Abbas, 'Barangsiapa lupa sesuatu dari manasiknya' maka

hendaknya ia mengalirkan darah (menyembelih kurban)'.

Kemudian kalian meninggalkannya sekehendak kalian dan

melewatkannya, padahal ada Umar serta apa yang kalian

tak\^/ilkan dari Al Qur'an. Hanya Allah-lah yang kuasa memberi

petunjuk."694

71- Bab: Binatang Buruan di Tanah Suci

Ar-Rabi, berkata: Aku bertanya kepada Asy$nfi'i

mengenai orang yang membunuh binatang buruan ketika sedang

ihram- Ia pun berkata, "Barangsiapa membunuh binatang bunran,

makadendanyaadalahbinatangtemakyangseimbangdengan
yang dibunuhnya. Karena Allah @ befirman,

(,J1":6t

'Maka dendanya ialah mengganti dengan bnaang temak

seimbang dengan buruan tnng dibunuhnyai (Qs. Al Maaidah [5]:

e5).

5e4 Tebh dikemukakan pada (no. 1188, pernbahasan: Haji' bab' Thawaf setelah

AiiSi

(wukuf di Arafah).
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Adapun burung, tidak ada yang seimbang dengannya, dan
yang seimbang adalah nilainya, kecuali kami mengatakan
mengenai merpati Makkah, dengan mengikuti atsar-abar
dendanya adalah kambing.

3836. Malik mengabarkan kepada kami, bahwa Abu Az-
zubair menceritakan kepadanya dari Jabir bin Abdullah, bahwa
Umar bin l(haththab memutuskan denda pada hyena dengan
seekor domba, pada rusa seekor kambing, pada kerinci seekor
anak kambing betina, dan pada tikus besar seekor anak kambing
jantan.69s

Aku berkata kepada Asy_Syafi,i, ,,sesungguhnya 
kami

menyelisihi apa yang kami riwayatkan dari umar mengenai denda
membunuh kelinci dan tikus besar, yaifu dengan mengatakan,
kedr-ranya tidak ditebus dengan anak kambing jantan dan tidak pula
anak kambing betina.,,

Asy-syafi'i berkata, "rni kejahiran yang nyata, dan menurut
kami bahwa ini menyerisihi Kitabulrah, perintah Umar bin
Khaththab, perintah utsman bin Affan dan lbnu Mas'ud, padahal
mereka lebih mengetahui makna-makna Kitabuflah daripada
kalian. Di samping bahwa di daram ayat-ayat Ar Kitab tidak
terdapat sesuafu yang perlu dital$/ilkan, karena Allah g f."tif."
rnenetapkan denda berburu ifu berupa ternak yang seimbang
dengan yang dibunuhnya, maka tidak selalu melihat in-uk y*g
seimbang dengan binatang yang dibunrh tupi temak yang rebih
rnendekati keseimbangannya secara fisik untuk kemudian ditebus

6es Telah dikerrukakan 
ry1da 

(no. r23g, dan hkhrilnyatelah dikernukakan didalam pembahasan: Haji, bab: Hyena).
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dengan itu. Ini apabila demikian, maka yang besar ditebus dengan

yang besar, dan yang kecil ditebus dengan yang kecil' atau

keseimbangan ihr berdasar{ran harganya, sebagaimana pendapat

sebagian ulama Masyriq. sedangkan pendapat kalian, 'Tidak

berdasarkan harga dan tidak pula keseimbangan se@ra fisik,'

bahkan di luar kedua hal ini, di samping juga keluar dat-il atsar-atsar

sebagaimana yang kami kemukakan. Kalian juga menyatakan pada

setiap binatang yang semestinya ditebus dengan temak tsaniyah

yang telah semputna gigi serinya, memasuki tahun kedua' di

atasn5n ja&a'ah. atau di atasnya bahwa ifu sebagai temak yang

seimbang, narnun kalian meninggikannya atau merendahkannya.

[-alu ketika datang yang kurang dari itu, kalian mengatakan,

'Keseimbangamya berdasarkan nilainya (harga)''

Iniperrdapatyangtidakbisaditerimadariseoftmgpun
apabila menyelisihi atsar-atsar, bagaimana udak' karena memang

telah menyelisihinya? Dan setiap yang ditebus dengannya, maka

tebusan itu adalah nilainya (harganya), sedangkan nilainya bisa

sedikit dan bisa banyak, sedangkan pendapat kalian mengenai ihr

saling bertolak belakang. Bagaimana bisa ternak sapi tsaniyah yang

dibolehkan untuk kurban diluputkan untuk dijadikan tebusan?

sedangkan perturuan binatang buruan yang lafang dari itu tidak

bisa ditebus dengan temak kecil yang kurang dari itu?"

AsySyafi'iberkata,..L-alukaliancondongkepadapendapat

Umar mengenai larangan memakai minyak wangi sebelum ihram'

dan meninggalkan apa yang diriwayatkan dari Nabi S mengenai

ifu, lalu kalian meninggalkan pendapatnya dalam banyak hal' dan

kalian meninggalkan sunnah-sunnah png kalian riwayatkan dari
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Nabi $ karena perkataannya sebagaimana yang aku sebutl*n.Gg5
Kemudian kalian menyelisihi pendapat Umar padahal tidak ada
yang menyelisihinya dari kalangan para sahabat Nabi S maupun
dari kalangan tabiin, bahkan ada para sahabat Nabi s
bersamanya, yaifu Utsman dan Ibnu Mas,ud, dan dari kalangan
tabiin ada Atha' dan para sahabakrya.

Aku telah berusaha menemukan seseorang yang bisa
memberitahuku, kemana madzhab karian ketika karian
meninggalkan apa yang karian riwayatkan dari umar berkenaan
dengan tikus besar dan kerinci. Namun aku tidak menemukan
seorang pun yang menambahkan kepadaku mengenai ifu selain
bahwa:

3837. Ibnu umar berkata, 'Heunn-hevuan kurban dan
hewan hady, yang tsaniyah(terah fumbuh gigi seri) utu, 1"6i1r,.,,597

Asy-syrafi'i berkata, "Karian juga menyerisihi Ibnu Umar
dalam hal ini, karena perkataan Ibnu Umar tidak lebih dari tidak
membolehkan daram kurban dan hady, kecuari tsaniSah (yans
telah tumbuh gigi serinya) atau di atasnya. Karena dalam hal ini
kalian membolehkan kambing jadzaizh (umur setahun) sebagai
hewan kurban.

Apabila pendapat hnu umar yang menyatakan bahwa
ternak tsaniph dan yang di atasnya mencukupi unfuk menjadi
her,rran kurban, dan tidak ankup dengan yang kurang dad, maka
berarti kalian telah menakw,ilkan perkataan hnu Umar dengan

696 uhat (no' s7r.G3217, pada bab: pemakaian minyrak wang bag orng lrmgsedang. ihram, dari pembahasan- ini).597 HR' Marik dalam A! Muovaththa' (1,/3g0, pernbahasan: Haji, bab,Pengamalan mengenai her,van hadyu ketika-Agr*gk 
", no. l4ZO).
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selain maksudn5n, dan kalian menyempitkan terhadap selain kalian

apa yang kalian masuk ke dalam hal yang serupanya'

Adalahkeliruorangyangmerrjadikandendaberburu
dengan makna kurban dan hadyu secara salna. Kami tidak

menemukan seorang pun dari kalian yang diketahui darinya dalam

hal ini, yang membolehkan bagi seseorang unfuk menceritakannya

karena lemahnya ma&hab kalian ini, keluar dari makna Al

Qur'an, dan keluar dari atnr dari Umar' Utsman dan hnu

Mas'ud, serta qiyas dan logika, kemudian saling bertolak belakang'

Apabila seseorang berkata, 'Denda binatang buruan adalah

kurban', maka kami katakan bahwa kami berlindtrng kepada

Allah & urrt k menyatakan bahwa itu sebagai kurban. Denda

binatang buruan adalah sebagai pengganti binatang buman, dan

pengganti itu bisa berupa sapi, dan bisa berupa satu atau dua butir

kurma, walaupun sedikit. Demikian ifu, karerra di antara denda

membunuh binatang buman itu ada png berupa sebutir klrrna'

tapi di antara juga ada yang berupa seekor unta' dan ada juga

1nng di antara itu

Apabila seseorang mengatakan, 'Apa perbedaan antara

heuuan denda membunuh binatang buruan, herpan kurban dan

he,,r,ran hady,r?' maka dikatakan, 'Tahukah engkau her,van larban,

adakahyangdiwajibkanatasSeseorangdalamhaliniyang
melebihi kambing? Apabila ia mengatakan' 'Tidak'' Maka

dikatakan, 
,Tahukah engkau hadyr, bukan ifu tathaww" atau

nadzar, atau sesuatu yang diwajibkan karena menrsak haji?

Apabila ia mengatakan, 'Tentu'' Maka dikatakan' 'Tahukah

engkau herr,ran denda membunuh binatang buruan' bukankah itu

piutang yang dibebankan kepada orang yang membunuhnya
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karena ia sedang diharamkan membunuh binatang dalam
keadaannya itu, dan AIIah @ telah menetapkan atasnya hadyr_r
yang dibawa sampai ke Baihrllah, unfuk orang-orang miskin di
sekitar Ka'bah? Apabila ia mengatakan, 'Tenfu,. Maka dikatakan,
'[alu apa yang engkau tetapkan bagi pemirik hewan buruan atas
seseorang yang nrembunuh hewannya sebagai penggantinp?
Apabila ia menjawab, 'Heu;an temak'. Maka dikatakan, .Apabila 

ia
membunuh burung unta maka dendanya unta, atau membunuh
sapi liar maka dendanya sapi, atau rusa maka dendanya kambing.
Apabila ia menjawab, ,Benar,. Maka dikatakan, ,Apakah

menurutmu ini seperti hewan kurban, atau seperti hadyr-r
tathawwu' atau hady, karena memsak haji? Apabila mengatakan,
Ifu berbeda'- Maka dikatakan, 'Bukankah apabira ada burung unta
dibunuh maka dendanya adarah unta, karena ifu yang paring
mendekati dari segi keseimbangannya, dan begifu juga sapi dan
msa? Apabila ia mengatakan, 'Benar'. Maka dikatakan, .Apabira

ini sebagai pengganti unfuk sesuatu yang aku rusak, berarti aku
dibebani dengan yang lebih dari halan kurban dalam hal ini, lalu
mengapa aku tidak boleh memberi yang kurang dari hevruan kurtan
dalam hal ini, sedangkan engkau terah menetapkan ifu atasku, raru
menetapkan denda membunuh berarang berupa sebutir kurma?,,

fuy-Syafi'i berkata, ,,Apabila 
seseorcung berkata, ,Aku

hanya menetapkan nilainSn atasmu apabila nilainya kurang dari
ho,uan kurban'. Maka dikatakan, ,Siapa 

lrang mengatakan
kepadamu, bahwa sesuafu tidak menjadi pengganti dari sesuafu
!,ang dinrsak, dan engkau menetapkan atas orcmg lrang
membunuhnya apa yang
kurtan atau di atasnya,
kurban crrkup pada apa

sebandingnya yang bisa sebagai heruan
tapi engkau tidak menetapkan her,van
yang dibunuhnya dari apa yang lebih
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darinya? Apabila sesuatu kurang dari her,tran kurban tidak engkau

kesampingkan dariku, bahkan engkau menetapkan atasku yang

sebanding harganya, karena tidak boleh dijadikan kurban, maka itu

di dalam pendapatrnu: tidak termasuk makna-makna heunn

kurban. Apabila ia berkata, 'Apakah boleh ini kurang dan menjadi

hev,ran kurban?' Maka dikatakan, 'Ya, sebagaimana dibolehkannya

berupa sebutir kurma dan segenggam gandum, satu dan dua

dirham sebagai hadyr. Apabila tidak boleh, maka dalam hal ini

engkau telah keliru kefika menyatakan bahwa apabila aku

membqnuh binatang buruan yang sakit, atau buta sebelah, atau

fisiknya kurang, maka didenda dengan yang sebanding

keadaannln, tapi engkau tidak mengatakan, dihitung secara

penuh? lalu terkadang engkau mengupamakan binatang buman

kecil dengan seorang merdeka lnng dibunuh dalam keadaan

kurang fisiknya, maka diyatnya adalah diyat yang sempuma' Dan

terkadang engkau menyatakan, bahwa apabila binatang buruan ihr

dihitung, maka dihitung secara lnll.ang. Ini pendapat yang bertolak

belakang apabila diqipskan dengan oftrrg merdeka, karena tidak

dibedakan antara nilainya dalam keadaan hrang' kecil dan besar,

karena seseorang yang dibunuh dalam keadaan sakit atau kurang

keadaan fisiknya disamakan dengan Snng sehat sempuma. Apabila

diqiyaskan dengan harta },ang dirusak maka dihitung dengan

keadaan ketika dirusak, tanpa menrbahnya'"

AslrSyafi,i berkata, 
..Apabila ia berkata, 

.Apa makna ftrman

Allah &, -#iit*W "sebagai had-yt t/ang dibawa ampi ke

I{a'bali'(Qs. Al Maaidah t5l, 95) maka aku katakan: Hadyu adalah

sesuahr yang engkau pisahkan dari pemilik kepada orang yang

engkau suruh memisahkan kepadanya sebagai hadiah yang engkau
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keluarkan dari pemilik kepada serainmu, raru sebutan hadyu
berlaku pula pada kurma dan unta, serta berraku pura sebutan
hadyr pada segala sesuatu yang memiliki harga dan dapat
dimakan di antara kedua itu, baik sedikit maupun banyak. Apabilaia berkata, 'Apa!<ah boleh temak kecil disembelih talu
dishadaqahkan?' A-<u katakan, 'ya, sebagaimana engkau boreh
bersedekah kurma. Hadyu bukanrah hewan kurban, hady, adalah
pengganti, sedangkan pengganti menggantikan posisi dari apa
yang dirusak, adapun kurban bukan pengganti dari apa pun.

Selain Umar, yang mengatakan ini adalah Utsman bin
Affan, Ibnu Mas'ud dan rain{ain. laru karian menyerisihi mereka
dan tidak beralih kepada pendapat seseorang yang seperti mereka,
dan udak pula seorang saraf dari karangan para imam yang aku
ketahui."

72- Bab: Tikus Besar

3838. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-
Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: sufi7an bin uyainah
mengabarkan kepada kami dari Auur Karim FJ Jazan, dari Abu
[-Ibaidah bin Abduilah bin Mas'ud, bahwa seoftmg yang sedang
ihram melemparkan kantong raru mengenai tirus besar hingga
membunuhnya, lalu Ibnu Mas'ud memufuskan padanya denda
seekor anak kambing jantan 616u ["6r,u.698

698 6[,u1 (no. 72s2), terah dikernukakan sanadnya saja, dan kami mengaitkankepadanva di sana. LihaJiusa (no. r324p..buh*, ri,,,Gi, n"iii**suh*t.
uh- Mushannal AMu*azaq (4/40i, pembahasan, Ifi;,k #x,-iab, Ki.;ang dan

ierboa), dari Ibnu Uyainah, dengan sanad #.
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3839. Asy-Syafi'i berkata: Sufi7an bin Uyainah mengabar-

kan kepada kami dari hnu Abi Najih, dari Mujahid, bahwa Ibnu

Mas'ud memufuskan dengan membunuh tikus besar adalah seekor

anak kambing jantan atau betina.699

3840. Sutnn mengabarkan kepada kami dari Mutharrif,
dari Abu As-Safar, bahwa Utsman Ibnu Affan memufuskan (denda)

untuk unmu hugnin (sejenis biarrnk kecil) bempa anak kambing
jantan.Tm

3841. Sut/an mengabar{ran kepada kami dari Mukhariq,

dari Thariq, ia berkata, 'Kami keluar berhaji, lalu salah seorang

dari kami yang bemama Arbid menginjak dhabb (biavrak gurun)

hi.,gga merobek punggungn!/a, lalu kami menemui Umar, lalu

Arbid menyakan itu kepadanya, maka Umar pun berkata, 'B€rilah

keputusan mengenainga." Ia berkata, "Engkau lebih baik

daripadaku, wahai Amirul Mukminin, dan lebih berilmu." (Jmar

berkata kepadanya, "Aku hanya menyuruhmu unfuk memberi

kepufusan mengenai ifu, dan Udak menyrruhmu unhrk

menSrucikanku." Artid berkata, "Menurutku dalam hal ifu
dendanya seekor kambing muda yang telah mampu menghimpun

egg Saln tiddr menernukannya pada s€hh rir,4nt Astrgpf i.
ffr,. Al Baihati &larn As-Surnn Al Kubn 15/1841.
Kernudian ia ber&ata,"Kedua riwagrat ini (lprtu grang ini dan Srang sebelumnya),

dari Ibnu Mas'ud 4& secara murcal, salah safunp menguatkan yang lainnlra."
7oo Telah dikernukakan pada (no. 1260, pernbahasan: Haji, bab: Ummu huyain

ldhabb/biavrakke-rjlll.
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air dan pohon." Umar berkata, "Kalau begitu, itulah denda-

nya."7O1

Asy-Syafi'i berkata, "Aku tidak mengetahui suafu madzhab
pun yang lebih lemah daripada madzhab kalian. Kalian

meriwayatkan dari lJmar: Wanita yang kehilangan suaminya diberi

tangguh, kemudian ber'iddah dengan iddah wafat, lalu boleh

menikah lagi. Sementara ulama Masyriq meriwayatkan dari Ali:
Wanita ifu bersabar hingga datang keyakinah akan kematiannya
dengan meyakinkan, dan Allah S menetapkan iddah wafat atas

wanita yang ditinggal mati suaminya. lalu ulama Masynq berkata,

Ia Udak boleh beriddah dengan iddah wafat kecuali Allah
menetapkan ifu atasnya, sedangkan Allah & naak menetapkan itu

kecuali atas wanita yang ditinggal mati suaminya secara

meyakinkan'. Kemudian kalian mengatakan, 'Umar lebih

mengetahui makna Kitabullah'. Maka apabila dikatakan kepada

kalian, 'Dan Ali juga mengetahui makna Kitabullah'. Sedangkan

kalian tidak membagikan harta orang yang hilang kepada para ahli
warisnya, dan tdak. menghukuminya sebagai omng !/ang
meninggal hinggu kalian mengetahui bahwa ia meninggal

berdasarkan bukfi 3nng menunjukkan kematiannya. Bagaimana

bisa kalian menghukuminya sebagai orang meninggalhanya ter.kait

dengan istinya saja? Kalian mengatakan, 'Tidak bisa dikatakan

mengenai apa yang diriwayatkan dari Umar: Mengapa? Dan
bagaimana? Karena fidak boleh ditals,vilkan Al Qur'an
bersamanya'. Kemudian kalian mendapati Umar mengatakan

rnengenai binatang buruan dengan makna Kitabullah sebagai

penjelasan, dan di samping Umar ada juga yang mengatakah itu,

701 14u1', dikemukakan pada (no. 1256, pernbahasan: Haji, bab: Dhabb [sejenis
biawak yang hidup di gurun pasirfl.
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yaifu Utsman, hnu Mas'ud, Atha' dan lain-lain. Namun kalian

menyelisihi mereka, padahal tidak ada manusia yang menyelisihi

mereka kecuali kalian dengan pendapat yang bertolak belakang

lagi lemah. Hanln Allah-lah yang kuasa memberi pertolongan."

AsySyafi'i berkata:

3U2. Muslim bin l$alid mengabarkan kepada kami dari

hnu Juraij, dari AthA', bahwa ia berkata, "Barangsiapa

membunuh anak kijang 5rang masih kecil, maka tebusannya adalah

anak kambing gnng seperti itu. Apabila membunuh bintang buruan

buta sebelah maka juga buta sebelah seperti itu, atau

yang membunuh binatang bunnn ada kekurangannya maka

tebusannya temak yang ada kekurangannya seperti itu, atau

mernbr-rnuh yang sakit maka juga temak 5nng sakit

seperti ifu. Yang lebih aku sukai adalah apabila menebusnya

dengan pemth."Toz

3843. Seorang yarq biphmengabarkan kepada kami dari

Ayyub, dari lbnu Sirin, dari Syuraih, bahwa ia berkata,

"SeandainSra ada seorang hakim bersamaku, nisca5n aku dihukum

denda seekor kambing muda karena membunuh rubah."703

7o2 *tw tidah menernukannya- Telah dikeonukakan yang seperti itu pada (no.

1294, pernbahasan: Haji, bab: Orang !,ang sedang ihram menrbunuh binatang buruan
kecil atau 1nng l$rrdng).

703 L6h dikernulokan pada (no. 1327, di dalam penrbahasan: Haji, bab:

Berburu bagi orang Snng sedang ihram).
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73. Bab: Sekelompok Orang Memburu Binatang
Buruan

38M. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:
Asy-Syafi'i mengabarkan kepada karni, ia berkata: Malik
mengabarkan kepada kami dari Abdul Malik bin Qurair, dari
Muhammad bin Srin, bahr,rn seorang lelaki datang kepada Umar
bin Khaththab lalu berkata, "sesungguhnya aku dan temanku
melarikan dua ekor kuda, kami berlomba menuju suafu celah

bukit, lalu kami membunuh seekor nrsa, saat itu kami sedang

ihram, bagaimana menunrhru?" Umar berkata kepada seormg
lelaki di sebelahnya, "Kemarilah, kita pufuskan, aku dan engkau."
Lalu keduanya memufuskan dendanya seekor kambing betina.

Disebutkan di dalam hadits ini, bahwa Umar berkata, "lni
AMurrahman bin Auf'. "7@

Aku berkata kepada AsySyaf i, "sesungguhnya sahabat
kami mengatakan, 'sesrngguhnya apabila ada dua orang
membunuh seekor rusa, maka keduanya didenda dengan dua ekor
kambing betina'. Dengan ini juga kami berpendapat."

Asy$nfi'i berkata, "lni menyelisihi pendapat Umar dan
Abdurrahman bin Auf di dalam rir,va5at kalian, serta pendapat hnu
Umar di dalam riwayat selain kalian, dan kalian tdak beralih
kepada seorcng pun sahabat Nabi $ yang aku ketahui. Apabila

rnemang dibolehkan bagr kalian menyelisihi mereka, maka

7oa Tdah dikernukakan no. 1205 sanadnya saja, dan te)ah &-atrtyiidi di sana,
pernbahasan: Haji, tab: Mernbunuh binatang buruan karena kesalahan. Dan
dikenrukakan secara ringkas no. 7329, pernbahasan: Haji, bab: Berburu bagi orang
glang sedang ihram.
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bagaimana bisa kalian menjadikan pendapat seseorang dari
mereka sebagai hujjah atas Sunnah, namLtn kalian tidak
menjadikannya sebagai hujah atas kalian sendiri?"

Asy-Syafi'i berkata, "Kemudian kalian hendak mengqiyas-
kan namun kalian menyalahi qiyas. Seandainya kalian tidak
menyelisihi seseorang maka kalian telah menyelisihi qiyas, karena
kalian membagi dua orang 5nng saling membunuh liwa, lalu atas
masing-masing dari keduanya kaffanh memerdekakan seorang
budak. Sedangkan pada jiwa ada dua hal, salah satunya adalah
pengganti, pengganti adalah harga, yaitu diyat pada pembunuhan
orang merdeka, dan harga pada pembunuhan budak. Sedangkan
pengganti dalam hal ini menurut kami dan kalian, tidak ditambah.
Apabila ada serafus orang membunuh safu orang merdeka, atau
seorang budak, maka mereka h*! dibebani safu diyat atau safu
harga. Apabila seseorang berkata, 'Dari mana ifu?' Maka
dikatakan: burung unta ditebus dengan unta, dan belalang ditebus
dengan kurma. Ini contoh hurga budak yang tinggi dan yang
rendah, sedangkan kaffamh adalah sesuafu yang tidak ditambahi
dan tidak dikurangi apabila benrpa makanan, atau pakaian, atau
memerdekakan budak. Perkataan Umar dan AMurrahman bin Auf
adalah makna Al Qur'an, karena Allah $ berfirman,

6 Jri":6,
'Maka dendanSm ialah mangganti dengan binatang temak

seimbang dengan buruan tnng dibunuhryni (Qr. AI Maaidah [5]:
e5)

Jadi, Allah @ menetapkan png seimbang dalam hal ini.

Maka orang yang menjadikan dua hal yang seimb*g, berarti telah

4(isi
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menyelisihi firman Allah S$. Kemudian kalian tidak menyanggah

orang yang menolak pendapat Umar karena pendapat kalian,

padahal bersamanya ada Abdurrahman bin Auf.

3845. Muslirr bin Khalid mengabarkan kepada kami dari

Ibnu Juraij, dari Atha', mengenai sekelompok orang yang

membunuh seekor binatang buruan, ia berkata, 'Masing-masing

mereka menanggung safu denda'.705

3846. Seorang yang tsiqah mengabarkan kepada kami dari

Hammad bin Salamah, dari Ammar maula Bani Hasyim, ia

berkata: hnu Abbas ditanya mengenai sekelompok orang yang

membunuh seekor binatang buruan, ia pun berkata, 'Mereka

menanggung denda'. Dikatakan, 'Masing-masing mereka

menanggung safu denda?' Ia berkata, 'Sesungguhnya kalian benar-

benar teperdaya, bahkan masing-masing kalian menanggung satu

denda'. Watlahu a'1am."76

705 14u1l dikernukakan no. 1331, pembahasan: Haji, tnb: Berburu bagi orang

5rang sedang ihmm.
706 Itu telah dikernukakan dari hnu Umar no. 1330, pernbalrasan: Haii, tnb:

Berburu bagi orang yang sedang ihram. Dan di sana telah kami jelaskan, bahua Al
Baihaqi , bahwa ini keliru dinyatakan dari Ibnu Abbas. Ia berkata,

"Demikian aku mendapatinp di dalam kitab ini, sedangkan di dalam P€rkataan Aslf
Syafi'i menunjukkan bahwa itu dari hnu Umar, dan bahrln kesalahan terjadi dari

perryalin."
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74- Bab: Jaminan Keamanan Bagi Penduduk
Negeri Perang

3847. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

AsySyafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik

mengabarkan kepada kami, bahwa telah sampai kepadanya,

bahwa Umar bin Khaththab mengirim surat kepada seorang

pemimpin pasukan yang dikirimnya, 'Sesungguhnya telah sampai

kepadaku, bahr,rn seseoftrng dari kalian mengejar orang yang

kekar hingga terpojok ke bukit dan berlindung. Seorang lelaki

berkata, 'Matas, -yakni: jangan takut- apabila menemukannya ia

membunuhnya'. Sesungguhnyra aku, demi Dzat yang jiwaku berada

di tangan-Nya, tdaklah sampai kepadaku bahwa seseorang

melakukan ifu kecuali aku penggal lehemya'." Malik berkata, "lni
pendapat png tidak disepakati. 'ndak boleh dibunuh karena

i1r."707

Aku berkata kepada Asy$nfi'i, "Sesungguhnya kami

berpendapat dengan pendapat Malik.'

AqrSffi'i berkata, "IGlian menyelisihi apa yang kalian

riwayatkan dari Umar, padahal kalian tidak meriwayatkan hal yang

menyelisihinSn dari seorang pun sahabat Nabi S yang kami

ketahui. Adapun perkataannya: 'lni bukan hal yang disepakati'.

Jadi dalam hal seperti tdak ada rjmak, tapi ia juga tdak
meriruayatkan sesuahr yang menyelisihinyn maupLrn yang

707 HR. Malik dalam Al Muwthtlp' 12/445449, (21) pernbahasan: Jihad, (4)

tnb: Riwayat-riwapt tentang mernenuhi keamanan). Di dalamnp
clisebutkan: "lni tdak diamalkan." Sebagai pengganti kalimat: "dan tidak dibunuh
karena itu."

Matas adalah kalimat bahasa Persia png artinya: Jangan takut.
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menyepakatinya. [-alu dimana letak Umak yang tidak ada

riwayah'rya? Apabila ia berpendapat dengan alasan:

3848. Bahwa Nabi S bersabda,

j.rJirv;gjr
,

'seorang muslim frdak boleh dibunuh karena metnbunuh

omng kalif.7o8

Sedangkan ini orang kafir, maka karena ada riwayat dari
Nabi 6S, semestinya ia meninggalkan semua yang menyelisihinya.

Adapun terkadang mengatakan apa yang menyelisihi apa yang

datang dari Nabi # dun terkadang mererapkannya, maka hal ini

tidak dibolehkan bagi seorang pun."

75- Bab: Apa yang Diriwayatkan Malik dari Utsman
bin Affan dan Ia Menyelisihinya Dalam Masalah

Orang Ihram yang Menufupi Wajahn5n

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Asy-S5afi'i,
"Apakah orcng yang ihram boleh menufupi wajahnya?" Ia

rnenjawab, "Ya, namun tidak boleh menutupi kepalanya." Aku

.!r"rga bertanya kepadanya tentang orang ihram yang sedang ihmm,

708 Tebh dikernukakan dengan lafazh: ju-( b!'#-i (fumng mulnin tidak

boteh dibunuh larena mqnbunuh onng kai4, no. ZOZUZS73, pernbahasan: Melulni
dengan sengaja, bab: Orang yang tidak ada qishash atasnya karena p€rMaan agama.
Dan no. 2655, juga, pernbahasan: Melukai dengan sengaja, bab: Dibunuhnp orang
merdeka karena mernbunuh budak.
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lalu diburukan binatang buruan unfuknya, maka ia berkata, "la

tidak boleh memakannya, jika memakannya maka ia merusak
(ihramnya), namun fidak ada fidayah atasnya." Aku berkata

kepadanya, "Apa hujjahnya?"

AsySyafi'i berkata:

3849. Malik mengabarkan kepada kami dari AMullah bin
Abu Bakar, dari AMullah bin Amir bin Rabi'ah, ia berkata, "Aku
melihat Utsman bin Affan di Al Arj pada hari yang panas, saat itu
ia sedang ihram, dan telah menufupi wajahnya dengan kain
beludru ungu. Kemudian dibar,rnkan daging binatang buruan, maka
ia berkata kepada para sahabahya, 'silakan kalian makan'.

Mereka berkata, 'Engkau tidak makan?' Ia menjawab, 'Aku tidak
seperti kalian, karena buruan ifu diburu unfukku'."7o9

Aku berkata kepada AsySyaf i, "sesungguhryn kami
memakruhkan orcmg yang sedang ihram menufupi wajahnya, dan

sahabat kami juga memakruhkannlra.

3850. Mengenai ini telah dirir,uayatkan dari hnu Umar,
bahwa ia berkata, 'Apa yang diatas dagu dari kepala, maka tidak
boleh difufupi oleh orang png sedang ihram'."710

7oe HR. Malik dalam At Muwthtln' ll/3il, pernbahasan: Haji, (25) bab:
Binatang bunran grang tidak halal dimakan oletr orang ynng sedang ihram, no. 84).

Di dalamnya disebutkan: "Dari Abdurrahman bin funir bin Rabi'ah" ini salah, dan
grang benar sebagaimana di dalam manr.rskrip dan versi cehk 5rang ada pada kami,
yaitu: 'Dari AMullah bin Amir bh Rabi'ah". Begitu juga png terdapat di dalam
Muqnththa '-nya Abu Mush'ab (l/452, no. 17471, dan Al Qa'nabi (rnl. 395). Yaihr
Abdullah bin Amir bin Rablah Al Anzi. (At-Tadzl<inh,2/875-875, no. 3381).

7ro t ih. Musharnaf lbnu Abi Slaibh (4/370, pembahasan: Haji, (240) bab:
Orang yang sedang ihram yang menutupi vvajatrrya), dari Abu Mushir, dari hnu Juraij,
dari Nafi', dari hnu Umar, ia berkata, "Wajah dan bagian atas lainnya dari kepala,
Udak boleh seseomng menutupi dagu dan yang di atasngra."
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3851. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

AsySyafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufuan

mengabarkan kepada kami dari Abdunahman bin Al Qasim, dari

ayahnya, bahwa Utsman bin Affan, Zaid bin Tsabit dan Marwan

menutupi wajah merekaketika mereka sedang ihram.711

Apabila engkau berpendapat bahwa Utsman dan hnu
Umar berbeda pendapat mengenai menufup wajah, maka

bagaimana engkau mengambil pendapat Ibnu Umar dan

mengesampingkan pendapat Utsman, padahal bersama Utsman

ada Zaid bin Tsabit dan Marwan, serta apa yang lebih kuat dari

semua ini?

Aku berkata, "Apa yang lebih kuat dari ini?"

3852. Asy-Syafi'i berkata: Nabi S memerintahkan agar

seseorang yang mati ketika sedang ihram agar dibuka kepalan5ra

tidak dengan wajahnya, dan Udak dipakaian weu/angian, serta agar

dikafani dengan kedua pakaiannya yang ia mati di dalamnya.7l2

7rl 95. Mushannaf lbnu Abi S5aibah 14/371, di tenrpat yang sama dengan png
sebelumnya), dari Abu Muawiyah, dari hnu Juraij, dari Abdun:atrman bin Al Qasim,
dari aSnhnya, dari Al Famfishah, ia berkata, "Alu melihat Utsnnn, ?and, dan hnu Az-

''lubair menutupi wajah mereka hingga tempat tumbuhnya rambut ketika mereka
sedang ihmm."

712 y1g. Al Bukhari (L/39L, (23) pernbahasan : Ja:nzah, bab: Kafan dengan drn
kain), dari Abu An-Nu'man, dari Hammad, dari ASryub, dad Sa'il bin Jubair, dari hnu
Abbas 4&, ia berkata, "Ketka seorang leJaki sedang wukuf di Arafah, tba-uba ia
:.,*rjahrh dari tunggangannlra hingga menratalrkan"leherrp -atau ia mengabkan:
Hingga unta merratahkan lehernya-. Nabi $ bersabda, 1fi.* Aaftt,iqr:Uj,*t
$ytA ii-'u;jlstt ,i;Yrr5ljalti,tj,i;,lti(Mandil<anlah dengan airdan bi&m, dan

kafanilah dalam dua kain. Janganlah l<atian menatrailan weut;angian pdanya, dan
jangan pula kalian manutupi l{arana, sqngguhnW pada hari kiatnat nanti
ia al<an dibangkitl<an dalam keadaan ber-talbbllt." (no, 1255).
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Sunnah menunjukkan, bahwa orcng yang sedang ihram

boleh menuhrpi wajahnln. Utsman dan Z-atd adalah dua orang,

sedangkan hnu Umar safu omng, dan di samping kedua orang ini

ada Marunn. Semestinln, engkau lebih mendekati ini dalam

pengalamannya, berdasarkan pefunjuk Sunnah, pengamalan

khatfah dan 7aid, kernudian Marwan setelahnya."

3853. Utsman dan hnu Umar berbeda pendapat mengenai

budak 1nng diiual, yang pemiliknya menyatakannya berlepas diri
dari aib. lalu Utsman memufuskan kepada hnu Umar agar

bersumpah bahwa fidak ada penyakit padanya yrang diketahuinya.

Sementara hnu Umar memandang, bahwa berlepas diri

membebaskannya dari apa yang ia ketahui dan apa yang tidak ia
ketahui. Lalu engkau mernilih pendapat hnu Umar, padahal

engkau mendengar dari para sahabatmu yang mengatakan,
'Utsman adalah khalifah, dan kepufusannya di antara kaum

Muhajirin dan Anshar seolah-olah pendapat mereka semua'.

Pendapakrya karena semua keadaan ini lebih layak unfuk diikuti

daripada hnu Umar. Karena Utsman apabila ia pemah melakukan

sebagaimana yang disebutkan, yaitu menutupi wajahnya ketika

sedang ihram maka ini karena petunjuk Sunnah, dan juga

perkataan Zaid bin Tsabit dan Marwan adalah lebih layak untuk

dianut, di samping bahwa pendapatnya merupakan pendapat

umurnnya para pemberi fatwa di berbagai nege6."713

I-lR. Muslim (2/865, p€rnbahasan: Haji, (15) riwayat-riwayat tentang apa yang
dilakukan terhadap orang lEng sedang ihmm bila ia meninggal), dari jalur Hammad,
dari Amr Ibnu Dinar dan Ayyrb, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas,
menyerupainya . (no. 94/I,206) -

713 11p. Malik dalam Al Muu;aththa' (2/673, (31) pembahasan: Jual-beli, (4) bab:
Aib pada budak), dari Yafua bin Sa'id, dad Salim hnu Abdullah, bahwa AMullah bin
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Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Sesungguhnya kami

mengatakan: Apa yang di atas dagu dari kepala." Asy-Syafi'i

berkata, "Semestinya, engkau diam ketika mendengar perkataan

orang-orang hingga engkau mengetahui darinya. Karena sungguh

aku melihatmu banyak berbicara tanpa riwayat."

Aku berkata, "Apa ifu?" Ia berkata, "Apa yang engkau

maksud dengan perkataanmu: Apa yang di atas dagu dari kepala?

Apakah engkau maksudkan bahwa hukumnya sama dengan

hukum kepala di dalam ihram?"

Aku berkata, "Ya." Ia berkata, "Apakah boleh wanita yang

sedang ihram menutupi apa yang di atas dagunya karena wanita

yang sedang ihram hams menufupi kepalanya?"

Aku berkata, "Tidak." Ia berkata, "Apakah lelaki 5nng telah

meminyaki rambut kepalanya han:s mencukumya, atau

memendekkannya?" Aku berkata, "Ya. "

Ia berkata, "Apakah ia harus mengambil dari rambut yang

di atas dagu dari wajahnya?" Aku berkata, "Tidak."

Asy-Syafi'i berkata kepadaku, "Allah membedakan antara

hukum wajah dan kepala, Allah & berfirman, {*XWfz

Umar menjual seorang budaknya dengan harga delapan ratus dirham, dan ia
menjualnya dengan menyatakan bebas cacat. l-alu orang yang mernbelinya b€rkata
kepada Abdullah bin Umar, "Budak itu ada penyakitrya yang Udak engkau sebutkan
kepadaku." lalu keduanyra mengajukan persengketaan kepada Usman bin Affan.
Lelaki itu berkata, "la menjual kepadaku seomng budak, dan budak itu berpenyrakit

namLln ia tidak menyebutkannya." Sernentara Abdullah berkata, "Aku menjualnlra
dalam keadaan bebas cacat." lalu Utsman bin Affan mernutuskan agar AMullah bin
Umar bersumpah kepadanyn, bahwa ia telah mmjual budak itu kepadanlp tanpa
mengetahui adanln penyakit padanyn. Namun Abdullah menolak bersumpah, dan ia
merninta budak itu dikernbalikan. lalu budak itu sernbuh di tempatuiya, lalu setelah ihr
AMullah menjualnya seharga seribu lima ratus dirham. (no. 4).
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'Maka basuhlah mukamu'. (Qs. Al Maa'idah [5]: 5) Kita pun tahu

bahwa uajah itu adalah yang di bawah rambut kepala, sedangkan

dagu termasuk unjah. Allah & iugu berftrman, &;ai;Aii
'Dan sapulah keplamu'. (Qs. Al Maaidah [5]: 6), berarti kepala

tidak termasuk waiah."

Aku berkata, "Benar." Ia berkata, "Perkataanmu: Tidak

dimakruhkan menufupi waiah sepenuhn5a, narnun tidak

dibolehkan menufupinya secara ufuh. Semestinya orang yang

memosisikan dirinp sebagai pengaiar, agar memulai sehingga

mengetahui apa yang ia katakan sebelum ia mengatakannya, dan

tdak berticara mengenai apa yang tidak diketahuinya. Jalan ini,

aku tidak melihatnu mengetahuinya, maka bertal$alah kepada

Allah, dan tahanlah dari berbicara tanpa berdasarkan ilmu. Aku

tidak pernah melihat orang 1nng berpendapat dengan madzhabmu

kecrrali mengatakan perkataan kemudian diam. Demikian ifu,

sejauh 1lang kami lihat, diketahui bahwa ia fdak melakukan apa

pun dengan pendebatan onmg hin kecr-rali diarn dianggap yang

paling baik olehnlra."

Aku berkata kepada AsfSffi'i, "Dari mana engkau

mengatakan, bahwa binatang buruan yang diburu unhrk orang

yang ihram lalu ia makan darinya, maka ia tidak didenda dalam hal

ifu?" Ia berkata, "Karena Allah $ hanya ma,uajibkan dendanya

atas orang png mernbunuhnp, lnng mana Allah S berfirman,

A( i Si 6 [rn.W 6;/ & iy" c;,,

'Banng siapa di antan kamu membunuhnya dengan

sengaja, maka dendan5n ialah mengganti dengan binatang temak
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seimbang dengan buruan yang dibunuhnyai (Qs. AI Maaidah [5]:

e5)

Karena yang membunuhnya tidak sedang ihram, maka

orang yang sedang ihram itu tidak menanggung apa yang

dilakukan oleh orang lain dengan membayar fidyah. Sebagaimana

apabila dibunuh seorang muslim untuknya, maka orang yang

dibunuhkan untuknya tidak menanggung diyat korban, tidak pula

kaffarah, dan tidak pula tebusan, karena Allah @ menetapkan,

tA't:+',rS 3iJ1
'Uaifu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan

memikul dosa orang lain i" (Qs. An-Najm [53]: 38)

AsySyafi'i berkata, "Karena binatang buruan itu dibunuh,

lalu orang 5rang sedang ihram dan orang yang untuknya binatang

ifu dibunuh, tidak tumt memakannya, dan tidak ada fidyah yang

harus dibayamya walaupun binatang ifu diburu untuknya, maka

tidak boleh pula dibunuhnya binatang buruan gang tidak ada

fidyahnya ketika dibunuh, lalu ada orang-orang yang turut
memakannya dan tidak ada fidyah atas mereka, maka tidak boleh

apabila safu orang memakannya lalu ia diharus membayar

fidyahnya. Kami hanya menetapkan fidyah dalam hal itu karena

membunuh. Apabila pembunuhan itu tidak menyebabkan fidyah,

maka tidak boleh diharuskan fidyah, karena setelahnya tidak te4adi
pembunuhan yang marajibkan fidyah.

Apabila engkau maksudkan bahwa memakannya tidak
dibolehkan bagi yang sedang ihram, dan engkau menyuruhnya

membayar fidyah hanya karena itu, maka engkau mengatakan,
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karena itu orang yang sedang ihram fidak boleh memakan

bangkai, tidak pula minum khamer, tidak pula sesuahr yang

diharamkan, nannun tidak ada fidyah atasnya dalam semua ini,

natnun ia berdosa apabila memakannya. Fidyah dalam membunuh

binatang buruan hanplah karena membunuhnya."

Aku berkata kepada AsyS5rafi'i, "Adakah selain kami yang

menyelisihimu dalam hal ini?" Ia berkata, "Aku tidak mengetahui

seorang pun selain kalian yang menyatakan, bahwa orang yang

memakan binatang buruan png diburu unfuknya harus membayar

fidyahnya. Bahkan aku tahu bahwa di antara ulama Masyriq ada

yang mengatakan, 'la boleh memakannya, karena itu adalah harta

milik orang lain yang disuguhkan kepadanya'. Seandainya tidak

mengikuti hadits dalam hal ini, niscaya pendapat yang benar

menumt kami adalah pendapatnln, nannun ia menyelisihi hadits

sehingga kami menyelisihinya. Apabila kami memiliki hujjah

atasnya karena ia menyelisihi sebagian hadits, maka itu juga adalah

hujjah kami atasmu karena engkau menyelisihi sebagiannya. Ia

mengetahui apa yang ia katakan, walaupun itu Udak tepat menumt

kami, sedangkan kalian -semoga Allah memaafkan kami dan

kalian- tidak banlnk mengetahui apa yang kalian katakan."

AsySyafi'i berkata, "Bagaimana menumtmu apabila

seseoftmg memberikan senjata dan harta kepada orang lain untuk

menguatkannya dalam membunuh seorang yang merdeka atau

seorang budak, lalu orang yang diberi itr-r membunuhnya, apakah

orang yang memberi itu menanggung tebusan atau diyat? Ia

berkata, 'Tidak, akan tetapi ia telah berbuat bunrk dan berdosa

karena membantu orang yang membunuh itu'. Aku berkata:

Demikian juga apabila pembunuh membunuhnya sedangkan
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pemberi ifu tidak mengetahuinya, lalu memotivasinya unfuk

membunuhnya dan dengan kerelaannya? Ia berkata, 'Ya'."

AsySyafi'i berkata, "Tidakkah engkau memandang bahwa

ini lebih layak menanggung tebusan, atau diyat, atau kaffarah,

daripada orang yang dibunuhkan binatang buruan untuknya tanpa

sepengetahuannya, lalu ia memakannya? Apabila engkau

mengatakan, 'Ditetapkannya tebusan dan diyat hanyalah atas

pembunuh. Sedangkan ini bukan pembunuh'. Demikian juga,

ditetapkannya denda binatang buman hanyalah karena

membunuhnya, sedangkan ini bukan pembunuhnya.

3854. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami, bahwa

Abu Ayyub Al Anshari berkata, 'Seorang lelaki berkurban seekor

kambing atas nama dirinya dan keluarganya. Kemudian setelah itu

orang saling berbangga-bangga lalu menjadi kebanggaan' ."714

76. Bab: Riwayat-Riwayat Tentang Menyelisihi
Aisyah Dalam Masalah Sumpah yang Tidak

Dimaksud

Ar-Rabi' berkata: Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Apa itu

tt rll }d lsumpuh yang tidak dimaksud)?" Ia berkata, "Allah yang

714 gp. Malik dalam Al Muwaththa' (2/486, (23) pembahasan: Kwban, (5)

persekutuan di dalam kurban, dan atas nama berapa orang disernbelih"yra sapi dan
unta).

o
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lebih tahu. Adapun pendapat kami adalah sebagaimana yang

dikatakan oleh Aisyah."

AsySyafi'i berkata:

3855. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam pin

Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa ia berkata, " Iaghwul

tmmiin (sumpah yang tidak dimaksud; tidak disengaja) adalah

ucapan seseorcng: laa wallaahi (fidak, demi Allah), balaa wallwhi
(tentu, demi Allahl.'7l5

Lalu aku berkata kepada Asy-Syaf i, "Apa hujjahnya

mengenai apa yang engkau katakan itu?" Ia berkata, "Allah yang

lebih mengetahui. Sebenamyu i-iirr menumt lisan Arab adalah

perkataan yang tidak dimaksudkan dan himpunan i-.ilt menjadi

kesalahan. Lalu kalian menyelisihinya dan menyatakan, bahwa flr
adalah sumpah seseorang mengenai sesuatu dengan meyakini

bahwa ia sebagaimana yang sumpahkan, kemudian didapati

sebaliknya- Ini adalah kebalikan dari i-lilr' Ini adalah pemastian

sumpah yang diakadkannya, bersumpah atas itu bahwa tidak

melakukannya, dicegah dengan pemastian. Firman Allah &,

715 p1 Malik dalam At Muonththa' 12/477, pernbahasan: Nadzar dan sumpah,

(5)bab, Sumpah yang tidak disengaja, no. 9).

Malik berkata, "sebaik-baik ynng aku dmgar dalam hal ini adalah bahwa al-laghw

adalah seseomng bersumpah mengenai sesuafu bahwa ia meyakininya demikian,

kernudian didapati tidak dernikian, rnaka iniah al-laghw."
t-jh- Mushannaf Abduraaq(8/474, pertbahasan: Sumpah dan na&ar, batc1 Al'

laghw, apa ihr?), dari Ma'mar, dari Az-hhn, dari Urwah, dari Ais!,ah, ia berkata,

"Mereka adalah orang-orang lrang meptsa mengetahui perkara, yaitu mengatakan,
'Tidak demi Allah. Tentu, demi Allah. sama sekali tidak, derni Allah'. Mereka meftrsa

mengetahui perkara, sedangkan hati mereka Udak yakin." (no. 15952).
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.LL(T'uq*'f'eq
'tetapi Dia menghukun kamu disebabkan sumpah-sumph

yang kamu sengajal (Qs.AI Maaidah [5]: 89)

Redaksi 'ilq maksudnya adalah, apa yang kalian

akadkan berupa akad sumpah atasnya. Seandainp lisan

mengandung apa yang kalian nyatakan maka tidak menghalangi

kemungkinan mengandurng apa yang dinyatakan Aisyah,

sedangkan ia lebih utama untuk diikufi daripada kalian, karena ia

lebih mengetahui tentang lisan daripada kalian, di samping juga

ilmunya mengenai fikih.

3856. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami dad
Yahya bin Sa'id, dari Al Qasim bin Muhammad, dari Aisyah,

mengenai taqnhhud.7l6

Kemudian kalian menyelisihinya dalam hal itu dan beralih

kepada perkataan (Jmar."

715 HR. Matk dalam At Muwaththa' ll/gL, pernbahasan: Shalat, (13) bab:
Tasyahhud di dahm shala$, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dati Al Qasim bin
Muhammad, bahwa ia merrgabarkan kepadanya, bahwa Aist/ah isEi Nabi $ apabila

ber-fastnhhudmengucapkan, '$--*tiaibr lf iif ii,f Li:rf ,fi.oqt'jtbrjlat'c.,rfurbt23r

it' tt .:;o,t;br lt :V &i * {tilt,Ae ;; lt 
te;t 

dt 6 l* i7Lt,l;;t i:4i r31;JLt2 d
'f)b (K*eiahtman Sanzg bik dan shalatnt 5attg suci harya mihk Attah. Aku bemki
bhon tiada saqnbhan sdain Alhh sqnata dan frdak sekutu bagi-I@, dan aku
beaaksi bhura Muharunad adalah hantba-I$n dan utusan-N7a. Kmlarnabn bgimu,
wahai Nabi sqta Rahmat Allah dan barokah-Ng. Kaalamatan atas kami dan hamb-
hamba Allah Snng shalih- Semoga kaelamatan atas lelianl.

Diriwayatkan juga dernikian oleh Abdurrahman bin Al Qasim, dari ayahn5a, dari
Aisyah.
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77. Bab: Menjual Budak Budabbar

Asy-Syafi'i berkata:

3857. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami dari Abu
Ar-Rijal Muhammad bin AMurrahrnan, dari ibunya, Amrah, bahwa

Aityah men-tadbirseorang budak perempuannya, kemudian budak

ifu menyihimya, lalu ia mengaku melakukan sihir, lalu Aisyah

memerintahkan agar budak itu dijual kepada orang badui yang bisa

mengatasi budak yang berperilaku buruk, lalu budak itu pun

dilu6[ztz

lalu kalian menyelisihinya dengan mengatakan, 'Budak

mudabbar, baik laki-laki maupLln perempuan, tidak boleh dijual'.

Sedangkan kami berpendapat dengan pendapat Aisyah: Budak

mudabbar, laki-laki maupun perempuem, boleh dijual, karena

mengikuti Sunnah, sertia riwayat yang datang dari Aisyah dan yang

lainnya."

717 46r'ir; Udak terdapat di dalam riwayat Yahya bin Yahya Al-l-aitsi.
Ini dikernukakan panjang lebar di dalam Muonththa rnya Suwaid bin Sa'id (hal.

349-350, no. 442, pembahasan: Budak mulatab dan mudabbar, bab: Menjual budak
mtdabbi, dengan sanad ini, dari Ais!/ah i6, dengan sanad ini, dan di dalamnya
terdapat kisah.

Malik mengatakan di dalam Muowththa\nyaYahya (2/814, (40) pernbahasan:
Mudabbar, (5) bab: Menjual budak mudabball, "Perkara yang disepakati di kalangan
kami mengenai budak mudabbrbahwa pernilikn5ra tidak boleh menjualnya, dan tidak
mernindahkannla dari tempat semula dimana ia menempatkannya."

lih. Mushannaf AMunazzaq l9/L47, perrbahasan: Budak mudabbar, bab:
Menjual btdak mudabbl, dan hnu Upinah, dari Yahya bin Sa'id, dari orang yang
menceritakan kepadanya,d ari Ammh, menyerupainya. Di dalamnla terdapat kisah.
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78. Bab: Riwayat-Riwayat Tentang Mengenakan
Khazz (salah safu jenis sutera)

Aku berkata kepada AsySyaf i, "Bagaimana pandapahu
mengenai al khazfl!' Ia berkata, "Ifu tidak apa-apa, kecuali apabila

seorang lelaki meninggalkannya untuk mengambil yang lebih baik

dari ifu. Adapun mengenakan khazharam, maka itu tdak benar."

AsySyafi'i berkata:

3858. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin

Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa ia memakaikan muthraf
(sorban) khaz yang dikenakannya kepada AMullah bin Az-

lutba.r..7L8

3859. Diriwayatkan juga kepada kami, bahwa Al Qasim
masuk ke tempakrya di pagi yang dingin dengan mengenakan

sorban khazz, lalu memberikannya kepadanya, dan ia pun tidak

mengingkannyl."TL9

7la gp. Malik dalam Al Muunththa' (2/972, (zlS) pernbahasan: Pakaian, bab:
Riwayat-riwayat tentang memakai khazz, no. 51.

l.ih. Mushannaf Abdunaaq $1n6, pembahasan: Umum, bab: I(hazz dan
'ashfali, dari Ma'mar, dari Hisyam bin Urwah, ia berkata, "Aku melihat AMullah bin
Az-Zul;air ditutupi sorban khazztrjau yang dipakaikan oleh Aistah kepadanya." (no.

L996L').
Uh. Musharunf lbnu Abi $aibah (6,/3, pembahasan: Pakaian dan perhiasan, (1)

omng yang memberi rukhshah dalam mengenakan khadi, dari Abdah, dari HiE/'dm,
dari Urwah, dengan sanad ini, merryerupai apa yarry terdapat di dalam riwarlr'at Malik.

Al Muthmf adalah sorban yang terbuat dari Htaz, berbsrhrk persegi ernpat
dengan corak.

719 66. Mushannaf tbnu Abi Spibah (di ternpat lang sama dengan yang
sebelumnya), dari Ism'ail bin Ulayyah, dari Yahya bin Abu Ishaq, ia berkata, "Aku
melihat Anas bin Malik mengenakan sorban l<haz. Aku melihat Ali Al Qasim
mengenakan sorban khaz, dan aku melihat Ubaidullah bin AMullah mengenai khaz."
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Aku berkata kepada AsySyafi'i, "Sesungguhnln kami

memakruhkan pemakaian khaz." Ia berkata, "Bukankah kalian

meriwayatkan ini dari Aisyah?" Aku menjawab, "Benar." Ia

berkata, "Unfuk apa kalian menyelisihinya, padahal

ada sejumlah orang lnng memandang bahrrra ifu tidak apa-apa,

dan Al Qasim masih mengenakannya hingga dijual di antara

warisannya sebagaimana lnng sampai kepada kami. Apabila mau,

kalian jadikan perkataan Al Qasim sebagai hujjah, dan apabila mau

kalian tinggalkan itu pada Aisyah, Al Qasim dan siapa pun lnng
kalian mau. Hanya Allah-lah yang kuasa memberi pertolongan."

79- Bab: Menyelisihi lbnu Abbas Dalam Masalah
Jual-Beli

A4rSgrafi'i berkata:

3860. Malik bin Anas mengabarkan kepada kami dari

Yahya bin Sa'id, dari Al Qasim bin Muhammad, ia berkata, "Aku

mendengar Abdullah bin Abbas berkata ketika seorang lelaki

menanyakan kepadanya mengenai seorang lelaki lang memesan

sejumlah pakaian, lalu ia hendak menjualnya sebelum

menerimanya, maka hnu Abbas berkata, 'Ifu perak dengan

perak'. Dan ia memakruhkan i7r'.720 Malik berkata, 'Demikian itu

72o 119- Malik dalam Al Muwaththa' (2/559, (31) pernbahasan: Jual-beli, (31)
bab: Pernesanan barang, no. 70), dis€rtai penafisran mahk mhimahullah Tabla.
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-menunrt kami- karena ia hendak menjualnya dari pemiliknya

5nng ia membeli darinya dengan harga yang lebih tinsgr daripada
harga belinya. seandainSn ia menjual dari selain orang 5nng ia
membeli darinya, maka penjualan ifu fidak apa-apa,. Kalian pun
berpendapat dengan ini-

Padahal ini bukan perkataan lbnu Abbas, dan bukan juga
takrpilan haditsnSra.

3861. Sufun mengabarkan kepada kami dari Amr bin
Dinar, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Adapun yang
dilarang Rasulullah S, adalah bahan makanan dijual sebelum

diterima-" Ibnu Abbas mengatakan dengan pendapatnya, dan aku
tidak mengira segala sesuafu kecuali seperti ig.727

Berdasarkan pendapat inilah kami berpedoman. Karena
apabila menjual sesuafu png dibelinya sebelum diterimanyra, maka
ia telah menjual sesuafu 3nng dijamin oleh orang lain dengan asal
penjualan, yang belum dilepaskan kepadanya dari penjualnla, dan
ia memakan keunfungan }nng tidak dijaminnya. sedangkan kalian
menyelisihinln, yaifu kalian membolehkan penjualan yang belum
diterima selain bahan makanan, dari selain pemilik yang ia beli
darinya.

sedangkan aku fidak mengetahui adanya perbedaan antara
pemilik yang ia membeli darinya dan orang lain. Apabila tidak

L.t3 adalah bentuk iamak dili !i, !.rtu sepotong pakaian, jenis apa pun. Ada
juga 57ang mengatakan: Dari j@is linen (bahaaftain dibuat dari rami halus, kuat,
tampakterkilat, dan dingin bih dipakai).

72t 7"1u1, dikemukakan no- 1457,1535, pernbahasan: jml-beli, bab: Jual-beli
barang, dan bab: Hukum banng yans diiual sefulurn dan setelah dit€rimakan). Dan
tdah&-bM2riino. p€rtarrEr, dan itu muftafaq ataih.
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dibolehkan menjual dari pemiliknya maka tidak boleh juga menjual

dari yang lainnya. Tidakkah engkau lihat apabila seseorang

mengatakan kepadamu, "Nabi S melarang menjual bahan

makanan sebelum menerimanya. Sebenamya ifu hanyalah

larangan menjual dari orang yang barang itu dibeli darinya.

Adapun dari selainnya tidak dilarang." Apakah hujjah kepadanya

hanya dikatakan: "Maksud sabda Nabi $ bersifat umuln, maka

tidak bisa dikhususkan." Demikian juga larangan hnu Abbas.

Sementara kalian tidak juga tidak meriwayatkan penyelisihan ini

dari seorang pun yang aku ketahui.

3862. Diriwaptkan dad hnu Abbas, bahwa seorang

wanita mewajibkan atas dirinya (bemadzar) berjalan kaki ke Masjid

Quba', lalu ia meninggal sebelum menunaikan. Ia kemudian

memerintahkan anak perempuannya agar berjalan kaki atas

rrannartya."722

Aku berkata kepada AsySyafi'i, "Sesungguhnya kami

mengatakan, seseorang udak boleh berjalan kaki atas natna orang

lain." Ia berkata, "Aku kim lbnu Abbas hanya berpendapat, bahwa

berjalan ke Quba' adalah ibadah, maka ia memerintahkannya agar

beribadah atas namanya. Bagaimana kalian menyelisihinya,

722 y1g. Malik dalam Al Munththa ' (2/472, pernbahasan: Nadzar dan sumpah,

bab: Apa yang diwajibkan karena nad?dr b€rialan kaki), dari Abdullah bin Abu Bakar,

dari bibinya, bahwa ia menceritakan kepadanya dari neneknya, bahwa ia menadzarkan

atas dirinya berjalan kaki ke rnasiid Quba', lalu ia meninggal sebelum melal$anakan-

nyra, lalu Affiulhh bin Abbas mernberi fatwa kepada anak perernpuannya agar ia

berjalan atas namanya.'
Yahya berkata, "Dan aku mendengar Malik berkata, 'Tidak boleh seseofttng

berjalan atas nama orang lain."

Quba' berlokasi tiga mil dari Madinah. (Sekarang merupakan bagian dari

Madinah).
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padahal aku tidak mengetahui kalian meriwayatkan dari salah

seorang sahabat Nabi S, yang menyelisihi ifu?"

80- Bab: Rusaknya Haji Karena Bersefubuh

3863. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:
AsySyafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik
mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zubair, dari Atha' bin
Abu Rabah, dari lbnu Abbas, bahwa ia ditanya mengenai lelaki
yang menggauli istrinya, padahal ia sedang ihram, dan ia
mengeluarkan mani sebelum bertolak? Maka ia menyuruhnya agar
menyembelih seekor *'16.723

AsySyafi'i berkata, "Dengan ini kami berpedoman. Malik
berkata, 'la harus umrah, dan berkurban unta, dan hajinya
sempuma'."

3864 Ia pun meriwayatkannya dari Rabi'ah, lalu
meninggalkan perkataan hnu Abbas karena pendapat ft6[1'u1.,.724

72s 1a1. Malik dalam Al Muwaththa' (l/984, pembahasan: Haji, (50) bab: Omng
ynng menggauli istingra sebelum bertolalq no. 155).

724 11F.. Malik dalam At Muutaththa ' (di ternpat !,ang sama dengan yang
sebelumnya), dengan sanad ini, bahwa ia berkata, "orang yang menggauli istinya
sebelum bertolak agar ber-umrah dan menyernbelih kurban." (no. 155).

Dari Malik, bahwa ia mendengar Rabi'ah bin Abu AMurrahman mengatakan
dalam hal itu seperti perkataan Ikrimah dari Ibnu Abbas.

Malik b€rkata, "Dan itu yang paling aku sukai dalam hal itu." (no. 157).
Ia mengatakan di tempat lainnya, "Mengenai lelaki yrang menggauli ishinya di

saat haji, yaitu di r,yaktu antara bertolak dari Amfah dan melontar jurnmh. Bahwa
diwajibkan atasnyra menyembelih kurban dan berhaji di tahun mendatang.,'
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3865. Ia juga meriwayatkannya dari Tsaur bin zaid, dari

Ikrimah, yang aku kira dari hnu Abbas.725

fuysyafi'i berkata, "ltu perkataan buruk mengenai lkrimah.

Tidaklah seseorang dipandang layak diterima haditsnya sementara

ia meriwayatkan dengan meyakinkan dari Atha' dari hnu Abbas

yang menyelisihin5n. Sedangkan menuruhrya dan menurut orang-

orang bahwa Atha' b@ah.

Yang mengherankan baginln adalah mengatakan tentang

Ikrimah apa yang dikatakannya, kemudian berdalih dengan sesuatu

dari ilmunya lEng menyepakati pendapatrp. Ia terkadang

menyebutrya dan meriwaSntkan darinya dengan dugaan, dan

terkadang tidak menyinggungnya-

3856.1a meriwa5ratkan dari Tsaur bin Zaid, dari Ibnu Abbas

mengenai perryusran.726

3867 - Mengenai sembelihan kaum Nashrani Arab dan

lainnya. Dan ia tidak menyinggung dari lkrimah, tapi hanya

menceritakannya dari Tsaur dari lkrimah.7z7 1ni termasuk hal-hal

Ia berkata, 'Apabila menggauli istinp setelah melontar iumrah, maka ia harus

b€r-umrah dan menyernMih hrban, dan udak diharuskan b€'fhaii di tahtrn

mendatang." (2/382,bab: Berlnrbannya orang yang ihmm bila menggauli istinya)'
7% lbid.
72:6 1A7. Malik dalam At Mtwththa' (2/602, pernbahasan: Pen5rusuan, bab:

penynsuan anak kecil), dari Tsaur btn 73d, dari AMullah hnu Abbas, bahwa ia

b€rkata, "Pengnrsuan yang tefjadi di rnasa dua tahun pertama walaupun hanya satu

isapan, nnt<a itu mengharamkan (merryebabkan mahrom)'" (no' 4)'

727 1111. Malik dalam At Mwaththa' (2/89, (24) pernbahasan: Sernbelihan,

bab: Apa Fng di bolehkan dElri zakat dalam keadaan terpaksa), dari Tsaur Ibnu Zaid

Ad-Diyili, cari AMullah hin Abbas, bahwa ia ditanya mengenai sembelihan kaum
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yang semestinya para ahli ilmu berhati-hati
dengan perkataan Ibnu Abbas:

Ia berpedoman

3858. Barangsiapa lupa sesuafu dari manasiknya, atau
meninggalkannya, maka hendaklah mengalirkan damh
(menyembelih kurtanl. zzs

Ia mengqiyaskan kepadan5ra banyak hal sesuai yang
dikehendaki Alluh, dan meninggalkan perkataannya di selain nash
ini bukan karena suafu makna. Adakah seseorang melihat hujjah
tepat sehingga mengamalkan sesuatu di dalam haji yang layak
dilakukannya, lalu mengqadha'nya dengan umrah? Bagaimana ia
berumrah menurutnya, sedangkan ia di sisa hajinya? Jika kalian
mengatakan, 'Berumrah setelah haji'. Bagaimana menjadi haji
padahal ia telah keluar dari ifu semua, dan ia mengqadha-nya
dengan haji Islam dan keluar dari ihramnya yang untuk haji.
Kemudian kami katakan: Ihram unfuk umrah sebagai pengganti
haji? Aku fidak mengetahui seorang pun pemberi fatwa di
perkataan yang mengatakan ini sebelum Rabi'ah, kecuali apa yang
diriwayatkan dari lkrimah. Dan ini di dalam perkatan Rabi,iah,
semoga Allah @ memaafkan kami dan memaafkannya, termasuk
kategori orang yang berbuka sehari dari bulan Ramadhan lalu
mengqadha dengan dua belas hari. Dan orang yang mencium

I:Bt O:b, ia pun b€rkata, 'Itu tdak apa-apa,. Lalu ia mernbacakan ayat ini: ;ij
#frF#i$- (ktangsiapa di anbm r<amu mangambir mqer<a manjadi panimpin,
maka samgguhnSa omng itu tetmasuk gorongan mq,r<a. (es. AI Maaidah ts]: 51)."
(no.5).

7za ^744, dikemukakan no. 11gg, pembahasan: Haji, bab: Thawaf seterah
Arafah.
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istrinya padahal ia sedang berpuasa maka ia i'tikaf selama tiga

hari. Pendapat-pendapat lainnya yang dikatakannya-"

Ia berkata, "Yang lebih kalian cenderungi, dan kalian udak

takut meninggalkan pendapat Rabi'ah, adalah yang lebih baik dari

ini, maka bagaimana kalian mengikutinya dalam hal itu?"

81. Bab: Menyelisihi Z:rid bin Tsabit Dalam
Masalah Talak

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku

bertanya kepada AsySyrafi'i mengenai lelaki yang menyerahkan

kepada istrinya perkara dirinya, Ialu si istri menalak tiga dirinya. Ia

berkata, "Perkataan !/ang diterima adalah perkataan suami.

Apabila ia mengatakan, 'sesungguhnya aku hanya menyeratrkan

perkaranya kepadanya unfuk satu talak, tidak tiga'. Perkataan

yang diterima adalah perkataannya, dan itu adalah safu talak, dan

ia lebih berhak terhadapnya." Aku berkata kepadanp, "Apa

hujjah dalam hal itu?"

Asy-Syafi'i berkata:

3869. Malik mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin

sulaiman bin Zaid bin Tsabit, dari Khariiah bin zaid bin Tsabit,

bahwa ia mengabarkan kepadanya, bahwa ia duduk di hadapan

Zaid bin Tsabit, lalu Muhammad bin Atik menemuinya sambil

berlinang air mata, maka Taid bertarrya kepadanya, 'Ada apa

denganmu?' Muhammad bin Atiq menjawab, 'Aku menyerahkan

kepada istriku perkara dirinya, lalu ia menceraikanku'. Zaid berkata

727



AlUnm

kepadanya, 'Rujukilah dia apabila engkau mau, karena

sesungguhnya ifu hanya satu talak, dan engkau lebih berhak

terhadapnya' ."729

Aku berkata kepada AsySyafi'i, "Sesungguhnya kami
mengatakan: itu adalah tiga, kectrali apabila ia mengingkarinya.

Diriunyatkan juga menyenrpai ifu dari hnu Umar dan Manrnn bin
AI Hakam."

AsfSyafi'i berkata, "Aku tidak melihat kalian memedulikan

orang-orang yang kalian selisihi. Jika kalian berpendapat dengan
perkataan Ibnu Umar dan Marrran dengan meninggalkan
pendapat Taid bin Tsabit, maka dengan alasan apa kalian

berpendapat dengan ifu? Apakah orcng lrang menyerahkan

kepada istrinya perkary dirinla apabila kernudian si ishi menalak

tiga dirinya, asal penyerahan ifu berubah menjadi mengeltrarkan

semua hak di tangannya, yaifu menyerahkan hak talak kepadanya?

[-alu apabila ia mentalak dirinya maka ifu berlaku padanya,

dan fidak berguna baginya pengingkarannla? Ataul*ah fidak
mengeluarkan semua haknya, sehingga mernungkinkan
mengeluarkan semuanla dan sebagiannya, lalu perkataan yang

diterima dalam hal ihr adalah perkataannlp? Apabila perkataan
yang diterima adalah perkataan suami, maka apabila ia
menyerahkan kepadanya satu hak talak, lalu si ishi mentalak tiga
dirinya, maka si istri tidak berhak mentalak kecuali satu talak. Aku
juga tidak mendengar kalian ketika kalian memilih -semoga Allah

72s 141. Mafik dahrn Al Mtwathttp' (2/5il, pernbatrasan: Talah (4) bab:
Penyelahan kepcrnili{<an yang menyebabkan satu talald.

Di dalamnp ada tambahan: "Lalu Tard brlJra;L Apa ynng
mendorongmu melahfian itu'. Ia menjawab, 'Takdir'."

Di dalamnp juga disebutkan: "dan engkau lebih mernilikinya" sebagai pengganti
redaksi: "dan engkau lebih berhak terhadapnya."
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mengampuni kami dan kalian- mengetahui bagaimana inti
pemilihan itu dan inti pengingkaran di dalamnya kecuali apa yang

engkau sebutkan ifu. Wallahu a'lam."

82- Bab: Menyelisihi Zaid bin Tsabit Dalam
Masalah Mata Orang yang Buta Sebelah

Asy-Syafi'i berkata:

3870. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin
Sa'id, dari Bukair Ibnu Abdullah bin Al Asyajj, dari Sulaiman bin
Yasar, bahwa Zaid bin Tsabit memutuskan pada kasus mata
normal apabila menjadi buta, atau ia mengatakan: buta sebelah,

bahwa tebusan serafus dinar. Malik berkata, "Pengamalannya tidak
berdasarkan ini, karena ini hanyalah ijtihad, fidak ada

kepastiap."T3o

7so 63. Malik dalam Al Muumththa'(2/857-858. (43) pembahasan: Tebusan,
(9) bab, Riwapt-riwapt tentang tebusan mata bila mmghilangkan penglihatannyra).

Di dalamnya disebutkan: "Dari Yahya bin Sa'id, dari Sulaiman bin Yasar" hnpa
menyebutkan "Bukair bin Al Asyajj" di antara keduanya, dan aku kira itu keliru,
sedangkan di sini Srang benar.

Yahp berkata, "Malik ditanya mengenai mengobati dan menerapi mata, ia
berkata, "Dalam hal itu fidak ada hal lain kecuali ijtihad, kecuali bila mengumngl da!,a
lihat mata, maka ia berhak atas kadar yang sesuai dengan apa yang mengurangi daya
lihat mata."

Yahya berkata, "Malik berkata, 'Menurut kami mengenai mata ufuh yang buta
bila menjadi gelap, dan tangan lumpuh bila terpotong, bahwa tidak ada hal lain dalam
hal ihr kecuali ijtihad, dan mengenai hal itu tidak ada tebusan yang ditaapkan."
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3871. Malik mengabarkan kepada kami, bahwa Malik bin

Malik berusia tua hingga tidak lagi mampu berpuasa, maka ia pun

membayar fidyah.73l

Sementara Malik menyelisihinya dengan mengatakan, "Ifu

Udak wajib atasnya."

83- Bab: Berbagai Masalah Lain

AsfSyafi'i berkata:

3872. Malik mengabarkan kepada kami dari Rabi'ah, dari

Abu Bakar bin Muhammad hnu Amr bin Hazm, bahwa ia shalat

dengan memakai sahr gamis, maka aku berkata, "Sesungguhnya

kami memakruhkan iar."732

lalu Asy-Syafi'i berkata, "Bagaimana bisa kalian

memakruhkan apa yang disukai Abu Bakar.

7s1 H3. Malik dalam Al Muwaththa' (l/3O7, (18) pembahasan: Puasa, bab:
Fidvuh (tebusan) orang lrang berbuka di bulan Ramadhan karena suatu alasan). Malik
berkata, "Dan aku tidak mernandang hal itr.r wajib. Yang lebih aku sukai adalah
melakukannya bila ia kuat melakukannf. Maka barangsiapa mencbus, maka ia
memberi makan sebagai pengganti setiap harinp seban5rak saht, mudd dengan
hitungan muddNabi *." (no.51).

7s2 119. Malik dalam At Muovaththa' (L/L41, (8) ponbahasan: Shalat jama'ah,
(9) bab, Rukhshah mengerjakan shalat dengan satu helai pakaian, no. 33).

Di dalamnya disebutkan: "Dari Rabi'ah, dari Muhammad bin Amr bin Hazm",
sedangkan yang kami cantumkan dari manuskrip Sh dan M, dan bogitu juga yang
terdapat di dalam riwayat Abu Mush'ab (L/14L).

730



Allhnn

g873. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin

Sa,id, dari Al Qasim bin Muhammad, bahwa seorang lelaki

memiliki anak perempuan suafu kaum, lalu ia berkata kepada

keluarga perempuan itu, "Terserah kalian mengenainya." Maka

orang-orang memandang bahwa ihr safu tulok'733

3874. Malik mengabarkan kepada kami dari Rabi'ah,

bahwa Al Qasim -yakni hnu Muhammad- menjual buah-buahan

kebunnya, dan ia mengeqnlikan darinya-734

3875. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Ar-Rijal

Muhammad bin Abdurrahman, dari Amrah binti AMurmhman,

bahwa ia menjtnl buah-buahannya dan mengecualikan darinya.T$

Malik berkata, "Pqlqara Snng disepakati di kalangan kami,

bahwa apabila seseomng menjual buah-buahan kebunnya, maka

tidak apa-apa mengectralikan darinya apa yang di antara itu dan

sepertiga buah-buahannla, tidak lebih dari itu'"

As5fSSnfi'i berkata, "la hanya meriwayatkan ifu dari Al

Qasim dan Amrah tentang pengecualian, dan tidak meriwa5ntkan

dari keduanya tentang batasan pengecualian itu. Apabila memang

dibolehkan mengecualikan darinya safu bagian dari seribu bagian,

niscaya boleh juga sembilan persepuluhnya atau lebih. Aku juga

733 HR. Malik dahm At Muouaththa' (2/522, pernbahasan: Talak, tnb' Riurayat-

riwalrat tentang khatitqah, briylph danserupan!'a, no' 8)'

Di dalamn5ra disebutkan, "bahwa itu adalah satu talak'"
734 Telah iit on"t ut -, no. 1513, pembahasan, jual-b"li, bab Tsunala.

73s 1n1r1", dikemukakan no. 1513, pembaha,slr: jual-beii, bab Tsuna5a. Dan di

samping ini terdapat perkataan Malik Fng disebutkan oleh Imam Syafi"i'
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tidak tahu siapa yang menyepakati kalian dalam hal ini, dan siapa
yang meriwayatkan hal yang menyelisihi apa yang dikatakannya.

Pengecualian tidak dibolehkan kecuali apabila jual-beli itu
terjadi mengenai sesuafu, sedangkan pengeanaliannya di luar
benda lang dijual. Misalnya dengan mengatakan, 'Aku jual
kepadamu buah-buahan kebunku kecuali sekian pohon kurma'.
Yang mana diketahui bahwa pohon-pohon tersebut di luar apa
yang dijual. Atau: 'Aku jual kepadamu setengah buah-buahan
kebunku'. Sedangkan setengahnya lagi di luar dari apa yang dijual.
Atau: 'Aku jual kepadamu buahnya kecuali setengahnya, atau
kecuali sepertiganya'. Maka apa yang dikecualikan ifu di luar apa
yang dijual."

84. Haji

AsyrSyafi'i berkata:

3876. Malik mengabarkan kepada kami dari Rabi'ah,
bahwa seorang lelaki datang kepada AI Qasim, lalu berkata,
"sesungguhnya aku bertolak, dan aku bertolak bersama istriku,
lalu aku berbelok ke suatu celah bukit, lalu aku hendak
mendekatinyra, maka istriku berkata, 'sesungguhnya aku belum
memendekkan rambutku'. Maka aku ambil dari rambut kepalanya
dengan gigiku, kemudian aku menggaulinya'. Al easim kemudian
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tertawa, lalu berkata, 'suruhlah ia agar mengambil dari rambut

kepalanya dengan alat pemotong'. "736

AsySyafi'i berkata, "lni sebagaimana dikatakan oleh Al

Qasim: Apabila telah memendekkan dari rambut kepalanya

dengan giginya, maka itu sudah mencukupinya dari alat pemotong-

Sementara Malik mengatakan, 'Harus mengalirkan darah

(memotong kurban)'. Dan ia menyelisihi AI Qasim karena

pendapatryn sendiri.

3877. Malik mengabarkan kepada kami, bahwa ia bertanya

kepada AMurrahman bin Al Qasim, "Dari mana Al Qasim

melontar Jumrah Aqabah?" Ia menjawab, 'Dari tempat lnng

-u6u1r."737

Asy-Syafi'i berkata, 'sedangkan Malik mengatakan, 'Aku

tidak suka melontamya kecuali dari Bathn Al Masil'. Namun

mengenai ini ia tidak meriwayatkan dari seorang pun yang

menyelisihi itu."

736 gp. Malik dalam At Muuaththa'(7/397, pembahasan: Haji, (51) bab:

Memmdekkan mmbut, no. 188),
Malik berkata, "Dalam hal seperti ini disukai mengalirkan darah (menyembelih

kurban). Demikian itu, karena Abdullah bin Abbas berkata, 'Barangsiapa lupa sesuatu

dari manasik, maka hendaklah mengalirkan darah'."
737 HR. Malik dalarn Al Muovaththa'(l/4O7, pernbahasan: Haji, (71) bab:

Melontar jummh).
Di dalamnya saya tidak menemukan perkataan Malik.

733



AlUmm

85- Bab: Menyelisihi Umar bin Abdul Anz Dalam
Masalah Pajak Ahlu Dzimmah

3878. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:
AsySpfi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik
mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, darZuraiq bin
Hag4pn -Zvrati adalah petugas di Mesir di masa AI Walid,
Sulaiman, dan Umar bin AMul Azu-: Ia menyebutkan bahwa
Umar bin Abdul Aziz mengirim surat kepadanya: 'Hendaklah
engkau periksa setiap kaum muslimin yang lauat, lalu ambillah
(zalo0 dari barang yang akan mereka perdagangkan. yaitu setiap
empat puluh dinar diambil satu dinar. Adapun yang kurang dari
ifu, maka berdasarkan hitung ifu hingga mencapai dua puluh dinar.
Jika hartanln kumng dari sepertiga dinar maka biarkanlah dan
jangan engkau ambil sediht pun.

Adapun jika yrang leuat itu ahlu dzimmah, maka ambillah
(pajak) dari harta mereka, Snitu #tu dinar dari setiap dua puluh
dinar- Jika kurang dari ifu, maka berdasarkan hitungan itu hingga
mencapai sepuluh dinar. Jika hartarya kurang dari sepertiga dinar,
maka biarkanlah dan jangan engkau ambil sedikit pun. Tuliskanlah
sebuah catatan unfuk mereka mengenai apa lnng telah engkau
ambil dari mereka unfuk memperhifungkan yang serupanya
setelah haul @enap safu setahun)t .nf38

As5rS5rafi'i berkata, "Dengan perkataan Umar ini kami
berpedoman. Tidak diambil dari mereka kectrali satu kali setahun.
sementara Malik menyelisihinya dengan mengatakan,'Diambil

738 Ffr. Malik dalam At Mumththa'(2/2ss, pernbahasan, zakat, (g)bab: Zakat
barang (selain ernas dan perak), no. 20).
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dari mereka walaupun hingga beberapa kali dalam setahun. Dan

Malik juga menyelisihi Umar bin Abdul Aza mengenai dua puluh

dinar apabila k rung sepertiga diinar, karena diberitahukan

kepadaku, bahwa ia berkata, 'Apabila melewati batas timbangan,

maka diambil zal<at darinya, walaupun kurangnln banyak. Apabila
tidak meler,vati batas timbangan, dan masih kurang sepertiga dinar
atau lebih atau kurang, maka tidak diambil zakat darinya'. Malik
juga menyatakan, bahwa apabila dirham kurang dari dua ratus

dirham narnun melevuati batas timbangan, maka diambil zakat

darinya.

Kami tidak berpendapat dengan ini.

3879. Karena Rasulullah $ bersaMa,
Sz

.$ar:? Ltt)f "# us!q;
l/

'Tidak ada zakat pda penk Wg kunng dari lima uqiSmh'.

Jadi, itu sebagaimana yang disaHakan oleh Rasulullah $.
Apabila lmrang satu biji pun maka tidak ada zakat padanya, karena

itu berarti kurang dari lima uqi5ah. Sedangkan Malik Udak

berpendapat dengan hadits Nabi yang diriunSntkannya:

.iitb 6trl *3 os!q;
l/

'Tidak ada akat pada penk 5ang kurang dari lima uqiyah' .
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Padahal ifu sunnah, dan juga tidak berdasarkan perkataan
Umar bin Abdul 6rir.7s9

3880. Malik mengabarkan kepada kami, bahwa ia
menanyakan kepada Ibnu syihab mengenai zaifun, ia pun berkata,
'Ada (zakat) seper sepuluh padanln'. Namun Marik menyelisihinya
dengan mengatakan, 'Tidak diambil seper sepuluh kecuali dari

. Sedangkan jaruaban lbnu Syihab mengenai bijiny2'.7210

3881. Malik mengabarkan kepada kami, bahr,rn Umar bin
AMd Azz mendiskan, 'sesungguhqra zal'olt hanln pada emas
dan perak, tanaman dan temak'. Malik berkata, 'Tidak ada zakat
kecuali pada emas dan perak, atau tanaman, atau temak'. Malik
juga mengatakan, 'Ada kalajiban zakat pada barang dagangan
png berpullr'-741

7se a4u5 dikernukakan di &hrn akhrxrrc- 7il-7fi, pernbatrasan: zalra( bab:&-h!tt"rg bila dicapai oletr l,uuarnn rmta rnaka diuraiibkan zakat pdanya.
74o HR- Malik datam AI Muw;athtrm' lr/2r2, i"*ru"rr"*", zoxut, (20) bab:

Talrart zzribl,lr dan biilt{ian, no. 35).
Malik berlGta, 'Diambik[ra s€pers€euhh dari zaihm setelah dip€ras dan minyak

zainmnf mencapa.i fua uaq..."
741 1a1 Malik dalam Al Mtmthttn'(l/2E,pernbalrasan: Zakat, bab: Apa png

diu,ajiblon zakat padanp, no. 3).
&teJahnyra Malik b€rkata, "Tidak * zrtkat keorafi pada tiga hal: Tanaman,

dan ternak."
Adaptrn perkataannya: "pada barary ftelain emas dan p6ald png berlaku

akat."
It{aka difahami dariperkataan Malik mengenai zatet barang sadah a&aryang lalu

(no- 3878), karena ia mengatakan, 'yarg kami anut nrengenai-barang prrg b""p,rtur,
s€seorang bila menzakati hartanya, kerrudian -"o,u"rqp-*uutui G-"ddasltsa" png ber,pa kuda, atau budak dan serupanlra, kernudian menjualnya

ry'T berlalu padanya *tu haut, maka ia tidak menunailon zalot dari harta tersebgt
hingga berlalu padanya *tu hautbnsejak hari ia merzakatinSa..

AlArdh adalah setiap banng (tnrta) yang selain ernas dan p€rak.
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3882. Malik mengabarkan kepada kami, bahwa telah

sampai kepadanya, bahwa Sa'id -yakni Ibnu Al Musa5ryab- dan

Sulaiman bin Yasar ditanya: 'Apakah ada sunnah mengenai

syr-rf'ah?' Keduanya mengatakan, 'Ya. Syuf'ah berlaku pada rumah

dan tanah, narnun syuf'ah tidak berlaku kecuali antar orang-orang

yang berserifial'."742

AsySyafi'i berkata, "Dengan ini kami berpedoman,

sementara Malik berpedoman secara umulrl, dan dalam hal ini ada

penafian, bahwa syrf'ah kecuali pada apa lrcng memiliki tanah,

maka dibagi.

3883. Malik meriwayatkan dari Utsman bin Affan, bahwa

ia berkata, "Tidak ada syrf'ah pada sumur, dan tidak pula pada

pohon kurma." Malik juga berkata, 'Tidak ada s5nrf'ah pada jalan,

dan tidak ada halaman rumah, jika adapun maka dibagi." Ia

berkata mengenai orang yemg membeli sahr bagian dari rumah

atau heuran atau barang, 'Syrf'ah pada safu bagian sekadar

dengan harga yang didapatnya'. Kemudian menyelisihi makna ini

dalam masalah budak mul<abb, yaitu dengan menjadikan binatang-

binatangnya dijual, dan menjadikannya lebih berhak dengan apa

yang dijual darinya dengan syuf'216."74s

At Harts adalah setiap lnng tidak dapat tumbuh dan berkembang kecuali dengan

disiangi.
Al Anl adr,lah ernas dan perak.

At MaasyiSnhadalah unta, sapi dan kambing.
742 HR Malik dalam Al Muvuaththa' (2n74, (35) pernbahasan: SSatfah, bab:

Apa 5nrg b€rtaku syrfahqdanVa, no- 2, 3).- -743-HR. 
Matik dalam N Muwaththa' (2n77, (35) pernbahasan: Sytfah, bab:

Apa yang tidak bedaku syfah padaryra), dari Muhammad bin Umarah, dari Abu

na."r ui" Hazrn, bahwa utsman bin Affan berkata, 'Jika telah di pasang batas-batas
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86. Bab: Menyelisihi Sa'id dan Abu Bakar bin
Abdurrahman Dalam Masalah lla'

Asy-Syafi'i berkata:

pada tanah, maka tidak ada sgf'ah padanlra. Dan tidak da sjufah pa.da sumur,
begitu juga pada pohon kurma"

Al Baihaqi menyebutkan, bahvua Asfr$nfi'i meriwayratkannya dengan sanad ini di
dalam pendapat lama.

AsySyafi'i di dalam pendapat lama mengatakan, "Abdullah bin Idris
menyebutkan, dari Muhammad bin Umamh, dari Abu Bakar bin Muhammad, dari
Aban bin Utsman, dari Utsman, seperti ifu."

AI Baihaqi berkata, "Dirir,uagratkan juga oleh Abu Ubaid, dari Abdullah bin Idris,
dari Muhammad bin Umarah, dari Abu Bakar Ibnu Hazrn -atau dari Abdullah bin Abu
Bakar-keraguan dari Abu Ubaid-, dari Aban bin ubman, dari utsman,ia berkata,'f idak ada sytf'ah pada sumur, tidak pula pada pohon kurma, dan tanda-tanda tapj
memufu skan setnp sgf'ah."

Malik berkata, "Barangsiapa mernbeli safu bagian dari rumah atau tanah, serta
hanran dan barang dalam safu transaksi. I-alu pernirlk swf'ah menuntut sgfat>nya
pada rumah atau tanah itu, lalu pernbeli berkata, Ambillah semua !,ang aku bii,
karerra aku membelinya semuan!,a'." Malik berkata, "pernilik ,yrrt'rn 

-rn*gu-uii
sytf'al>nya pada rumah atau tanah dengan po'"inlra dari harga itu, ian masing-masing
yang dibelinya dari itu dihitung tersendiri sesuai harga ia membelinya. Kemudian
pemilik syf'ah mengambil dengan Snng diperolehnya dari harga itu dari
pokok harga, dan tidak mengambil apa pun dari her,rnn dan barang kecuali ia
mmghendaki ifrJ." (2nL6, pembahasan: !,ang sama dengan yang sebelumnya, bab,
Apa 57ang berlaku sytf'ah padanln).

Ia juga ber&ata, "Tidak ada qrufah pada jararnn yang bisa dibagi maupun tidak
bisa dibagi."

Ia juga bed{ata, "Pe'karanya menurut kami, bahura tidak ada sgf'ah pada
halaman rumah, baik yang bisa dibagi maupun grang tidak." (2nL7, pembahasan,
!,ang sama derrgan gang sebelumnya, bab: Apa laung udak berlaku swrahpadanva).

Ia iuga mengatahal di dalam (39) pqnbahasan: Budak 
-nut<aah 

6i uau,
Penjualan budak mul<agq, "Hal terbaik png aku dengar mengenai budak nul<abb,
bahwa bila ia dijual, maka ia lebih Mrak membeli nEoatrnv-J aaripada omng yang
membelinya bila ia kuat menurnikan kepada majikanngn }n"giduh mo,iual'p rt a
tunai."
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3884. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab,

dari Sa'id -yakni hnu Al Musa5yab- dan Abu Bakar bin

Abdurrahman; Bahwa keduanya mengatakan tentang lelaki yang

meng-ila' ishinya, "Bahwa apabila telah berlalu empat bulan,

maka itu adalah satu talak. Dan bagi suaminya boleh merujuknya

selama ia masih di dalam masa iddah."7M

3885. Malik juga berkata, "Sesungguhnya Marwan

memufuskan mengenai lelaki yang meng-ik' istrinya, bahwa

apabila telah berlalu empat bulan maka itu adalah satu talak, dan

suami boleh merujuknya selama ia masih di dalam masa iddah."

Malik berkata, "Berdasarkan ini pendapafuiya hnu Syiha6."745

Asy-Syafi'i berkata:

3886. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin

Sa'id, dari Sa'id bin Al MusaSryab, bahwa ia ditanya mengenai

wanita yang ditalak suaminya di rumah yang disewa: "Siapa yang

menanggung biaya sewa?" Sa'id menjawab, "Suaminya itu." Ia
berkata, "Bagaimana suaminya $dak punya." Ia menjawab, "Maka

si iski yang menanggung." Ia berkata, "Apabila si istri juga tidak

punya?" Ia menjawab, "Maka amir (pihak berwenang) yang

menanggunn.'746

744 HR. Malik dalam Al Muwaththa' (2/557, pemtahasan: Talalq (6) bab: /a',
no, 18).

7as gp. Malik dalam Al Muvnththa'(di'tempat !,ang sama dengan yang
sebelumnya, no. 19).

7'15 HR. Malik dalam Al Muwaththa'(2/580, p€Nmbahasan: Talak, bab: Riwayraf
riu/ayat tentang iddahnp wanita di rumahnya bila ia ditahk di sana, no. 66).
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87. Bab: Sujud Al Qur'an

Ar-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada Asy-Syafi'i

mengenai sujud di dalam surah Al Hajj. Ia pun berkata, "Ada dua
sujud di dalamnya." Aku berkata, "Apa hujjah dalam hal itu?"

Asy-Syafi'i berkata:

3887. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', bahwa

seorang lelaki dari penduduk Mesir mengabarkan kepadanya,

bahwa Umar bin Khaththab sujud dua kali di dalam surah Al Hajj,

kemudian ia berkata, "Sesungguhnya surah ini diutamakan dengan

dua su;ud.'747

3888. Ibrahim bin Sa'd bin hrahim mengabarkan kepada

karni dari Az-Zvhri, dari AMullah bin Tsa'labah bin Shulair, bahwa

Umar bin Khatthab shalat mengimami mereka di AI Jabiyah, lalu

ia membaca surah Al Hajj, lalu ia sujud dua kali di dalamnya.T4

747 119. Malik dalam Al Muwaththa'(l/205-206. pembahasan: Al eur'an, (5)
bab: Riwayat-riwayat tentang sujud Al Qur'an, no. 13).

Lihat juga no. 3658.
7'18 Al Baihaqi mengatakan di dalam Al Ma rifah (2/150, pembahasan: Shalat-

sujud di dalam surah Al Hajj),
"Dernikian yang dicantumkan di dalam sanad hadits ini di dalam kitab Ar-Rabi'.
Diriwayatkan juga di dalam Al Qadim pada riwayrat Az-7a'afararn darinya, ia

berkata,
'hrahim bin Sa'd mengabarkan kepada kami, dari aynhnya, lraitu Sa'd bin

hrahim bin AMurrahman bin Auf, dari Abdullah bin Tsa'labah bin shu'air, ia berkata,
Aku shalat di belakang Umar bin Khaththab di Al Jabiynh, lalu di dalam shalat Shubuh
ia membaca surah Al Hajj, lalu ia sujud dua kali di dalamnya'.

Ini lebih shahih. Telah diriwayatkan juga oleh Syu'bah bin Al Hajjaj, dari Sa'd bin
Ibrahim dengan sanadnya dan maknanya."

fihat riwayat ini di dalam As-Sunan Al Kubm,2/317).
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Asy-Syafi'i berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari

Nafi', dari hnu Umar, bahwa ia sujud dua kali di dalam surah Al
Hajj.

Aku berkata kepada AsySyafi'i, "Sesungguhn!,a kami
hanya sujud satu kali di dalamnya."

AsyrSSnfi'i berkata, "Kalian menyelisihi apa yang kalian

rir,myatkan dari Umar bin Khaththab dan AMullah bin Umar, dan
tidak beralih kepada perkataan seorang pun dari sahabat Nabi $.
Bagaimana bisa kalian mariadikan perkataan Umar saja sebagai

hujjah, dan hnu Umar saja sebagai hujjah, hingga kalian menolak

sunnah dengan masing-masing dari keduanya, dan kalian

bertopang pada keduanya dalam sejumlah masalah fikih, kemudian

kalian keluar dari perkataan keduanya karena pendapat kalian

sendiri? Apakah kalian mengetahui adanya suatu pendapat pada

seseorang yang celanya lebih jelas dari apa yang kami paparkan

daripada pendapabpendapat kalian?"

88- Bab: Shalat di Al Muhashshab

fu-Rabi' berkata: Aku bertanya kepada AsySyafi'i
mengenai apa yang diriwayatkan dari sahabat kami mengenai AI

Muhashshab.

Uh. Mushannaf AMmary (3/342, pernbahasan: Shalat, bab: Bempa ban!,ak
ayat sajdah di dalam Al Qur'an), dari Ats-Tsauri, dari Sa'd bin Ibmhim, ia b€rkata,
"Omng grang melihat Umar di Al Jab[nh mernberitahr:kan kepadaku, bahwa ia sujud
dua kali di dalam mernbaca surah Al Hajj-" (no- 5895).
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Asy-Syafi'i berkata:

3889. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi,, bahwa
Ibnu Umar shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya. di Al
Muhashshab, kemudian memasuki Makkah di malam hari, lalu
thawaf di Baitullah.74e

Aku berkata kepada Asy-Syafi'i, "Kami mengatakan: Tidak
layak seorang alim melakukannya."

AsySyafi'i berkata, "Berarti manasik yang diwajibkan atas
orang alim tidak sama dengan yang diwajibkan atas yang lainnya."
Aku berkata, "Ifu sarna atas orang alim dan orcmg jahil."

Asy-S5afi'i berkata, "Apabila keduan5n meninggalkan nya?"
Aku berkata, "Tidak ada fidph atas safu pun dari keduanya.,' Ia
berkata, "Akan tetapi dari asal ma&hab kalian, bahwa orang yang
meninggalkan salah safu manasik maka harus mengalirkan darah
(menyembeli kurban). Apabila itu termasuk manasik berarti kalian
telah meninggalkan pendapat kalian. Apabila itu hanya tempat
singgah di perjaianan dan bukan tempat manasik, maka engkau
tidak menyrnfi orang alim maupun orang jahil unfuk
menyinggahinya."

89. Bab: Mandi Junub

Asy-Syafi'i berkata:

7ae 93. Malik dalam Al Muwtaththa' (l/4os, pernhhasan: Haji, bab: shalat Al
Mu'arras dan Al Muhashshab, no.2OZ).

742



AlUmm

3890. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari

hnu Umar, bahwa apabila ia mandi junub, ia menyiramkan air

pada kedua matanya. Malik berkata, "Pengamalannya tdak
berdasarkan i6."75o

Ini di antara lrang kalian tinggalkan dari lbnu Umar,

sementara kalian fidak meriwaptkan dari seorcng pun yang

menyelisihinya. Apabila kalian bisa meninggalkan hnu Umar

bukan karena pendapat yang sepertinya, maka kalian tidak boleh

menjadikan perkataannya sebagai hujjah terhadap yang sepertinyra.

Sedangkan kalian membiarkannya untuk diri kalian. Apabila

memang boleh bagi kalian untuk berhujjah dengannya terhadap

yang sepertinya, maka kalian tidak boleh menyelisihinya unfuk diri
kalian."

90. Bab: Wudhu Karena Mimisan

AsySSnf i berkata

7so HR. Malik dalam Al Muuathtlp' (7/45, (2) pernbatrasan: Thatnrah, (17)

bab: Pengamalan pada mandi junub).

Ini ringkasann!,a, sedangkan lafaztrnyra di dalam Al Muutaththa':
Bahwa Abdullah bin Umar bila mandi dari junub, ia mernulai dengan

menuangkan air ke tangan kanannyn lalu mencucinla, kemudian mencuci
kernaluannya, kernudian berlrumur dan ber-istintrar (mernbersihkan lobang hidung
dengan cara dihirup dan dikeluarkan lag), kernudian mernbasuh wajahnya dan
mernercik pada kedua matanla, kernudian mernbasuh tangan kanannlra, kernudian
tangan kiri, kernudian menrbasuh kepalanya, kernudian mandi dan menyimmkan air
padanya.

Saya tidak menernukan perkataan Malik "lni tidak diarnalkan", tapi di dalam
Mutnththa 'Abu Mush'ab dicantumkan: "la berkata, 'Malik ditanya mengenai hnu
Umar mernercikkan air pada kedua matanya? Malik berkata, 'Tidak uajib'."
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3891. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari

hnu Umar, bahwa apabila ia mimisan, ia berbalik lalu berwudhu,

kemudian kembali lagi, lalu melanjutkan, dan tidak berbicara.7sl

3892. Malik juga meriwayatkan seperti itu dari Ibnu Al
Musayyab dan Ibnu Abbas.752

3893. AMd Majid bin AMul Aziz mengabarkan kepada

kami dari hnu Juraij, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya,

bahwa ia berkata, "Barangsiapa mengalami mimisan, atau

barangsiapa mendapati mimisan, atau madzi, atau muntah, maka

ia berbalik lalu berwudhu, kemudian kembali lalu melanjutkan."7s3

751 gp. Malik datam Al Muwraththa' (l/38, (2) pembahasan: Thaharah, (10)
bab: Riwayat-riwayat tentang mimisan).

752 gp. Malik dalam Al Muumththa'(t/3*39, di tempat yang sama dengan
gnng sebelumnya), dari Malik, telah sampai kepadanya, bahwa AMullah bin Abbas
mimisan (keluar damh dari hidung), maka ia keluar lalu mencuci darah darinya,
kernudian kembali lagi dan menemskan shalat yang telah dilahrkannya.

Dari Yazid bin Abdullah bin Qusaith Al-Laitsi, bahwa ia melihat Sa'id bin Al
Musagryab mimisan ketika sedang shalat, lalu ia mendatangi kamar Ummu Salamah
isti Nabi $$, lalu menghampiri air wudhu, lalu beruudhu, kemudian kernbali dan
melanjutkan shalat yang telah dilakukannya.

7s3 56. Mushannaf A (2/UO-91, pernbahasan: Shalat, bab: Orang
yangber-hadafs kemudian kernbali sebelum berbicara), dari hnu Juraij, ia berkata: hnu
Syihab, dari Salim, dari Abdullah bin Umar, bahwa ia memberi fatwa bila seseomng
mimisan di dalam shalat atau muntah, atau mendapati madzi, agar ia berbalik lalu
berwudhu, kemudian menyelesaikan sisa shalatnya selama ia tidak berbicara. (no.
3510).

Dari Ma'mar, dan Az-Zuhri, dari Salim, dmgan sanad ini, menyerupainya. (no.
3609).

Dari Ibnu Juraij, dari Nafi', bahwa hnu Umar mimisan ketika sedang shalat, lalu
ia masuk ke rumahnya, lalu menunjuk air rvudhu, maka dibawakanlah air wudhu, lalu
ia berwudhu, kemudian masuk lagi, lalu menyelasalkan apa yang telah dilakukannya
(menyambung shalatnya). dan ia tidak berbicara di antam itu. (no. 3612).
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3894. Al Miswar bin Makhramah berkata, "Mengulangi dari

awal." Kemudian kalian menyatakan, bahwa cukup hanya dengan

mencuci 6uru1r.754

3895, Ubaidullah bin Amr meriwayatkan dari Nafi', bahwa

ia berbalik lalu mencuci darah, dan benrmdhu unfuk shalat.

Zhahirnya di dalam rir,myat kalian, bahwa ifu adalah wudhu shalat,

dan ini menyempai meninggalkan, berdasarkan apa yang kalian

riwayatkan dari hnu Umar, Ibnu Abbas dan Ibnu AI Musayyab di

dalam riwayat selain kalian, bahwa ia melanjutkan dalam kasus

mendapati madzi, sedangkan kalian menyatakan bahun kalian

754 Lih. Mushannaf Abdunazq (2/Y2, di terrpat !,ang sama dengan yang
sebelumnl,ra), dari Ma'mar dan hnu Juraij, dari Az-Zuhri, bahwa Al Miswar bin
Makhmmah berkata, "Mengulang shalat itu dan apa yang sudah dilaksarnkan tidak
dianggap apa-apa karena mimisan." (no. 3620).

As-Sunan Al Kubm (2/257, pembahasan: Shalat, (339) bab: Omng yang
melanjutkan apa lnng telah dilakukannya karena lnda6, dari jalur Al-Laib bin Sa'd
dan AMurrahman bin Namr, dari hnu Syihab, bahwa ia menceritakan kepada mereka
dari Al Misurar bin Makhmmah, bahwa ia ber*ata, "Mengulang."

Asy-Syrafi'i nhimahullah berkata, "Pendapat yang paling aku sukai dalam hal ini,
bahwa itu memufuskan shalat, dan ini merupakan pendapatr5n Al Miswar bin
Makhramah." Ia berkata, "Pendapat Al Msurar lebih senada dengan pendapat umum
mengenai omng lrang mengarahkan punggungn!,a ke kiblat dengan sengaja, bahwa ia
harus mengulang." Ia berkata, "Dan tidak boleh dalam suatu keadaan yang tidak
dihalalkan shalat di dalamnya bila mengalami itu kemudian melanjutkan shalatrgra dari
itu. Wallahu Ta'ala a'lam."

Setelah menukil ini dari Asv-$nf i, Al Baihaqi berkata, "Di dalam pmdapat lama
ia mengatakan, 'Melanjutkan'. Dan di dalam Al Inla 'ia mengatakan, 'Seandainya

tidak ada madzhab para alrli fikih, niscaya aku berpendapat bahwa omng yang

berpaling dari kiblat karern mimisan atau lainnya, maka ia harus mengulang. Akan
tetapi, tidak ada jalan terkait dengan atsr,rkqnk pasmh'. Ia mengatakan itu terkait
dengan masalah ini dan masalah-masalah lainnya. Dan di dalam pendapat barunya ia

merujuk kepada pendapat Al Miswar bin Makhmmah. Wabillahit taufiq." lAs-Sunan, dt
ternpat yang sama dengan yrang sebelumnya).
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tidak melanjutkan dalam kasus mendapati madzi. Hanya Allah

yang kuasa memberi pefuniuk."7ss

91. Bab: Mandi dengan Air Sisa Mandi Orang
Junub dan Wanita Haid

Asy-Syafi'i berkata:

3895. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari

hnu Umar, bahwa ia berkata, "Tidak apa-apa mandi dengan air

sisa mandi wanita selama ia tidak haid atau pun junub."

Sedangkan Malik berkata, "Tidak apa-apa mandi dengan sisa air

orang junub 216r, 1rui4."756

3897 " Aku berkata kepada Asy-Syaf i, "Engkau

berpendapat dengan pendapat Malik?" Ia menjawab, "Ya. Aku

juga tidak memandang adanya hujjah pada perkataan seoftmg

disandingkan dengan sabda Nabi S. Aku meninggalkannya karena

Nabi S dan Aisyah pernah mandi bersama. Apabila keduanya

755 Suuu belum menemukan riwayat ini, hanya saja Ibnu Abi Syaibah

meriwayatkan ini dari Nafi' dari Ibnu Umar.
Ia juga meriwayatkan dari Ubaidullah bin Umar, bahwa ia melihat Salim

metakukan itu. (At Mushanaf,2/99'LOO, pembahasan' Shalat dua hari raya, (210) bab:

Orang yang muntah atau mimisan di dalam shalat).
256 6p. Malik dalam Al Muwaththa'(l/52, (2)pembahasan: Thaharah, no. 85)'

Di dalamnya tidak terdapat perkataan Malik.
Sedangkan perkataan Malik terdapat di dalam Muwaththa:nya Abu Mush'ab,

dan itu disebutkan sebagai berikut: "Malik ditanya mengenai air sisa omng yang mandi
junub dan haid, apakah boleh berwudhu dengannya? Ia menjawab, 'Ya, silakan

berwudhu dengannya'."
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mandi bersama, maka masing-masing dari keduanp mandi

dengan sisa air temannya. Sedangkan kalian menjadikan sunnah

lainnya sebagai hujiah atasnya. Jika kalian meninggalkannya atas

hnu Abbas karena ini, maka boleh jadi kalian tidak meninggalkan-

nya atasnya karena sesuafu png kalian ketahui'"2s7

92. Bab: Tayammum

Aslrslrafi'i trerkata:

3898. Malik mengabarkan kepada kami dari Nd', bahwa

ia dan Ibnu Umar datang dari AI Juruf, hitggu ketika keduanya

berada di Al Mirtad, ia turun lalu bertayammum dengan tanah. Ia

mengusap wajah dan tangannlp hingga kedua sikutrp, kemudian

shalat.Ts

3ggg. Sufuan mengabarkan kepada kami dari hnu Ajlan,

dari Nafi', dari hnu Umar, bahwa ia berta5rammum dan Martad

7sz'y6utr, dikernukakan no- 22,23, pernbahasan: Thahal-ah, sisa mandi orang

iunub dan haid.' 75a HR. Malik dalat1- At Muuathtlp' (L/56, (2) pembahasan: Thaharah, (24)

bab: Penganralan taPmmum)-
I.ri Iu., riwalrat Abdurrazzaq dari Malik dengan sanad ini di dahmngra terdapat

tambahan: "Dan tidak mengulangi shalat tersebut-" w Mushailnf' l/29,
pernbahasan: Thahatah, babt Permulaan taylammum)'
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An-Na'am, lalu shalat Ashar, kemudian masuk Madinah sementara
matahari masih tinggi, narnun ia tidak mengulangl 5[61u1.759

Aku berkata kepada AsySyafi,i, ..Sesungguhnya 
kami

mengatakan: Apabila musaftr mendapatkan air maka udak boleh
bertayammum kecuali di akhir wakfu. Apabila ia bertayammum
sebelum akhir umktu dan shalat, kemudian menemukan air
sebelum habisnya wakfu, maka ia berwudhu dan mengulangi
shalafui5a."

Asysgrafi'i berkata, "rni menyelisihi hnu Umar. AI Marbad
itu lokasinya di ulung Madinah, dan Ibnu Umar bertayammum di
sana, lalu masuk, dan saat ifu masih ada vrnktu yang cukup,
narnun ia fidak mengulangi shalat. Bagaimana bisa kalian
menyelisihinya dalam dua hal sekaligus, dan aku tidak mengetahui
seorcmg pun yang setara dengannya yang mengatakan sebaliknya?
Apabila kalian berpendapat dengan pendapatr5n kemudian kalian
menyelisihi selain kalian, maka kalian serupa dengan mengatakan,
'Menyelisihi lbnu Umar bukan karena perkataan orang yang setara
dengannya'. Kemudian kalian juga menyelisihinya dalam masalah
shalat. Karena Ibnu Umar lebih dekat kepada melalsanakan shalat

1se Uh. Abdumry e/22g, p€rnbahasan: Thaharah, tnb:
Perrnulaan tagrammum), dari Ats-Tsauri, dari urtu--"a dan yahya bin sa,id, dari
Nafi', bahrla hnu Umar lalu shalat fuhar, ""-*turl ia berjamk satu
atau dua mil dari Madinah, kernudian ia masuk Madinah dan matahari masih tinggi,
namun ia tidak mengulang (shalatnya itu). (no. gg4).

AI Bukhari meriwagratkan *rara mu'allaq (tanpa menyelutkan arual sanadnya)
sebagaimana di sini tapi tanpa. menyebutkan tapmmum, dan ihrlah ynng dirnaksud
oleh judul babnp (AI Bukhari, l/127, (7i pembaiasan: Talnmmum, bab, iayammum
di u,akhr hadir bila tidak terdapat air dan diLhar,rntirkan tna"p"*u" 

"i,urutt.HR. Ad-Daraquthni (7/lBS-1f36, bab: penjelasan tempat grang dibolehkan
tayammum padanya, kadamya dari negeri dan pencarian air), dari jalur Muhammad
bin Ajlan, dengan sanad ini. Diriunyatkan juga dari ubaidux; bir,'u-u, dari Nafi,,
menyerupainya. (no. 14).
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yang tidak wajib atasnya daripada beralih kepada meninggalkan

shalat yang wajib atasnya."

93. Bab: Witir

3900. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan

kepada kami dari Nafi', ia berkata, "Aku bersama hnu Umar di

Makkah, sedangkan lanEt cukup berawan, maka lbnu Umar

khawatir keburu Shubuh, maka ia pun witir satu rakaat. Kemudian

awan tersingkap, lalu ia melihat ternyata masih malam, maka ia

menggenapkan dengan safu rakaat. "75o

AsySyafi'i berkata, "sedangkan kalian menyelisihi hnu

Umar di dua bagian ini, yaitr-r kalian mengatakan, 'Tidak boleh

witir sahr rakaat, dan barangsiapa witir safu rakaat mal<a tdak

boleh menggenapkan witimya'. Aku juga tidak mengetahui kalian

mengetahui dari seorang pun bahwa ia mengatakan, 'Tidak boleh

menggenapkan witimya. "

Aku berkata kepada AgrSyafi'i, 'Bagaimana pendapatrnu

dalarn tlal ini?" Ia berkata, "Berdasarkan perkataan hnu Umar,

bahwa witir safu rakaat."

7@ HR. Malik dalam Al.Muutaththa' (1/L25, (7) pernbahasan: Shalat malam,

bab: Perintah witir), di dalamnya ada tambahan di bagian akhimya: "Kernudian setelah

ihr shalat dua mkaatdua mkaat, lalu bila khawatir Shubuh berwiur satu mkaat."

Di dalamnya juga disebutkan: "dan langit berawan."
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Aku berkata, "Apakah engkau juga berpendapat boleh

menggenapkan witimya?" Ia menjawab, "Tidak." Aku berkata,
"Apu hujjahmu dalam hal ini?"

Asy-Syafi'i berkata:

3901. Diriwayatkan kepada kami dari lbnu Abbas, bahwa

ia memakruhkan kepada Ibnu Umar unhrk menggenap witimya,
dan ia berkata, "Apabila engkau telah witir di permulaan malam,

maka shalatlah dengan genap di akhimya, dan janganlah engkau

mengulangi witir, dan jangan menggenapkannya. "T6l

Sedangkan kalian men5atakan, bahwa kalian tdak
menerima kecuali hadits sahabat kalian, padahal tidak ada dari
hadits sahabat kalian yang menyelisihi lbnu Umar.

751 66. Mushannaf AMumzaq (3/29-3L, bab: Orang yrang witir kernudian
bangun lalu ingin shalat), dari Ma'mar, dali Az-Z)hri, dari Salim, dari lbnu Umar,
bahwa bila ia tidur dalam keadaan telah melaksanakan witir, kemudian ia bangun untuk
shalat di malam hari, maka ia shalat satu mkaat untuk menggenapkan witimya.,
kemudian nanti di akhir shalat ia witir lagi.

Az-Zvhn berkata, "l-alu hal itu sampai kepada hnu Abbas, narnun ia tidak kaget,
ia berkata, 'Sesungguhnya lbnu Umar pemah witir tiga kali dalam semalam'." (no.
46821.

Dari Ibnu Jumij, dari Atha', ia berkata, "Alar mendengar hnu Abbas berkata,
'Apabila witir di permulaan malam, maka janganlah menggenapkan dengan satu
rakaat, tapi shalat secarc genap hirrggu pagr'."

Dari Ats-Tsauri, dari Habib bin Abu Tsabit, dari Atha', dari lbnu Abbas, ia
berkata, "Apabila mgkau telah witir di permulaan malam, maka shalatlah secara genap
hingga pagi." (no. 46861.
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94- Bab: Shalat di Mina

3902. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

AsySyafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik
mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa ia
shalat di belakang imam di Mina empat rakaat. Apabila ia shalat
sendirian maka ia shalat dua rakaat.75z

AsySyafi'i berkata, "lni menunjukkan, bahwa apabila
imamnya dari penduduk Makkah, maka ia shalat di Mina empat
rakaat, karena tidak ada yang memungkinkannya kecuali ini. Atau
imamnya dari selain penduduk Makkah lalu ia menggenapkan di
Mina, karena imam di masa hnu Umar dari Bani Uma54lah, dan
mereka menyempumakan karena Utsman menyempumakan.

Ini juga menunjukkan, bahwa apabila musafir

menggenapkan bersama suafu kaum maka tidak merusak shalat

mereka menumt hnu Umar, karena shalafurya, sekiranya ifu rusak,

tentu ia tidak akan shalat bersamanya.

Dengan ini kami berpendapat. Sedangkan kalian
menyelisihi apa yang kalian riwayatkan dari hnu Umar bukan

762 11F.. Malik dalam Al Muwaththa' (L/L49, (9) pembahasan: Mengqashar
shalat di perjalanan, (6) bab: Musafir menjadi imam atau di belakang imam, no. 20).

HR. Muslim (L/482, (5) pernbahasan: Shalat para musafir dan mengqashar
shalat, bab: Mengqashar shalat di Mina), dari Abu Bakar bin Abu S!,aibah, dari Abu
Usamah, dari Ubaidullah, dari Naft', dari lbnu Umar, ia berkata, "Rasulullah $ shalat
di mina dua rakaat, dan juga Abu Bakar setelahnya, Umar setelah Abu Bakar, dan
Utsman di permulaan masa khilafahnp. Kernudian setelah itu Utsman shalat errpat
mkaat."

Maka hnu Umar bila shalat bersama imam, ia shalat empat rakaat, tapi bila ia
shalat sendirian maka ia shalat dua rakaat.

Diriwayatkan juga dari jalur lainnya dari Ubaidullah, dengan sanad ini. (no.
75/694!,.
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karena pandangan seseorang yang kalian riwayatkan yang

menyelisihi Ibnu Umar. Bahkan bersama hnu Umar dalam hal ini
ada orang lain dari kalangan sahabat Nabi S yang menyepakau-

nya, sedangkan kalian menyelisihinya.

3903. Ibnu Mas'ud pemah mencela penyempumaan shalat

di Mina, kemudian ia berdiri menyempumakannya, maka

ditanyakan hal itu kepadanya, ia pun berkata, 'Penyelisihan adalah

buruk'. Seandainya itu merusak shalafurya, tentu ia tidak akan

menyempumakan, dan menyelisihi orang yang menyelisihi, akan

tetapi ia memandang fleksibelnya sehingga ia menyempumakan,

walaupun menurutnya yang lebih utama adalah mengqashar.'763

76s gp. Abu Daud (2/5O&5O9, (5) pernbahasan: Marnsik, (75) bab: Shalat di
Mina), dari ;alur Al A'masy, dari lbrahim, dari Abdurrahman bin Yazid, ia berlota,
"Utsman shalat mengimami karni di Mina empat mkaat." I-alu AMullah b€rkata, "Aku

shalat bersama Rasulullah $ dua rakaat, brsama Abu Bakar dua rakaat, bersama

Umar dua rakaat, dan juga bersama Utsman di permulaan masa pemerintahan,
kemudian ia menyempumakannta (menjadi ernpat rakaat). Kernudian jalan kalian
terpisah-pisah, maka sungguh aku berharap bahwa dari ernpat rakaat itu aku
mmdapat dua rakaat png diterima."

Al A'masy berkata, "l-alu Muawiyah bin Qurmh menceritakan kepadaku dari
para gurunya: Bahwa Abdullah shalat empat rakaat. I-alu dikatakan kepadanya,
'Engkau pemah mencela 'Utsman, tapi kemudian engkau shalat empat mkaat?' Ia
berkata, 'Perselisihan itu buruk'." (no. 1955, tertitan Awrnmah).

Hadits ini muttafaq 'alaih (disepal<ab keshahilannyal dari jalur ini, selain gnng

diriwayatkan oleh Al A'masyr dari Mu'awaiyah bin Qurrdh. (HR. Al Bukhari, l/34L,
(18) pernbahasan: Mengqashar shalat, bab: Shalat di Mina, no. 10; Muslim, L/486, (6)

pernbahasan: Shalat para musaffr, bab: Mengqashar shalat di Mina, no. 19/5951.
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95. Bab: Shalat Sunah Dalam Perjalanan

3904. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata:

AsySyafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik

mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari hnu Umar, bahwa ia

fidak pemah shalat sunnah bersama shalat fardhu di dalam

perjalanan, baik sebelum maupun sesudahnya, kecuali di tengah

malam.T@

AsySyafi'i berkata, "Diketahui dari hnu Umar celaan shalat

sunah di siang hari di dalam perjalanan. Malik berkata, 'Tidak apa-

apa shalat sunnah di dalam perjalanan di siang hari'."

Ia berkata, "Aku berkata kepada Asy-Syafi'i,

'sesungguhnya kami berpendapat dengan pendapat sahabat

kami'. AsySyafi'i berkata, 'Bagaimana bisa kalian menyelisihi Ibnu

Umar dan melakukan apa yang dimakruhkannya, dan aku tidak

mengetahui kalian mengetahui sesuatu dalam hal ini yang

menyelisihi itu? Ini menunjukkan, bahwa berdalihnya kalian

dengan perkataan hnu Umar untuk menutupi diri dari manusia,

karena fidak lalrak seseorang menyelisihi hujjah padanya'-"

7a HR. Malik dalam At Muotaththa' (L/75O, (9) pernbahasan, Mengqashar

shalat di perjalanan, (7) bab: Shaht nafilah (sunnah) di perjalanan di siang hari dan

malam hari, serta shalat di atas kendaman).

Di dalamnya ada tambahan di bagian akhim!,a: "maka ia shalat di atas tanah, dan

di atas tunggangannyra dengan menghadap ke amh menghadapnya hmggangannya."

Yahya berkata, "Malik ditanya mengenai nafilah (shalat sunnah) di perialanan, ia

Hata, 'ltu tdak apa-apa di malam dan siang hari. Dan telah sampai ke.padaku

bahwa sebagian ahli ilmu melakukan itu'."
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96. Bab: Qunut

Asy-Syafi'i berkata:

3905. Malik mengabarkan kepada kami dari Malik, bahwa
Ibnu Umar tidak pernah qunut di dalam shalat apa pun.765

Asy-Syafi'i berkata, "sedangkan kalian memandang qunut
di dalam shalat Shubuh.

3906. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin
Urwah, yang aku kira dari ayahnya -keraguan dari Ar-Rabi,-,
bahwa ia tidak pemah qunut di dalam shalat, dan tidak pula di
dalam witir, kecuali ia qunut di dalam shalat shubuh sebelum ruku
pada rakaat terakhir setelah selesainya bacaannya.T6

Sedangkan kalian menyelisihi Uru/ah, yaitu kalian
mengatakan,'Qunut setelah nrku'."

Aku berkata kepada AsyrSyafi'i, "Engkau sendiri
mengatakan qunut di dalam shalat Shubuh setelah ruku?" Ia
berkata, "Ya, karena Nabi S qunut, kemudian Abu Bakar,
kemudian Utsman."

Aku berkata, "Berarti ia menyepakatimu." Ia berkata,
"Benar, karena hal yang tidak kalian ketahui. Dan penyepakatan
kalian dalam hal ini adalah hujjah atas kalian dalam hallainnya."

765 gp. Malik datam Al Muowththa' (L/lSg, (9) pernbahasan: Mengqashar
shalat d! perjalanan, (16) bab: Qunut di dalam shalat Shubuh).

766 s^ya tidak mmernukannya Murnththa -nya Yahya bin yahya Al-r.aitsi, tapi
terdapat di dalam Muwaththa '-nyra Suwaid:

HR. Malik dalam Al Muwaththa '(hal. 123, pembahasan, Shatat, bab: eunu! no.
134).
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Aku berkata, "Dari mana?" Ia berkata, "Kalian

meninggalkan hadits dari Nabi $ mengenai haji dari seseorang

karena mengqiyaskan kepada perkataan hnu Umar, dan kalian

mengatakan, 'lbnu Umar fidak jahil mengenai perkataan

Nabi S'."
Aku berkata kepada AsySyaf i, "Terkadang berpendapat

terhadap Ibnu Umar dengan sebagian sunnah, dan berpendapat

terhadapnya dangan apa yang disaksikan dari Sunnah." AsySyafii

berkata, "Apakah qunut luput dari pengetahuannya, padahal

Nabi $ qunut sepanjang umurnlra, dan juga Abu Bakar? Ataukah

ia tidak ingat ifu?" Aku menjawab, "Ya."

AsySyafi'i berkata, "Perkataan kalian berteda-beda.

Bagaimana kami mendapati kalian meriwayatkan darinya

pengingkaran qunut, sedangkan selain kalian dari kalangan orang-

orang Madinah meriwayatkan qunut dari Nabi $ dan para

khalifahnya? Maka dengan ini menggugurkan, bahwa pengamalan

sebagaimana yang engkau katakan dalam setiap perkara."

Aku berkata, "Dan juga menggugurkan perkataan kalian:

'Sunnah tidak luput dari hnu Umar'. Karena apabila ia bisa lupa,

atau tidak ingat apa yang pemah disaksikannya, maka Nabi S
pemah memerintahkan seorang wanita unfuk berhaji atas nama

ayahnya, yang dari segi ilmu mangenai ini lebih mungkin unfuk

tidak diingahrya, namun ia tidak menjadikan perkataannya sebagai

hujjah terhadap Sunnah. Engkau hanyalah menolak hadits ini,

engkau menyatakan tidak ada terluputkan oleh hnu [Jmar."
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