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14. Budak yang Dimiliki Dua Orang Tapi yang

Mengadakan Akad Kitabah Dengannya Hanya
Salah Satu dari KeduanYa

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy

syafi'i berkata: Apabila seorang budak lald-laki dimiliki oleh dua

orang, maka salah satunya tidak boleh mengadakan akad kitabah

dengannya tanpa melibatkan sekuhrn5n, baik sekufunya meng-

izinkan atau tidak, karena bila sekutunya tidak mengizinkannya lalu

sang majikan mensyaratkan bahwa si budak harus membayar

dengan 50 ekor unta kepadanya agar separuhnya merdeka maka

hal tersebut tidak dibolehkan sampai sekufunya mengambil ya.,g

serupa sehingga akadnya juga berdasarkan 50 ekor'

Dengan demikian si budak tidak dapat merdeka kecuali bila

dia membayar dengan 100 ekor unta, karena bila sang majikan

mengambil 50 ekor unta maka sekufunya iuga mengambil

separuhnya dan si budak tidak merdeka dengan 25 ekor unta- Dia

hanya merdeka dengan 50 ekor unta. Dan dia tidak boleh

dimerdekakan dengan pembagraran 50 ekor unta yang tidak

diberikan kepada majikan yang mengadakan akad kitabah

dengannp.

Apabila dia (sekutu) mengizinkan kepadanya (majikan yang

sahrnya lagi) untuk mengadakan akad kabah maka hukumnya

seperti bila dia tidak mengizinkan kepadanya, karena kehendaknya

adalah mengadakan akad kibbah unhrk separuhnya dimana yang

separuhnya tidak hilang dari kepemilikan si sekutu. Apabila masih

ada yang memiliki separuhnya maka orang yang mengadakan

1
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akad htabah tidak boleh menerima angsuran kecuali si rekan juga
harus menerima separuhnya.

Apabila dia mengatakan kepadanya, "Terimalah sesukamu
dan saya tidak perlu mendapat bagian darinya", maka si rekan
tetap boleh menunfutnya karena yarg diberi adalah hasil usaha
budak yang tidak dimilikinla. Apabila si budak telah mendapatkan
harta, bila dia memberikannya kepada sang majikan atas
sepengetahuan sekufunya dan atas izinnya maka hukumnya
dibolehkan dan sang majikan boleh menariknya selama sekuhrn5ra
belum menerimanya. sebelum si budak mendapatkan harta atau
sebelum sekufunya mengetahui hal tersebut dan sebelum ia
diserahkan, maka hukumnp tidak dibolehkan. sang majikan tidak
boleh mengadakan akad kitabah dengan budaknya atas seizinnya
kecuali bila akad kitabah dilakukan untuk seluruh budak tersebut.
Dengan demikian maka si rekan menjadi wakir bagi sekufunya
dalam al<ad kitabah tersebut sehingga akad kitabah*rya safu lalu
hasiln5a dibagi dua untuk keduanya.

Apabila seorang laki-laki mengadakan akad n*tabah dengan
budakngra tanpa seizin sekufunya dengan pembayaran 50 ekor
unta yang diberikan kepadanya, maka sekutunya berhak
mendapatkan separuhnya dan si budak tidak merdeka. Apabila si
budak memberikannya kepada majikannya yang mengadakan akad
kitabah dengannya dan juga memberikannya kepada majikan yang
tidak mengadakan akad kiabah dengannya, maka dia menjadi
orang merdeka, karena si budak telah memberikan 50 ekor unta
kepadanya, sementam majikan yang mengadakan akad kitabah
dengannya telah menunhrhrya kembali yaitu separuh dari

2
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harganya, karena ia merupakan pembebasan dengan akad kitabah

yang tidak sah.

Apabila harga separuhnya kurang dari 50 ekor unta maka

si budak bisa meminta kembali kelebihan dari 50 ekor tersebut.

sedangkan bila harga separuhnya lebih dari 50 ekor unta maka

sang majikan bisa menuntut kepadanyra kelebihan dari 50 tersebut'

Apabila sekufunya melarang sang majikan untuk memerdeka-

kannya dengan mengatakan "Aku tidak akan menerima 50 ekor

unta", maka hal tersebut tidak boleh dilakukan dan dia tetap harus

menerimanya, karena si budak telah memberikan kepadanya

sebagaimana yang diberikan kepada sekufunya. Apabila sang

majikan kaya maka dia bisa menanggung separuh harga si budak

kepada sekufunya dan si budak menjadi merdeka seluruhnya,

karena dia telah memerdekakan budak yang dimilikinya dan ada

sekufunya di dalamnYa-

Apabila sang majikan kaya maka bagiannya darinya

merdeka dan pemilik bagian tersebut tetap biasa seperti halnya

sebelum dilakukan akad kiAbah. Seandainya sekutunln

memerdekakan bagiannya ketika orang tersebut memerdekakan

bagiannya maka pembebasan tersebut ditahan. Apabila orang

yang memerdekakan lebih dulu kayra dan telah memberikan

harganya kepadanya maka si burdak menjadi merdeka seluruhnya

dan dia yang memiliki wala'terhadapnya. sedangkan bila dia

miskin maka yang merdeka adalah sebagaimana yang

dimerdekakan oleh sekutunya dan wmla'nya dimiliki oleh

keduanya. Begitu pula bila budak tersebut dimiliki oleh tiga orang

atau empat oftIng atau lebih banyak'

3
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Apabila seorang budak dimiliki oleh dua orang lalu salah

satunya mengadakan akad htabah atas Ein pemilik satunya atau
tanpa seizinnya, lalu pihak safunya mengadakan akad kitabah
dengannya maka seluruh akad tersebut batal, karena akad pertama
tidak sah dan akad kedua juga Mak sah. Dan tidak boleh
mengadakan akad kiAbh dengan budak yang dimiliki dua orang
sampai keduanya mengadakan akad tersebut secara bersamaan
dengan safu akad dan keduanya menjadi rekan yang memiliki
kedudukan yang sama. Dan tidak ada kebaikan pada akad kitabah
yang dilakukan salah seorang dari keduanya sementara pihak
lainnya tidak mengadakann5a.

15. Budak Lald-Laki yang Dimilih Dua Orang yang
Mengadakan Al<ad Kitabah Secara Bersamaan
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4287. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

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

Abdullah bin Al Harits mengabarkan kepada kami dari lbnu Juraij,

dia berkata, Aku bertanya kepada Atha', "Bagaimana dengan

budak mukatabyang dimiliki beberapa orang, yang sebagian dari

mereka hendak menghentikan akad kitabah yang dilakukan

sebagian lainnya?" Atha' menjawab, 'Tidak boleh, kecuali bila dia

memiliki harta yang sama dengan sesuatu yang dihentikan oleh

mereka."1

Pendapat inilah yang kami pegang. Salah seorang yang

nnenjadi rekan dalam kepemilikan budak mukatab tidak boleh

mengambil apapun dari budak mukatab tanpa seizin ternannya

(sekutu yang lain). Bila dia mengambilnya maka dia harus

mengganti bagian temannya tersebut, sementara sekufunya boleh

memilih apakah akan mengikuti budak mukatab tersebut dan

mengikuti budak mukatab yang menyerahkan kepadanya atau

mengilorrti sesuatu yang diserahkan kepadanya' Dan si budak

mukabbtidak merdeka sampai setiap rekan mengambil bagiannya

dalam akad kitabah tersebut-

Apabila seorang budak dimiliki dua orang lalu keduanya

sama-salna mengadakan akad kibbah dengannya secara

bersamaan, maka hukumnya dibolehkan dan masing-masing dari

keduanya tidak boleh mengambil sesuatu darinya tanpa seizin

temannya. Apabila salah sahrnya ada yang mengambil tapi

temannya (sekutunya) tidak maka dia harus mengganti untuknya

dengan memberikannya kepadanya. Apabila si budak memberikan

I At ar ini terdapat Aalam Musharnaf Abdwrazaq (8/402' pembahasan: Budak

Mukatab, bab: orang yang Memboikot yang Memiliki sekutu-Sekutu Tanpa seizin

Mereka) dari hnu Juraij dengan redaksi !'ang sarna' (no' 15703)
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kepada salah seorang dari keduanya tanpa memberi kepada
sekufunya maka dia tidak merdeka, karena tidak memberikan
kepadanya sebagaimana yang diberikan kepada sekufunya.

Apabila si budak dibebaskan dari bagian yang sama maka
dia merdeka. Apabila salah satu dari keduanya mengizinkan
temannya menerima pembayaran dari si budak sementara dia tidak
menerimanya, lalu temannya tersebut menerima seluruh bagian-
nya, maka dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, si budak mukatab tidak merdeka, karena sekufu-
nya boleh menunfut sesuafu yang diambil darinya. Dan berkaitan
dengan izinnya adalah untuk menerima sesuatu yang tidak ada di
tangan majikan sehingga dia boleh menunfutrya kepadanya.

Kdua, si budak menjadi merdeka lalu harganya ditaksir.

Apabila budak mukatab dimiliki oleh dua oftmg lalu si
budak tidak mampu membayar angsuan, lalu salah satu dari
kduanya hendak memberinla vrakfru (tempo) dan tidak memvonis-
nya frdak rnarnpu, sementara pihak lainnya hendak memvonisnya
tidak mampu lalu dia melakukannya, maka si budak dinyatakan
tidak mampu dan seluruh akad kibbah batal dan salah satu dari
keduanp tidak boleh menetapkannya. Pihak lainnya bisa mem-
batalkannya dengan alasan si budak tidak mampu, sebagaimana
halnya dia tidak boleh mengadakan al<ad kitabahdengan budaknya
unfuk bagiannya tanpa menyertakan sekufunya.

Apabila seorang budak laki-laki dimiliki dua orang laki-raki
lalu keduanya mengadakan akad kitabah dengannya secara
bersamaan dengan angsuran yang berbeda-beda, lalu sebagiannya
selesai sebelum sebagian lainnya, atau angsurannya sama tapi

6
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sebagiannya lebih banyak dari sebagian lainnya, maka akad

kitabahnya batal. Apabila saya membolehkan ini maka saya iuga

membolehkan salah satu dari keduanya mengadakan akad kitabah

sementara yang safunya lagi tidak, karena keduanya dalam hal

mencari harta sama.

Apabila masing-masing dari keduanya tidak mengambil

sesuatu yang diambil temannya maka angsurannya tidak

dibolehkan. Apabila si budak telah membayar kepada keduanya

atas hal ini maka dia merdeka, kemudian masing-masing dari

keduanya boleh menuntut separuh harganya kepadanya dan

mengembalikan sisanya kepadanya bila ada kelebihan. Dan

masing-masing dari keduanya juga boleh menuntut kelebihannya

dari si budak tanPa sekutunYa-

Apabila seorang budak laki{aki dimiliki dua orang lalu salah

seorang dari keduanya mengatakan, "Kami telah mengadakan

akad kitabah dengannya dengan pembayaran 1000 (dinar)",

sementara yang lainnya mengatakan "Dengan pembayaran 2000

(dinar)", kemudian temyata si budak mengklaim bahwa pem-

bayarannya 1000, maka si budak mukatab dan majikan yang

mengklaim pembayarannln 2OOO harus sama-sama bersumpah

lalu akad kiabahtYadibatalkan-

Apabila si budak mukatab sama-sama membenarkan

majikan yang mengklaim bahwa pembayarannya 2000 dan

majikan yang mengklaim bahwa pembayarannya 1000 dengan

mengatakan "Salah seorang dari keduanya mengadakan akad

kitabah denganku dengan pembayaran 1000, sementara yang

lainnya mengadakan akad denganku dengan pembayaran 2000",

maka akad kitabah*rya menjadi batal tanpa sumpah. Apabila
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budak mukatab mengatakan "Keduanya mengadakan akad kitabah
denganku dengan pembayaran 2000", bila majikan yang meng-
klaim pembayaran 1000 membenarkannya maka akad kitabahaya
sah. Sedangkan bila dia mengatakan "Akadnya dengan pem-
bayaran 1000", lalu majikan yang mengklaim pembayaran 2000
bersumpah maka akad kitabh*rya batal.

Apabila keduanya mengadakan akad kitabah dengan
budaknya secara bersamaan dengan ketenfuan pembayaran 1000
(dinar), lalu si budak mengatakan "Aku telah memberikannya
kepada salah seorang dari kalian bendua", dan keduanya sarna-
sarna membenarkannya, maka si br.udak tidak merdeka sampai
rekan yang tidak diberi pembayamn mendapatkan 500 (dinar) dari
sekufunya (yang mendapat pembayaran) atau membebaskannya.
Apabila dia telah menerimanya atau membebaskannya maka si
budak merdeka. Orang yang menerima 1000 memang harus
memberikan 500 kepada yang fidak mendapatkanrr5n agar
keduanya sarna-sarna mendapatkan bagian yang sama. Jadi uang
500 yang tersisa ibarat ufusan si mul<atab dimana dia tidak bebas
kecuali bila uang tersebut sampai kepada majikannya.

Apabila keduanln mengatakan akad kitabah dengan
budaknya dengan ketentuan pembayaran 1000 (dinar) lalu si

budak mengklaim bahwa dia telah memberikan pembayaran
tersebut kepada keduanya sekaligus, tapi yang mengakui hanya
salah safu dari keduanya bahwa dia telah menerima seluruh uang
tersebut, sementara yang lainnya mengingkarinya, maka orang
yang ingkar hams disunrh bersumpah.

Apabila dia telah bersumpah maka bagian budak yang
diakui tersebut menjadi merdeka lalu dia bisa menunfut kepada
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sekutunya sebesar 500 dan tidak boleh menuntutnya kepada si

budak, karena dia mengakui bahwa si budak telah membayar

kepada temannya sesuai kewajibannya, sementara pihak lainnya

mengambilnya darinya secara zhalim. Adapun separuh sisanla,

maka ia tidak merdeka, karena si budak mengakui bahwa dia

bebas dari klaim merdeka yang dituduhkan oleh pemiliknya-

Apabila dia memberi separuh yang tersisa kepada rekan yang

lainnya maka dia merdeka, sedangkan bila dia tidak mampu maka

sepanrhnya dikembalikan sebagai budak, dan kasusnya seperti

budak separuhnya dimiliki rekan lainnya lalu dia mengadakan akad

kitabahdengannya tapi dia tidak mampu.

Apabila seorang budak mukatab dimiliki dua orang laki-laki

yang salah satunya mengakui bahwa si budak telah memberikan

kepada keduanya bagian keduanya sehingga di merdeka, tapi

pihak yang satunya lagi mengingkarinya, maka dia (pihak yang

mengingkari) harus bersumpah lalu dia bisa meminta separuh

pembayaran tersebut kepada orang yang mengakuinya, dan orang

yang mengambilnya bisa memberikan kepadanya sisa dari kiabah

tersebut, sebagaimana yang telah saya jelaskan pada masalah

sebelumnya.

Apabila si budak mukatab mengingkari bahwa dia telah

memberikan pembayaran kepada majikan yang mengingkarinya

maka dia tidak perlu bersumpah, dan majikan yang mengingkari

bisa menunfutnya kepada majikan yang mengakuinya dan

mengambil separuh dari pembayaran yang diberikan kepadanya'

Apabila si budak mukatabmengklaim bahwa dia telah memberikan

seluruh pembayaran kepada salah satu dari keduanya, lalu orang

yang dituduh mengatakan "Justru engkau memberikannya kepada
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kami secara bersamaan", maka dia harus bersumpah dan sekufu-

nya ikut serta di dalamnya, kemudian majikan yang dibebaskan

oleh si budak mukabb harus bersumpah kepada sekufunya dan

bukan kepada si mukatab. Bila dia bersumpah maka dia bebas.

Apabila budak mul<aab dimiliki oleh dua orang lalu salah

satu dari keduanya mengizinkan sekufunya unfuk menerima

pembayaran bagiannya darinya dan sekufun5n menerimanya

darinya (si budak), lalu si budak tidak mampu laE membayar

angsuran atau meninggal, maka hukumnya sarna dan kduanya
berhak mendapatkan harta tersebut dengan dibagi dua, bila rekan
png diben':zin tidak menunaikan seluruh halmf pada kitabah
secara penuh.

Apabila rekan yang diberi izin menunaikan seluruh haknya

dari kitabah, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Bagi yang

berpendapat bahwa dia boleh mendapatkan sesuatu yang telah

diterima sementara sekufunya fidak bisa menunfutrya, maka
bagian dari sekufunya padan5ra menjadi merdeka lalu harganya

ditaksir jika dia kaya, sedangkan bila dia miskin maka bagiann5ra

dari merdeka.

Apabila si budak tidak mampu maka seluruh angsuan yang

ada di tangannya diberikan kepada rekan 5nng masih tersisa hak
budak pada dirinya. Hal ini karena dia mengambilnya dari
angsuran kibbah yang tersisa, bila si budak telah membayamya

maka dia merdeka, sedangkan bila dia belum membaSram5a maka

sisa angsuran kitabah diambil lalu diputuskan bahwa si budak tidak
mampu membayar sisanya. Apabila dia meninggal maka hartanya
dibagi dua untuk keduanya yang dapat diwarisi oleh majikannya

sesuai kadar kemerdekaan yang ada di dalamnya, sementara yang
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lainnya mengambil hartanya sesuai nilai budak yang ada di

dalamnya.

Pendapat yang lain, si budak tidak merdeka. Dalam kasus

ini sekutunya boleh menuntutnya, jadi dia bersekutu dalam sesuatu

yang diizinkan meskipun dia tidak memilikinya. Dengan demikian

maka dia mengambil bagiannya atas bagian yang merdeka. Dan

izinnya berkaitan dengan menerima atau tidak adalah sama.

Apabila yang diberi izin menerimanya lalu meninggalkannya maka

ia adalah hibah yang diberikan kepadanya yang boleh diterima.

16. Akad Kitabah yang Dibolehkan

Ar-Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dia

berkata: Asy-Syafi'i rg berkata: Allah & membolehkan akad

kitabah, dan izinnya ini untuk semua yang dihalalkan. Mengingat

akad kitabah ifu berbeda dengan kondisi perbudakan dimana sang

majikan boleh melarang harta budak mukatabnya dan si budak

bisa merdeka dengan sesuatu yang disyaratkan oleh majikannya

bila dia (si budak) bisa menunaikannya, maka dapat dipahami

dengan jelas bahwa akad kitabah tidak dibolehkan kecuali dalam

hal-hal yang dibolehkan dalam jual beli dan sewa-menyewa, yaitu

dengan harga yang diketahui (ielas) sampai batas waktu yang

diketahui (ielas) serta dengan pekerjaan yang diketahui sampai

batas waktu yang diketahui.

Apabila dua orang merdeka yang beragama Islam

dibolehkan melakukan akad sewa-menyewa dan jual beli, maka ia
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juga dibolehkan bagi budak mukatab dan majikannya. Begitu pula
jual beli dan sewa-menyewa yang ditolak ketika dilakukan dua
orang merdeka yang beragama Islam, ia juga ditolak bila dilakukan
oleh budak mukatab dengan majikan yang memilikinya.

Jadi tidak ada perbedaannya sarna sekali. Jadi seorang
majikan boleh mengadakan akad ldtafuhdengan budaknya dengan
pembayaran 100 dinar yang bobot dan barangnya diketahui jelas

sampai 10 tahun, dimana tahun pertama adalah tahun sekian dan
tahun terakhir adalah tahun sekian dengan pembayaran memakai
dinar pada setiap akhir tahun. Dan tidak apa-apa membayar
dengan dinar dengan jumlah berteda-beda pada setiap tahun,
misalnya pada tahun sekian membayar 1 dinar lalu pada tahun
sekian 50 dinar, kemudian pada tahun-tahun lainnln membayar
dengan ketentuan yang telah disebutkan pada setiap tahun.

'lldak ada kebaikan pada orang yang mengatakan "AI{u
mengadakan al<ad kiabah denganmu dengan pembayaran 100
dinar 1lang dibayarkan selama 10 tahun", karena ia hanya akan
selesai setelah 10 tahun dan hanSa menjadi safu setoran, padahal
al<ad kibbah itu tdak boleh dengan satu setoran (angsuran); atau
akadnya berlaku sampai 10 tahun tapi tidak diketahui kapan tahun
pertama dan kapan tahun terakhimya.

Begifu pula, tidak ada kebaikan bila dia mengatakan ,,Aku

mengadakan akad kihbah denganmu dengan ketentuan bahwa
tidak berlalu 10 tahun kecuali engkau membayar kepadaku 100
dinar". Begifu pula bila dia mengatakan "Engkau bisa membayar
kepadaku 100 dinar selama 10 tahun sesuai kemampuanmu,
hanya saja 10 tahun itu fidak berlalu sampai engkau
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membayamya". Hal ini karena keduanya tidak tahu berapa yang

harus dibayar setiap wakhr.

Begitu pula, tidak ada kebaikan bila dia mengatakan "Aku

mengadakan akad kitabah denganmu dengan pembayaran 100

dinar atau 1000 dirham", meskipun dia menyebut jangka waktu

yang diketahui, karena pada saat ifu dia tidak tahu atas apa

kitabah dilakukan. Begitu pula bila dia mengatakan "Aku

mengadakan akad kitabah denganmu dengan pembayaran 100

dinar dengan pembayaran 10 dinar setiap tahunnya. Hanya saja

setiap awal tahun engkau harus memberiku 200 dirham unhrk 10

dinar atau dengan barang lainnya", hal ini tidak dibolehkan karena

akad kitabahrrya dibayar dengan 10 dinar setiap tahunnya, karena

dia membeli dengan 10 dirham dan yang 10 lainnya hutang, jadi

dia membeli dengan beberapa dirham sebagai hutang dan dengan

beberapa dinar sebagai hutang, dan hal ini hukumnya haram dari

semua sisi.

Begitu pula bila dia mengatakan "Aku membeli darimu bila

bentuknya barang (selain uang)", karena hal tersebut adalah

pembelian hutang dengan hutang, sementara hutang dengan

hutang ihr tidak layak dan menambah kerusakan dari sisi lain' Dan

dia boleh mengadakan al<ad kitabah dengan barang selain uang

dan juga dengan uang.

Apabila dia mengadakan akad kitabah dengan pembayaran

memakai barang selain uang (selain dinar dan dirham) maka

hukumnya tidak dibolehkan kecuali bila barangnya diketahui

sifatnya dan jangka waktunya diketahui. Sebagaimana dia juga

tidak boleh membeli sampai jangka waktu tertentu kecuali bila

jangka waktunya diketahui jelas dan sifatnya diketahui jelas-

13



Al Umm

Apabila akad htabalnya dengan barang selain uang maka harus
sama dan tidak boleh berbeda.

Apabila barangnya berupa pakaian, maka dia harus
mengatakan "Pakaian yang panjangnya sekian dan lebamya
sekian", baik tebal atau tipis. Apabila hal ini tidak dijelaskan maka
akad kitabahnya tidak dibolehkan, sebagaimana tidak diboleh-
kannya jual beli secara kredit se@ra demikian. Begitu pula bila
barangnya berupa makanan atau binatang atau budak. Apabila ia
berupa budak maka harus mengatakan "Budak hitam dari jenis

anu" atau "Budak hitam legam" atau "budak tampan berper-
awakan sdang" atau "budak berposfur tinggi" atau "budak

berpostur pendek yang tidak memiliki cacat".

Apabila barangnya bempa unta maka harus mengatakan
"[Jnta berusia lima tahun genap" atau 'Unta berusia lima tahun
lebih dari jenis trnta rnerah milik Bani fulan" atau "Unta hitam

lrang tidak kurus dan fidak memiliki cacat", dan juga harus
dikatakan bahwa ia akan diberikan di tempat anu pada waktu anu.
Apabila hal ini tidak dijelaskan maka aJ<ad kitabahnya tidak sah,
kecuali bila dia meninggalkan ucapannya "Bebas dari cacat", maka
tetap dinyatakan bahwa ia tidak memiliki cacat meskipun tidak
disyaratkan demikian. Dan sama saja apakah dia mengadakan
akad kitabah dengan barang selain u.rng secara menyendiri atau
dengan barang selain uang dan juga dengan uang, semuanya
dibolehkan sebagaimana dibolehkannya menjual rumah dengan
barang selain uang dan dengan uang, dengan syarat semua yang
dijual diketahui jelas dan jangka waktunya jelas.
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17. Akad Kitabah dengan Sistem Sewa

Sewa memiliki apa yang dimiliki jual beli bila ia dilakukan

bersamaan dengan sewa. Apabila seorang laki-laki mengadakan

akad kitabahdengan budak laki-lakinya dengan ketentuan bahwa si

budak harus bekerja unfuknya yang sistemnya diketahui jelas dan

hal ini disepakati ketika diadakan akad, maka hukumnya diboleh-

kan. Dan ia tidak dibolehkan sampai pekerjaannya diketahui jelas

dan layak dalam sistem se\ /a, dimana si budak mukatab harus

menyehrjuinya ketika mengadakan akad kitabah, kemudian

disamping itu juga dengan memberikan angsuran dalam benhrk

harta (selain dengan bentuk jasa). Apabila sistemnya seperti ini

maka hukumnya dibolehkan.

Apabila seseorang mengadakan akad kitabah dengan

budaknya dengan ketenfuan bahwa si budak harus bekerja

untuknya tanpa menetapkan bahwa ada angsuran dalam benfuk

harta selain pekerjaan tersebut, maka hukumnya tidak dibolehkan,

karena bila pekerjaannya satu maka ia sarna dengan safu

angsuran, sementara kibbah itu tidak boleh dangan safu angsuran

baik pada harta atau lainnYa.

Apabila dia mengadakan akad kitabah dengannya dengan

ketentuan bahwa si budak harus bekerja untuknya dalam sehari

dengan pekerjaan tertentu atau dengan pekerjaan lain setelah safu

bulan, maka akad sewa ini tidak dibolehkan setelah salah satu dari

waktu tertentu. Kami tidak membolehkan seseorang mempekerja-

kan orang lain dengan ketentuan harus bekerja tertentu setelah

safu bulan, karena terkadang setelah safu bulan terjadi sesuattl

yang menyebabkannya tidak bisa bekerja baik karena sakit atau
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meninggal atau ditahan atau sebab lainnya. Bekerja dengan tangan

bukanlah harta yang bisa dipaksakan untuk diberikan, karena
orang sakit terkadang bisa memberikan harta tapi tidak bisa

beke4a.

Apabila seseorang mengadakan akad kitabah dengan
budaknya dengan syarat bahwa si budak harus membangun rumah
unfuknya dengan menyebutkan tinggi, lebar dan tempat rumah
tersebut serta kategori bahr bata dan bafu yang bisa digunakan,

maka ia seperti pekerjaan dengan tangannya yang tidak diboleh-
kan, kecuali bila hal tersebut ditetapkan pada saat dilakukan akad

kitabah dan juga disyaratkan bahwa si budak harus membayar
angsuran dalam benfuk harta setelah ifu, sebagaimana yang telah
saya jelaskan bahwa menunda pekerjaan tidak dibolehkan.

Apabila seseorang mengadakan akad kibbah dengan
budaknya dengan syarat bahwa si budak harus melayaninya
selama satu bulan dan hal tersebut ditetapkan pada saat diadakan
akad, dan disamping ifu juga ada ketentuan bahwa dia harus
membayar dengan sesuafu setelah safu bulan, maka hukumnya
dibolehkan. Apabila dia mengadakan akad kiAbah dengannya
dengan syarat bahwa si budak harus melayaninya selama safu

bulan dan satu bulan setelahnya, maka hukumnya tidak diboleh-
kan, karena dia menetapkan jangka waktu unhrk pelayranan

dimana si budak tidak melakukan pelayanan di dalamnya. Hal ini
sarna dengan kasus ketika ada orang merdeka menyerJua orang
merdeka dengan ketenfuan bahwa dia boleh menunda pelayanan

sampai satu bulan lalu setelah itu dia melayaninya.

Apabila seseorang mengadakan akad kitabah dengan budak
laki-lakinya dengan ketentuan bahwa si budak hams melayaninya
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selama satu bulan sejak dilakukan akad lalu setelah itu dia harus

memberinya bafu bata atau bafu biasa atau tanah liat yang

diketahui jelas setelah safu bulan, maka hukumnya dibolehkan, dan

hukumnya adalah seperti harta. Apabila dia mengadakan akad

kitabah dengan budaknya dengan syamt si budak harus melayani-

nya selama safu bulan lalu setelah ifu dia harus memberikan harta

kepadanya, lalu pada bulan tersebut dia sakit, maka akad kitabah-

nya tidak shahih dan si budak tidak perlu mencari orang lain untuk

melayaninya sebagai gantinya, meskipun sang majikan mengingin-

kannya; seperti halnya bila dia mempekeriakan orang merdeka

untuk melayaninya safu bulan lalu orang tersebut sakit pada bulan

tersebut, maka hal tersebut tidak dibolehkan dan dia tidak perlu

mencari orang lain untuk melayaninya sebagai gantinya, dan akad

serr/anya juga batal.

Apabila dia mengadakan akad kitafuh dengan budaknya

dengan angsuftm yang disebutkan dan dia harus melayaninya

selama satu bulan setelah membayar angsuran tersebut atau

melakukan pekerjaan tertenfu setelah itu, maka akad kitabahrrya

batal. Apabila si budak telah membayar angsuran dan melayaninya

atau bekerja, maka dia merdeka dan keduanya bisa saling

menuntut harga si budak mukabb tersebut, dan yang dihitung

untuk mukatabadalah sesuatu yang diberikan kepadanya dan upah

standamya sesuai pekerjaannya, kemudian keduanya bisa saling

menuntut harganya. Apabila sang majikan mengadakan akad

kitabah dengan budaknya dengan pembayaran 100 dinar dengan

syarat si budak membayar kepadanya 10 dinar setiap bulan dan

bekerja untuknya safu hari unfuk setiap safu angsuran atau safu

jam atau dalam waktu tertenfu, maka akad htabahaya batal

karena pekerjaannya ditunda.
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Apabila seorang majikan mengadakan akad kitabah dengan
budaknya dengan syarat si budak membayar 10 dinar setiap tahun
tapi si budak memberinya hewan kurban, bila si budak
menjelaskan sifat hewan tersebut dengan mengatakan "Kambing
kacang bemmur safu tahun penuh dari negen anu atau dari
kambing si fulan", dan kambing tersebut akan diberikan pada hari
anu pada tahun anu, maka hukumnya dibolehkan dan kambingnya
termasuk angsuran kitabah. Sedangkan bila dia mengatakan
"Hewan kurban" tanpa menyebut sifatrya maka alad kitabahnya
tidak sah, karena herruan kurban bisa berbenfuk domba bemsia
satu tahun penuh atau kambing kacang atau yang lebih fua usianya
dari keduanya.

Hal ini tidak dibolehkan sebagaimana tidak dibolehkannya
sistem seperti ini dalam jual beli. Apabila seseorang mengadakan
akad habah dengan budaknya dengan pembayaran 100 dinar
selama 10 tahun dan 20 herryan kurban setelahn5n dimana setiap
hewan kurbannya dalam safu tahun dengan menyebut sifat her,van
tersebut, maka si budak tdak merdeka kecuari dengan
memberikan heruan kurban pada akhir angsuran. Jadi her,ruan

kurban tersebut merupakan salah satu dari angsuran habah,
dimana si budak tidak merdeka kecuali bila dia memberikannya.

Apabila si budak mengadakan akad kibbah dengawrya
dengan syarat memberikan sesuatu yang diketahui jelas dan hetuan
kurban keluarganya dimana unfuk setiap orang safu hevr.ran kurban
yang disebutkan sifatnya, dan bila jumlahnya bertambah maka
heunn kurbannya juga bertambah, sementara bila jumrahnya
berkurang maka hetryan kurbannya juga berkurang, maka akad
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kitabahnya batal, karena pada saat itu akadnya atas sesuafu yang

tidak diketahui jelas.

Apabila sang majikan mengatakan kepada budaknya

"Bangunlah unfurkku rumah ini dengan benfuk tertenht" atau

"Ajarilah anak ini selama safu bulan" atau "l-ayanilah saya selama

satu bulan" atau "L-ayanilah si fulan selama satu bulan" atau

"Datanglah ke negeri anu" atau "Tenunlah kain ini dan engkau

akan merdeka", lalu si budak melakukannya, maka dia menjadi

ormg merdeka dan bukan budak mukatab, dan sang majikan

boleh menjualnya bila si budak belum melakukannya.

Apabila majikan si budak meninggal sebelum si budak

melakukannya maka si budak tetap berstatus budak. Hal ini seperti

ucapannya "Kalau engkau masuk rumah maka engkau merdeka"

atau "Bila engkau berbicara dengan si fulan maka engkau

merdeka". Bila sang majikan mengatakan kepada budaknya

"Berikan saya 100 dinar dan engkau akan merdeka", bila si budak

memberikan kepadanya maka dia menjadi orang merdeka. Apabila

dia ingin menjualnya sebelum si budak memberikannya kepadanya

maka hal tersebut boleh dilakukan. Akan tetapi yang diberikan

tersebut bukan kitabah, karena yang dimaksud kitabah adalah

angsuran yang diberikan setelah angsuran sebelumnya.

Apabila seseomng mengadakan akad kiabah dengan

budaknya dengan syarat si budak harus membangunkan untuknya

sebuah rumah sesuai sifat dan benfuk yang telah ditenfukan si

majikan, dan disamping ifu si budak juga harus memberikan

kepadanya uang dinar sebelum pembangunan tersebut atau

setelahnya, maka hukumnya dibolehkan, karena ia merupakan

jaminan pekerjaan, baik yang dilakukan setelahnya atau
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sebelumnya, dimana si budak boleh dipaksa untuk melakukannya
sebagaimana dia boleh dipaksa unhrk memberikan harta dengan
angsuran lainnya.

Begitu pula dia mengadakan akad kitabah dengannya
dengan syarat si budak harus membangun dua rumah yang salah

safunya dibangun pada waktu tertenhr dan yang safunya lagi
dibangun pada waktu lain, maka akad kitabah seperti ini
dibolehkan, dan hal ini tidak seperti bekerja dengan tangannya
sampai jangka wakfu yang ditentukan,.yaitu bila dia mengadakan

akad kibbah dengan budaknya atau menyewa orang merdeka
untuk bekerja dengan tangannya maka sang majikan tidak boleh
memaksan5a unfuk mencari !,ang lain sebagai gantinla. Sedangkan

bila dia merninta jaminan maka si budak boleh dipal{sa
unhfi mentraikannya s€ndiri atau dihksanakan oleh orang lain.

18- Attad Kitabah dengan Syarat Melakukan Jual
Beli

Apabila seorang laki-laki mengadakan akad kitabah dengan
dengan pembayaran 100 dinar secara diangsur selama

10 tahtrn, dengan syarat sang majikan menjual kepadanya
budaknya grcng diketahui, maka akad htabahrya batal karena jual
beli dilalnrkan bersamanya. Begitu pula bila dia mengadakan akad
kibbah dengannya dengan pembayaran 100 dinar dengan syarat
dia menghibahkan seoremg budak laki-laki kepadanya, maka
ukud.,yu juga batal, dan hal ini hukumnya sama seperti jual beli.
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Hal ini tidak sama dengan akad yang dilakukan dengan si

budak dengan syarat si budak harus bekerja unfuknya, karena

dalam sistem ini si budak memberikan kepadanya sebagai

angsuran kitabah seperti kitabah dengan memberikan dinar atau

budak atau hetr.ran temak. Sementara dalam kasus yang tadi

adalah jual beli sekaligus akad kitabah. Dan jual beli itu sesuatu

yang lazim yang tidak sama dengan kitabah, karena kitabah iht

tidak bersifat lazim bagi si budak seperti lazimnya hutang, dimana

bila si budak mau dia bisa meninggalkannya (menghentikannya).

Disamping itu pada harga budak itu ada bagian tertenhr

dan kitabah yang tidak diketahui dan tidak lazim dengan segala

kondisi, sementara dalam akad kitabah ada bagian yang diketahui

jelas karena di dalamnya ada harga budak yang menjadi bagian.

Jadi hal tersebut udak dibolehkan dari semua sisi.

Apabila seorang budak laki-laki memegang budak laki{aki

lalu sang majikan mengadakan akad kitabah dengannya dengan

pembayaran 100 dinar secara diangsur dengan syarat si budak

membeli budak tersebut darinya seharga 10 dinar, maka akad

kitabahrrya tidak sah, karena ketika sang majikan menjual budak

tersebut kepadanya dengan syarat kitabah maka ia menjadi harta

sang majikan yang tidak boleh dibeli. Apabila harganya dibatalkan

sebagaimana ia dibatalkan bila si budak dibeli tanpa syarat kitabah,

maka akad kibbah ditambah bagi si budak mukabb, karena dia

tidak ridha mengadakan akad kitabah dengan pembayaran 100

dinar kecuali bila sang majikan mendapat 10 dinar.

Apabila dia menetapkan harganya pada sang majikan maka

sama saja engkau menetapkan padanya agar membeli hartanya

dengan hartanya, sementara hal ini tidak bisa ditetapkan sama
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sekali. Apabila sang majikan mengadakan akad kitabah dengan
budaknya dengan akad yang sah lalu sang majikan membeli dari

budak mukatabnya dan si budak mukatab membeli dari

majikannya, maka pembelian tersebut dibolehkan, karena pada

saat ifu sang majikan dilarang menggunakan harta budak mukatab
nya tapi tidak dilarang menggunakan harta budaknya yang belum

dijadikan budak mukatab. Apabila seorang budak mengadakan

akad kitabah dengan majikannya, bukankah majikannya boleh

mengambil hartanya sebelum terjadi akad kitabah dengannya?

19- Akad Kitabah yang Dilakukan Beberapa Budak
dalam Satu Akad yang Dilakukan Secara Sah

4282. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:
AqrSyaf i mengabarkan kepada kami, dia berkata, AMullah bin
Al Harits mengabarkan kepada kami dari lbnu Juraij, dia berkata:
Atha' berkata, "Apabila engkau mengadakan akad kitabah dengan
budak laki-lakimu yang memiliki beberapa anak laki-laki, dimana
dia mengadakan akad kitabah untuknya dan untuk mereka (anak-

anaknya), lalu dia (ayah mereka) meninggal atau salah seorang dari
mqel<a ada yang meninggal, maka hartanya pada saat meninggal
dihilangkan dari htabah. Apabila engkau memerdeka-kannya atau
memerdekakan sebagian putranya maka hukumnya juga

demikian"-2

2 Atsar ini terdapat dahm Mushannaf Abdurazzaq (3/388, pembahasan:
Mukatab, bab: Seom.g Budak Mengadakan Akad htabah untuknya dan untuk Anak-
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Pendapat ini juga dinyatakan oleh Amr bin Dinar'

Imam Asy-Syafi'i rg, berkata: Pendapat ini insya Allah

sesuai yang dikatakan oleh Amr bin Dinar dan Atha', bila pufua-

putranya sudah dewasa dan ayah mereka mengadakan akad

kitabah unfuk mereka atas perintah mereka. Bila terjadi kasus

seperti ini maka masing-masing dari mereka harus memberikan

angsurannya sesuai harganya. Apabila ada salah seorang dari

mereka yang meninggal atau merdeka maka bagiannya dibebaskan

sesuai harganya pada saat terjadi akad kitabah dan tidak

berdasarkan harganya pada saat dia meninggal atau sebelum

meninggal setelah diadakan akad kiabah-

Apabila seorang laki-laki memiliki tiga budak lalu majikan

mereka mengadakan akad kitabah dengan mereka dengan syarat

mereka harus membayar 100 dinar secara diangsur selama

beberapa tahun dan setelah mereka membayar mereka akan

merdeka, maka hukumnya dibolehkan dan 100 dinar tersebut

harus dibagi di antara mereka bertiga sesuai harga masing-masing.

Apabila salah seorang dari mereka memiliki harga 100 dinar

sementara dua budak lainnya memiliki harga masing-masing 50

dinar, maka separuh dari 100 yang mempakan angsuran kitabah

ditanggung oleh budak yang harganya 100 dinar, sementara

separuh sisanya ditanggung oleh dua budak yang harganya

masing-masing 50 dinar, dimana masing-masing dari keduanya

harus membayar 25 dnar. Maka siapa saja yang telah membayar

angsuran kitabah yang merupakan bagiannya maka dia menjadi

Anaftnf lalu Salah Sorang dari Mereka Ada gnng Meninggal atau Merdeka) dari hnu
Juraij dengan redaksi !,ang sama. (no. 156421
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orang merdeka, sedangkan yang tidak mampu dikembalikan

sebagai budak dan akad kitabah pada yang lainnya tidak batal.

Apabila beberapa budak lainnya mengatakan "Kami akan

menggunakannya dan membayarkan unfuknya", maka hal tersebut

tidak boleh dilakukan. Dan siapa saja yang meninggal sebelum

membayar angsuran yang merupakan bagiannya maka dia

meninggal sebagai budak dan hartanya menjadi milik majikannya

dan tidak menjadi milik beberapa budak lain yang mengadakan

akad kiAbah bersamanya dan juga tidak menjadi milik ahli

warisnya seandainya mereka merdeka serta tidak menjadi milik

anaknya seandainya mereka sarna-sama bersamanya dalam akad

kiAbah, karena dia meninggal sebagai budak.

Apabila mereka telah membayar dua angsuran kepada sang

majikan sebesar 50 dinar lalu mereka mengatakan "Kami telah

membayar kepadamu unfuk masing-masing orang 20 dinar", maka

hal tersebut seperti Sang mereka katakan, sementara unhrk dua

orang yang wajib membayar 50 dinar tinggal tersisa 10 dinar
dimana masing-masing dari keduan5ra membayar 5 dinar. Adapun

unfuk safu orang yang wajib membayar 50 dinar, dia harus

membayar 30 dinar. Apabila orang yang wajib membayar 50 dinar
mengatakan "Kami telah membayamya sesuai kadar yang wajib

bagi kami", sementara dua orang lainnya mengatakan "Justnr atas

bilangan dan tidak seperti yang wajib bagi kami", maka yang

berlaku adalah perkataan dua orang yang wajib membayar 50
dinar, karena yang wajib membayar adalah tiga orang sehingga

masing-masing dari mereka membayar sepertiganya atau ada saksi

atau mereka saling menyefujui selain ifu. Begifu pula bila salah

seorang dari mereka meninggal atau dua orang dari mereka
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meninggal, maka pembayarannya adalah berdasarkan bilangan

dan bukan berdasarkan yang wajib atas keduanya bila harga

mereka berbeda-beda.

Apabila sang majikan mengadakan al<ad kitabah dengan

mereka sesuai yang telah kami sebutkan, maka masing-masing dari

mereka membayar sesuai yang r,lnjib baginya' Apabila mereka

membayar berdasarkan bilangan lalu dua orang yang membayar

lebih banyak hendak menarik kembali sesuatu yang telah dibayar

dan mengatakan "Kami membayar sukarela dengan sisanya",

maka keduanya tidak boleh menuntut bila sang majikan telah

menerimanya. Sedangkan bila sang majikan telah menerimanya

maka keduanya boleh menahannya bila belum jafuh tempo-

Apabila para budak dan majikan sepakat bahwa keduanya

membayar unfuk keduanya maka keduanp boleh menunfutrya

kepada sang majikan, karena sang majikan tidak boleh mengambil

apapun dari keduanya atas selain keduanya, sementara dalam

kasus ini dia telah mengambil dari keduanya dari selain keduanya.

Apabila sang majikan mensyaratkan abs mereka agar membayar

kepadanya 30 dinar unfuk setiap angsuan, dimana masing-masing

dari mereka membayar 10 dinar, maka hukumnya dibolehkan dan

mereka wajib membayamya. Masing-masing dari mereka juga

boleh membayar 10 dinar untuk dua angsumn lalu untuk dua

orang yang harganya 50 dinar tersisa 5 dinar sampai waktu yang

disyaratkan kepadanya.

Apabila dia menjadi angsuran posisi angsuran satu maka

posisi lima yang tersisa atas masing-masing dari dua budak seperti

posisi 30 5rang sempuma atas pihak lainnya, seakan-akan dia

menjadikan angsuran sampai tiga tahun dimana masing-masing
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dari mereka membayar 10 dinar dalam dua tahun pertama,

sementara sisanya wajib dibayar oleh masing-masing pada tahun
ketiga bila hal tersebut dijelaskan dalam pokok akad kiAbah.

Apabila mereka membayar kepadanya berdasarkan
bilangan lalu . dua orang yang wajib membayar lebih banyak

mengatakan 'Kami akan menarik sisa dari angsuran kami", maka

keduanya fidak boleh melalnrkannya. Dan ia dihitung untuk
keduanya dari angsuran setelah angsuan yang dibayarkan jika

keduanya menghendakinya. Adapun orang yang membayar lebih

kecil, dia wajib mernbayrar sesuai kanrajibannya. Apabila dia tidak
melakukannya maka dia dianggap tidak mampu. Dan bila dia tidak
mampu maka majikannya boleh membatalkan akad kiAbahrrya di
hadapan hakim atau selain hakim bila dia menghadirkannya di
hadapann5n dengan menlratakan bahwa angsuftul telah jafuh

tempo dan dia (sang majikan) meminta kepadanya agar
mernbayamSn tapi dia (si budald mengatakan "Aku tdak mampu
membayar", kemudian hakim menetapkan bahwa si budak
tersebut tidak mampu, maka dalam kasus ini akad kitabahnya
dianggap batal, kemudian bagian angsumnnla dihilangkan dari dua
oriulg 5nng uajib membayramya , sementara keduanya
wajib membaSnr sesuai bagian keduan5n.

Apabila keduanln meminta agar pem dihitung
pada keduanya maka hal tersebut tidak boleh dilakukan, karena
dia membayamya unhrk dirinya sendiri dan bukan unfuk keduanya.
Dan angsuran yang telah diambil majikan hukumnya halal baginya
karena dia mengambilnya sebagai angsurem kitabah. Ketika si
budak tidak mampu maka ia menjadi harta majikannya, dan harta
budak adalah menjadi milik sang majikan. Apabila sang majikan
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menyatakan si budak mampu dan memerdekakannya, maka

bagiannya dan kibbah dihilangkan dari kedua orang tersebut dan

keduanya tidak merdeka meskipun si budak tersebut merdeka.

Begifu pula bila sang majikan memerdekakannya karena

pelanggaran atau atas sesuatu yang diambilnya yang shahih

baginya, maka at<ad kitabah keduanya tidak batal dan bagian

keduanya tidak dibebaskan, baik dia (sang majikan) memerdekakan

beberapa budak tersebut dengan sahr akad dengan menetapkan

angsuran pada masing-masing mereka atau tidak menetapkannya,

sebagaimana halnya mereka boleh diiual dengan satu transaksi

dengan menyebut harga masing-masing dari mereka atau tidak

menyebuhrya, maka akad kitabah tersebut sesuai harga mereka

pada saat diadakan akad kitafuh dan tidak perlu melihat harga

mereka baik sebelum dilakukan al<ad habh atau setelahnya.

Dan sama saja apakah dalam kasus ini para budak tersebut

merupakan sahr keluarga atau seorang laki-laki dengan anaknya

atau seorang laki-laki dengan dua laki-laki lain (yans bukan

kerabat). Apabila seorang laki-laki dan dua putranya yang sudah

baligh mengadakan al<ad kitabah lalu salah satu dari dua putra

tersebut meninggal dan meninggalkan harta, atau yang meninggal

sang ayah sementara dua putranya tetap hidup dan dia

meninggalkan harta yang belum dibayarkan, maka harta tersebut

menjadi milik majikannya dan bagiannya dihilangkan dari bagian

dua budak mukatablainnya. Dan siapa saja dari mereka yang tidak

mampu maka majikannya boleh memvonisnya tidak mampu. Dan

siapa saja dari mereka ingin menyatakan tidak mampu, dia juga

boleh melakukannya.
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Begitu pula, siapa saja dari mereka yang dimerdekakan
sang majikan maka kemerdekaan tersebut hukumnya dibolehkan.
Apabila ada dari mereka yang dibebaskan dari angsuran kiAbah
maka dia menjadi orang merdeka dan bagiannya dalam htabah
dihilangkan dari sekutu-sekutunya. Apabila ada dari mereka yang

membayarkan unfuk temannya secara sukarela lalu mereka
merdeka bersamaan, maka sang majikan tidak boleh menuntut
kepada mereka sesuatu yang telah dibayarkan unhrk mereka.

Apabila si budak tersebut membayarkan untuk mereka
dengan uin mereka maka dia boleh menunfut kepada mereka
sesuafu yrang dibayarkan untuk mereka. Apabila dia membayarkan
unfuk dua orang atas perintah salah safu dari keduanya sementara
yang safunya lagi tidak memerintahkannya, maka sang majikan
hanlra menunfut kepada orang yang menyuruh membayarkan
unfuknya dan tidak perlu menunfut kepada orang yang tidak
menyunrh hal tersebut.

2O- Sesuatu yang Menjadikan Budak Mukatab
Merdeka

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-
syafi'i berkata: Inti dari kitabah adalah seseorang mengadakan
akad kitabah dengan seorang budaknya atau beberapa budaknya
dengan membayar dua angsuran atau lebih dengan harta yang sah
yang boleh dijual dan dimiliki sebagaimana yang berlaku daram jual
beli yang sah dengan harta halal sampai batas waktu yang
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ditentukan. Apabila sistemnya demikian dan baik sang majikan

atau si budak sama-sama boleh melakukan akad kitabah tersebut

maka akad kitabah+rya sah. Si budak mukatab tidak merdeka

sampai sang majikan mengatakan dalam akad kitabah. "Apabila

engkau telah membayar kepadaku dengan anu -seraya menyebut-

kannya- maka engkau merdeka".

Apabila budak mukatab telah membayar sesuai yang

disyaratkan maka dia merdeka karena telah membayar. Begifu

pula bila majikann5n membebaskannya dari sesuatu yang

disyaratkan atasnya meskipun si budak masih mampu, maka

budak tersebut menjadi orang merdeka, karena yang

menyebabkan si budak tidak merdeka adalah bila dia masih

memiliki hutang pada majikannya dari angsuran kiAbah tersebut.

Apabila sang majikan mengatakan "Aku mengadakan al<ad kitabah

denganmu atas anu" tanpa mengatakan "Apabila engkau telah

membayamya maka engkau merdeka", maka si budak fidak

merdeka meskipun dia telah membayamya.

Apabila ada orang lrang mengatakan, "Allah ft berfirman

'HendaHah kanu buat prjanjian dengan mereka, iika kamu

mengetahui ada kebail<an pda mereka-'(Qs. An-Nuur [24]: 33)."

Maka dikatakan, "lni adalah ayat yang mana Allah &
membolehkan akad kiabah secara global dalam Kitab-Nya,

dimana Dia menjelaskan bahwa merdekanya seorang budak adalah

bila majikannya memerdekakannya. Allah & berfirman, 'Maka

kafant (melanggar) sumpah itu, ialah membei makan sepuluh

oftng miskin, yaifu dari mal<anan yang biaa kamu berikan kepada

keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka ahu

memerdekakan seorang budak.' (Qs. Al Maa'idah [5]: 89). Jadi
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jelas dalam ayat ini bahwa membebaskan budak adalah dengan

memerdekakannya, dan cara memerdekakannya adalah sang

majikan kepada budaknya, 'Engkau merdeka'. Allah $t juga

berfirman 'Apbila kanu menikahi Wrempuan- perempuan yang

beriman, kemudian kamu ceraikan mereka.' (Qs. Al Ahzaab [33]:
49). Dalam ayat ini juga jelas sekali bahwa talak itu dengan

mengucapkan kata-kata talak secara jelas dan bukan dengan kata-

kata sindiran atau yang mirip dengan talak. Begitu pula ka,trajiban-

keurajiban yang dijelaskan secara global dalam suafu ayat yang

hukum-hularmnla dijelaskan dalam Al Qur'an atau Sunnah atau

Uma'."

Apabila seorang laki-laki mengadakan akad kiabah dengan

budaknya bnpa mengatakan, "Kalau engkau telah membayar

kepadaku maka engkau merdeka", lalu si budak membayar

angstuan kepadanya, maka dia tidak merdeka dan pembayaran

tersebut semacam upeti yang diberikan kepada

majikannlp.

Hal ini berlaku bila sang majikan meninggal atau tuli dan

dia tidak mengatakan setelah mengadakan akad kibbah atau

ketika melakukannya, "Sesungguhnya perkataanku'Aku meng-

adakan akad kiAbah denganmu' berkaitan dengan ucapanku 'Bila

engkau telah membaSrar maka engkau merdeka'." Apabila sang

majikan telah mengatakan demikian dan si budak membayamya

maka dia merdeka, karena ia merupakan perkataan yang mirip
memerdekakan- Sebagaimana halnya bila dia mengatakan kepada-

nya "Pergilah atau merdekakan dirimu -yaifu menjadi merdeka-",

maka budak tersebut menjadi orang merdeka. Juga sebagaimana

seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya "Pergilah atau
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pakailah cadar -yakni diceraikan-", maka talak jatuh atas istri

tersebut. Dan tidak berlaku ucapan sindiran dalam hal

memerdekakan atau talak, kecuali bila seseorang mengatakan

"Aku telah mengaitkan ucapanku dengan niat talak atau

memerdekakan."

21. Janrinan untuk Budak
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4283. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

As5rSyafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata' AMullah bin

Al Harits mengabarkan kepada kami dari hnu Juraij, dia berkata:

Aku berkata kepada Atha': Aku menetapkan pada dua laki-laki

dalam jual beli "Hidup kalian berdua seperti mati kalian dan
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kondisi kaya kalian berdua seperti kondisi miskin kalian." Atha'

berkata, "Boleh." Pendapat ini juga dinyatakan oleh Amr bin Dinar

dan Sulaiman bin Musa. Dia berkata, "Za'amah adalah hamalah

(Jaminan unfuk orang lain)."3
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4284. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

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

s Atsar ini terdapat dalam Mushannaf Abdunazaq (8/415, pembahasan: Budak
Mukatab, bab: Jamiman untuk Budak Mukatab) dari Ibnu Jumij dengan redaksi yang
sama. (no. L575 - 15753, 75755) tanpa redaksi ".h'amah adalah hamalah".
Hamalah adalah kafalah (Jaminan).
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Al Harits mengabarkan kepada kami dari lbnu Juraij, dia berkata:

Aku mengatakan kepada Atha" "Aku mengadakan akad kitabah

dengan dua budakku dan kutetapkan hal tersebut atas keduanya".

Dia berkata, "Hukumnya tidak dibolehkan pada budak-budakmu".

Pendapat ini juga dinyatakan oleh sulaiman bin Musa. Ibnu Juraij

berkata: Aku bertanya kepada Atha', "Mengapa tidak diboleh-

kan?" Dia menjawab, "Karena seandainya salah seorang dari

keduanya bangkrut dia akan kembali sebagai budak yang tidak

memiliki apa-apa darimu. Jadi ini adalah kerugian bagimu karena

dia bukan barang yang bisa mengeluarkan harta."

4285. Dia berkata: Aku berkata kepadanya: Seorang laki-

laki mengatakan kepadaku, "Jadikanlah budakmu ini mukata$ dan

aku akan membayar angsuran kitabahtya", lalu dia melakukannya

tapi temyata laki-laki tersebut (yang menjamin) meninggal atau

tidak mampu. Atha' berkata, "Dia tidak menemggung harganya

unfukmu". Pendapat ini adalah seperti pendapatnya berkaitan

dengan dua budak laki-laki.

Yang benar -insya Allab adalah seperti yang dikatakan

Atha'unfuk semua kasus yang telah disebutkan.

Seseorang tidak boleh mengadakan akad htabah dengan

budak-budaknya dengan ketentuan bahwa sebagian mereka

menanggung angsuran sebagian lainnya, karena budak mukatab

tidak boleh menanggung hutang orang lain terhadap majikannya

atau terhadap orang lain. Dan dalam penjaminan itu tidak ada

sesuahr yang dimiliki si budak dan tidak ada sesuatu yang keluar

dari tangan keduanya dengan izin keduanya lalu ia diterima.
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Apabila mereka mengadakan akad kiAbah dengan

ketentuan bahwa sebagian mereka menanggung angsurcm

sebagian lainnya dan mereka membayamya, maka mereka

merdeka berdasarkan akad kiabah yang tidak shahih dan sang

majikan boleh menuntut kelebihannya bila ia ada pada harga

mereka. Srapa saja dari mereka lrang membayarkan angsurcn

temann5ra. secara zukarela maka sang majikan tidak boleh

menunfut kepada mereka, dan siapa saja dari mereka membayar

dengan izin mereka maka dia menunfut kepada mereka.

Seseorang tidak boleh mengadakan akad htabah dengan

budaknya dengan ketentuan bahwa ada laki-laki yang menanggung

angsurannya baik laki-laki tersebut orang merdeka atau budak,

baik diberi izin atau tidak, karena hutang si budak mukatab pada

majikannya tidak seperti hutang-hutang lainnya, karena dalam

al<ad kikbah apbta budak mul<aab tidak mampu memba5nr

emgsuftu-r maka akad tersebut batal dan tidak ada jaminan yang

bisa dituntut ke@an5ra.

Apabila majikan mengadakan akd kiabah dengan

budakn5ra dengan ketentuan bahwa si fulan yang menanggung

angsurannla dan saat ifu si fulan tersebut hadir dan ridha atau

sedang pergi, atau dengan ketenfuan bahwa si budak akan

memberikan penjamin kepadan5ra yang diridhainya, maka akad

kiabhrrya batal. Apabila si budak mukahb membayar angsuran

tersebut maka dia merdeka, sebagaimana dia merdeka dengan

pelanggaran dan sumpah.

Hanya saja keduanya boleh menuntut harganya. Dan bila

dia tidak membayamya maka angsurann!,a batal. Apabila si budak

mukabb hendak membaSramya maka majikannya harus
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menolaknya karena hulmmnya tidak sah. Begitu pula bila orang

yang menanggung hendak membayamya, maka majikannya boleh

menolaknya. Tapi bila dia menerimanya maka si budak menjadi

orang merdeka. Apabila orang yang menanggung membayar

kepada sang majikan lalu dia hendak memintanya kembali maka

hal tersebut boleh dilakukan.

Apabila dia telah memintanya kembali atau tidak

memintanya kembali, maka si budak mukatab harus menanggung

harganya kepada majikannla, karena dia merdeka dengan akad

kitabahyang tidak sah, dan sesuahr yang telah diambil itu dijadikan

qishash dari harga si budak. Dan begitu pula, setiap kali budak

dimerdekakan dengan al<ad kiAbah yang tidak sah maka si budak

harus menanggung harganya berapapun jumlahnya, dan sesuafu

yang diambil sang majikan sejak diadakan akad htabah dihitung

untuk si budak. Seseorang tidak boleh mengadakan akad kitabah

dengan budaknya dengan syarat salah seorcng budaknya yang

menanggung angsurannya. Salah seorang budaknya tidak

dibolehkan menang[lung angsuran budaknya yang lain atau

menanggung angsuran budak milik orang lain selain dia atau

menanggung angsuran budak milik orang asing, karena si budak

tidak memiliki hutang tetap baik karena kitabah atau karena hal

lainnya.

Dan seseorang tidak boleh mengadakan akad kitabah

dengan budak-budaknya secara bersamaan dengan ketentuan

bahwa sebagian mereka menanggung angsuran sebagian lainnya-

Dia juga tidak boleh mengadakan akad kitabah dengan tiga

budaknya dengan pembayaran 100 dinar dengan ketentuan bahwa

salah seorang dari mereka tidak merdeka sampai dia membayar
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100 dinar seluruhnya, karena hal ini seperti penanggungan

sebagian mereka terhadap sebagian lainnya.

Apabila seorang laki-laki mengadakan akad kiabah dengan

dua budaknya atau dengan beberapa budaknya dengan ketenfuan

bahwa sebagian mereka menanggung pembayaran sebagian

lainnya, atau mengadakan akad kiAbah dengan dua budak dengan

pembayaran 100 dinar dengan syarat bahr,rra salah seorang dari

keduanya tidak merdeka sampai dia membayar 100 dinar kepada

majikannya, maka akad kitabalnya tidak sah. Apabila keduanSn

mengadukannya kepada hakim maka dipufuskan bahwa

hukumnya tidak sah, dan bila keduanSn tidak mengadukannya

maka hukumnya juga tidak sah.

Apabila dua budak datang dergan membawa harga maka

sang majikan harus mengembalikannga kepada keduanya dan

menyratakan bahun alrcrd kibbah*rya batal. Apabila sang majikan

telah menyatakan demikian maka dia boleh mengambil harta dari
siapa saja yang dikehendaki dari keduarrSa selain angsuran kibbah,
karena ia merupakan harta budakryp atau dua budaknya. Dan

9ang lebih tepat adalah agar hakim membatalkan akad kiabah
tersebut. Apabila dia mengambil dari budak-budaknya sesuatu

yrang mereka akadkan atas kikbhSnng tidak shahih maka mereka
menjadi merdeka dan mereka wajib membayar harga mereka

dengan ketenfuan sesuai bagian yang diambil dari harga mereka.

Apabila seseoftrng mengadakan akad kitabah dengan
budak-budaknya dengan pembagraran dengan beberapa fitht
khamer atau bangkai atau sesuafu 5nng diharamkan, lalu mereka
memberikan sesuahr yang disyaratkan, maka mereka merdeka bila
dia berkata kepada mereka "Apabila kalian memberikannya
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sampai sekian dan sekian maka kalian merdeka", dan dia bisa

menunfut harga mereka kepada mereka dalam kondisi demikian.

Kami membedakan ini dengan ucapannya "Jika kalian

masuk rumah atau melakukan anu maka kalian merdeka", karena

ucapan ini adalah seperti sumpah yang tidak berkaitan dengan jual

beli yang terjadi antara dia dengan mereka. Apabila dia

mengatakan akad kitabah dengan mereka dengan pembayaran

menggunakan khamer atau sesuatu yang diharamkan atau semua

syarat yang rusak dalam jual beli maka pembebasannya berlaku

dengan syaratnYa.

Apabila pembebasan tersebut berlaku maka sang majikan

tidak dapat menolaknya dan ia seperti jual beli rusak yang bisa

diambil oleh pembelinya dan dialpakan di tangannya, dan dia bisa

menuntut kepada pembelinya dengan harganya' Dan segala

sesuatu yang diambil dari pembelinya, maka ia haram dengan

segala kondisinya dan tidak bisa dibalas dengannya. Sedangkan

bila dia mengambil darinya sesuatu yang kepemilikannya halal

maka ia bisa dibalas dengan harga jual beli yang rusak'

22- Hukum Akad Kitabah Yang Rusak

fu-Rabi,mengabarkankepadakami,diaberkata:Asy-
Syafi'i berkata: Setiap akad kitabahyang telah saya katakan bahwa

hukumnya nrsak (tidak sah) dan majikan si budak mukatab telah

membatalkannya, maka hukumnya adalah batal (tidak sah). Begitu

pula bila hal tersebut diadukan kepada hakim, dia (hakim) boleh
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membatalkannya. Apabila sang majikan atau hakim telah mem-
batalkannya lalu si budak mukahbmembayar angsuran yang wajib
dibayamya dalam akad kitabah yang rusak, maka dia tidak
merdeka, sebagaimana halnya dia menjadi merdeka bila akadnya
tidak batal.

Apabila dia mengatakan kepadanya "Kalau engkau masuk
rumah maka engkau merdeka", lalu dia mengatakan "Aku telah
membatalkan ini", maka hukumnya tidak batal, karena kitabah ifi-r
seperti jual beli yang bisa dibatalkan. Apabila hukumnya batal lalu
si budak membayar sesuafu yang wajib atasnya maka dia
membayar tanpa akad kitabah. Bukankah bila dia mengatakan
"Kalau engkau masuk rumah dengan mengenakan pakaian anu
maka engkau merdeka" atau "Bila engkau masuk rumah sebelum
matahari terbit maka engkau merdeka", maka si budak tidak
merdeka kecuali bila dia masuk dengan memakai seperti yang
dikatakan sang majikan sebelum matahari terbit. Budak mukatab
juga tidak merdeka, karena dia tidak memenuhinya bila dibatalkan
berdasarkan syarat merdeka. Barangsiapa yang memerdekakan
budaknya dengan syarat tertenfu maka si budak tidak merdeka
kecuali bila syaratrya dilakukan dengan sempuma.

Apabila seseorang mengadakan akad htabah dengan
budaknya dengan akad yang rusak dan dia tidak membatalkannya
sampai si budak membayar sesuai perjanjian, maka si budak
menjadi orang merdeka, karena dia memerdekakannya dengan
syarat yang harus ditunaikan. Apabira yang diberikan budak
mukatab merupakan sesuatu yang haram dan tidak ada harganya,
maka sang majikan bisa menuntut seruruh harga kepada si budak
pada hari ketika dia merdeka, bukan pada hari ketika mengadakan
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akad kitabah dengannya, karena si budak keluar dari kepemilikan-

nya pada saat merdeka.

Sedangkan bila yang diberikannya merupakan sesuafu yang

halal akan tetapi ada syarat yang merusak akad kitabah, maka

semua yang diberikan berlaku. Dan budak mukakb itu merdeka

pada hari ketika dimerdekakan, bukan pada hari ketika diputuskan

atau pada saat mengadakan akad kitabah. Kemudian keduanya

bisa saling menuntut kelebihannya. Misalnya bila dia memberikan

20 dinar atau nilainya maka ia seperti memberikan 20 dinar,

apabila harga si budak 100 dinar maka sang majikan bisa

menuntut yang 80 dinar kepadanya dan dinyatakan berhutang

kepadanya, dimana orang-orang yang berhutang kepadanya juga

dinyatakan demikian, dan dia tidak boleh didahulukan atas mereka

dan mereka juga tidak boleh didahulukan atasnya, karena ia

merupakan hutang atas stafus merdeka dan bukan berdasarkan

kitabah. Apabila harga budak mukatab 20 dinar dan dia telah

membayar 20 dinar kepada majikannya, maka si budak bisa

menuntut yang 80 dinar kepada majikannya dan jumlah tersebut

dinyatakan sebagai hutang.

Apabila seorang laki-laki mengadakan akad kitabah dengan

budak laki{akinya dengan akad yang rusak lalu sang majikan

meninggal, kemudian budaknya membayar kepada ahli warisnya

dan ahli waris tersebut mengetahui rusaknya akad tersebut atau

tidak mengetahuinya, maka si budak mukatab tidak merdeka,

karena mereka bukan orang-orang yang mengatakan "Engkau

merdeka bila menunaikan anu". Jadi dia bisa merdeka dengan

ucapan mereka. Dan karena akad kitabahrrya rusak maka

pembayaran yang diberikan kepada mereka oleh budak yang
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bukan mukatab merupakan harta mereka yang tidak disyaratkan
bahwa mereka harus memerdekakan beberapa budak tersebut.

Apabila sang majikan menunaikannya setelah dia dihalangi
mengelola hartanya maka si budak tidak merdeka, karena si budak
hanya merdeka dengan ucapan sang majikan. Jadi ia seperti
ucapannya "Engkau merdeka atas anu". Apabila sang majikan
dihalangi mengelola hartanya maka si budak tidak merdeka
dengan ucapan tersebut, karena syarat pertama dalam akad
kitabah tersebut rusak. Apabila ia sah maka hukumnya lazim
baginya setelah dia dihalangi mengelola hartanya dan setelah

akalnya hilang.

Begitu pula bila dia mengadakan akad kitabah dengannya
dengan akad yang rusak ketika kondisinya sehat, lalu setelah ifu
dia gila, lalu dia menunaikannya dalam kondisi hilang akal, maka si
budak tidak merdeka. Apabila si budak mukata6 gila lalu sang
majikan menunaikannya dalam kondisi sehat, maka si budak
menjadi merdeka karena akad htabah tersebut, dan hakim harus
menunjuk wakilnya unfuk saling menuntut harganya, sebagaimana
bila si budak mukatab menuntutrnya, karena al<ad kitabah yang
dilakukan dengan budak grla hukumnya rusak. Apabila sang
majikan menunaikannya maka dia menunaikan dari budakn5n dan
pembebasan tersebut berlaku.
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23. Syarat yang Merusak Akad Kitabah

Apabila seorang laki-laki mengadakan akad kitabah dengan

budak perempuannya atau budak laki-lakinya dengan mensyarat-

kan bahwa apabila si budak memberikan kepadanya sesuatu yang

disukainya maka si budak tersebut menjadi orang merdeka, atau

dengan syarat bahwa si budak tidak merdeka kecuali bila dia

memberikan sesuafu yang disukai olehnya, maka akad seperti ini

hukumnya batal.

Apabila dia mengadakan akad kitabah dengannya dengan

syarat membayar beberapa angsuran tertentu dan bila dia telah

membayamya maka dia merdeka setelah majikannya meninggal,

lalu si budak membayamya, maka dia adalah budak mudabbar

(bukan mukata$ dan majikannya boleh menjualnya. Hal ini seperti

ucapannya "Apabila engkau masuk rumah maka engkau merdeka

setelah saya meninggal", maka sang majikan boleh menjualnya

sebelum si budak membayamya dan setelah dia membayamya.

Apabila seseorang mengadakan akad kitabah dengan

budaknya dengan pembayaran 100 dinar yang dibayar selama 10

tahun, bila dia membayar 50 dinar langsung dalam safu tahtrn

maka angsurannya tidak sah, karena pembayarannya tidak pada

temponya. Apabila dia membayar 50 dinar yang lain maka dia

tidak merdeka, karena sang majikan tidak mengatakan "Kalau

engkau membayamya maka engkau merdeka"-

Apabila sang majikan mau, dia bisa memerdekakannya, dan

bila mau dia tidak perlu memerdekakannya, dan apa yang

dilakukan tersebut bukan kitabah. Apabila si budak membayar
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setelah kematian majikannya maka dia tidak merdeka unfuk putra-
putra majikannya dan sesuafu yang dibayamya seperti upeti dan
majikannya boleh menjualnya. Pada setiap akad kitabahyang saya
mengatakan bahwa ia rusak, maka hukumnya demikian.

Begitu pula bila dia mengadakan akad kitabah dengannya
dengan pembayaran 100 dinar yang dibayar selama 10 tahun
dengan angsuran sekian setiap tahunnya tanpa mengatakan
"Kalau engkau telah membayamya maka engkau merdeka", maka
hukumnya seperti upeti, dan bila dia membayamya maka dia tidak
merdeka. Begifu pula bila dia mengatakan kepadanya "Kalau
engkau memberikan kepadaku 100 dinar maka engkau berstatus
mukatab" - Dan sama saja apakah dia mengatakan "Karau engkau
telah membayamya maka engkau merdeka', atau tidak
mengatakannya. Apabila si budak telah membayar 100 dinar maka
dia bukan mukatab, karena dia dijadikan mukatab setelah
membayar 100 dinar tanpa menyebut kitabah, sehingga ia bukan
kitabah dari dua sisi.

Apabila seseorang mengatakan "Kalau engkau membayar
kepadaku 100 dinar maka engkau berstatus mukatab atas 100
dinar yang engkau berikan dalam tiga tahun yang dibayar
sepertiganya setiap tahunnya", lalu si budak membayar 100 dinar,
maka dia bukan mukatab. Hal ini tidak sama dengan ucapannya
"Kalau engkau masuk rumah maka engkau merdeka, dan bira
engkau memberiku 100 dinar maka engkau merdeka,,, karena
kitabah dengan cara majikan menjual budaknya lebih mirip.

Bukankah bila ada orang yang mengatakan kepada
seseorang "Kalau engkau memberiku 10 dinar maka saya telah
menjual rumahku kepadamu seharga 100 dinar", lalu orang
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tersebut memberikan kepadanya 10 dinar maka rumahnya tidak

dijual kepadanya dengan harga 100 dinar atau dengan harga lain,

dan antara keduanya tidak ada jual beli sampai keduanya

mengadakan jual beli baru yang diridhai kedua belah pihak- Begitu

pula dalam kitabah, si budak tidak menjadi mukatab sampai

keduanya mengadakan akad kitabahyang diridhai kedua pihak.

24.|{hiyar dalam Akad Kitabah

Apabila seorang laki-laki mengadakan akad kitabah dengan

budaknya dengan ketentuan bahwa sang majikan bisa

membatalkannya kapan saja selama si budak belum membayar

angsuran, maka akad kitabahflya batal- Apabila sang majikan

mensyaratkan kepada budaknya bahwa dia akan membatalkan

kitabah kapan saja dia mau maka angsurannya dibolehkan, karena

hal tersebut ada di tangan si budak, meskipun si budak tidak

mensyaratkannya. Bukan budak itu tidak merdeka dengan akad

kitabah kecuali bila dia membayar angsuran? Dia memang tidak

keluar secara sempuma dari kepemilikan majikannya, sehingga

kapan saja dia mau dia bisa mengakhiri akad kitabah. Bukankah

kitabah itu merupakan syarat yang ditetapkan oleh majikan atas

dirinya untuk budaknya sehingga sang majikan tidak bisa

membatalkannya?
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25- Perselisihan antara Majikan dengan Budak
Mukatab

Apabila majikan dan budaknya sepakat bahwa keduanya
telah mengadakan akad kitabah secara sah, tapi keduanya
berselisih tentang jumlah pembayarannya, dimana sang majikan
mengatakan "Aku mengadakan akad kitabah denganmu dengan
pembayaran 2000 (dirham)", sementara si budak mengatakan
"Dengan pembayaran 1000 (dirham)", maka keduanya harus
saling bersumpah sebagaimana bersumpahnya dua orang merdeka
yang melakukan jual beli.

Begitu pula bila keduanya sepakat tentang jumlah angsuran
kitabah tapi berselisih tentang jangka waktunya, dimana sang
majikan mengatakan "Engkau membayamya selama sahr buran",
sementara si budak mengatakan "selama 3 bulan atau lebih". Dan
sama saja apakah si budak mukabb membayar daram jumlah
banyak atau sedikit atau tidak membayamya. Apabila keduanya
sarna-sama menunjukkan bukti atas klaim keduanya tapi bukti
menyatakan dalam safu hari, sementara sang majikan dan si budak
sepakat bahwa keduanya hanya mengadakan satu kali kitabih,
maka buktinya dibatalkan dan keduanya harus bersumpah
sebagaimana yang telah dijelaskan sebelurnnya.

Begitu pula bukti (saksi) si budak mukatab menyatakan
bahwa dia mengadakan akad kitabah dengan pembayaran 1000
dan dia telah membayamya, sementara bukti (saksi) sang majikan
menyatakan bahwa dia mengadakan akad kitabah dengannya
dengan pembayaran 2ooo dan telah dibayar 1000, maka si budak
mukatab tidak merdeka, dan keduanya harus sama-sama
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bersumpah dan kemudian angsurannya dibatalkan, karena masing-

masing dari saksi tersebut mendustakan saksi lainnya sementara

salah satunya tidak lebih utama dari yang lainnya.

Apabila keduanya memberikan kesaksian bersama-sama

dan sepakat bahwa sang majikan menyegerakan pembebasan

budak tersebut, sementara saksi sang majikan mengatakan "Dia

menangguhkan yang 1000 dan menjadikannya sebagai hutang-

DVd", maka pembebasannya berlaku karena keduanya sepakat atas

hal tersebut. Kemudian saya akan menyuruh masing-masing dari

keduanya bersumpah lalu kutetapkan bahwa si budak mukatab

harus membayar harganya kepada majikannya yang lebih besar

dari 2000 atau lebih kecil dari 1000, karena saya membuang

keduanya ketika keduanya sepakat dan menganggapnya berlaku

ketika keduanya sepakat.

Apabila keduanya sepakat bahwa pembayaran angsurannya

1000 dengan dibayar 100 setiap tahunnya, kemudian berlalu

beberapa tahun lalu sang majikan mengatakan "Engkau belum

membayar angsuran kepada kami", tapi si budak mengatakan

"Aku telah membayar seluruh angsuran", maka yang berlaku

adalah ucapan sang majikan dengan sumpahnya, sementara si

budak harus mendatangkan saksi. Bila dia tidak bisa mendatang-

kan saksi dan sang majikan bersumpah, maka dikatakan kepada si

budak mukatab "Kalau engkau membayar seluruh angsuran

tersebut sekarang (maka engkau merdeka), tapi bila tidak maka

majikanmu akan menyatakan bahwa engkau tidak mampu".

Apabila sang majikan mengatakan "Aku telah menganggap-

nya tidak mampu dan membatalkan kitabahnya", tapi si budak

mukaAb mengingkari bahwa majikannya telah membatalkan
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angsurannya dan mengakui hartanya atau tidak mengakuinya,
maka yang berlaku adalah ucapan si budak mukatab dengan
sumpahnya. Dan pemyataan sang majikan bahwa dia telah
memvonisnya tidak mampu tidak boleh dibenarkan sampai dia
mendatangkan saksi yang menyatakan bahwa telah berlalu
beberapa angsuran tapi si budak mukatabmengatakan "Aku tidak
mampu membayar", kemudian dia (saksi) harus menyatakan
bahwa sang majikan telah membatalkan angsurannya sehingga
hukumnya batal. Dan sama saja apakah hal ini dilakukan di
hadapan hakim atau tidak.

Apabila seorang laki-laki mengadakan akad htabah dengan
budaknya yang memiliki anak dari perempuan merdeka, bila sang
rnajikan mengatakan "Aku telah menerima seluruh angsuran dari
budak mukatabku", dan saat ifu sang majikan sehat atau sakit,
maka si budak menjadi merdeka dan dia memiliki hak wala'
anaknya dari perempuan merdeka. Apabila masalahnya demikian
dan si budak mukatab meninggal, lalu sang majikan mengatakan
"Aku telah menerima seluruh angsurannya unfuk menetapkan
kemerdekaannya sebelum kematiannya", akan tetapi Maura si
perempuan merdeka mendustakannya sementara anak dari budak
mukatab yang merdeka membenarkannya, maka yang berlaku
adalah ucapan si Maula bahwa sang majikan tidak memer-
dekakannya sampai dia meninggal, dan dalam kasus ini berlaku
wala'atas anak Maula mereka.

Apabila ada harta milik budak mukatab yang telah
merdeka, maka ia diberikan kepada ahli warisnya yang merdeka
dengan pengakuan majikannya bahwa si budak meninggal dalam
keadaan merdeka. Begitu pula ada orang yang menuduh budak
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mukatab melakukan zina, maka ucapan majikannya bahwa dia

telah memerdekakannya tidak dibenarkan. Akan tetapi si budak

tidak dihukum had kecuali bila ada saksi yang menyatakan bahwa

si budak merdeka sebelum meninggal. Dalam hal ini ucapan sang

majikan berkaitan dengan sesuatu yang menjadi kewajibannya

dapat dibenarkan, tapi ucapannya berkaitan dengan sesuafu

miliknya tidak dibenarkan.

Apabila sang majikan mengakui dalam sakitu'rya bahwa dia

telah menerima pembayamn dari budak mukatabnya atau telah

menerima pembayaran hutangnya, maka ucapannya tersebut

dapat dibenarkan. Dan ini bukanlah wasiat atau memerdekakan

budak, akan tetapi merupakan pengakuan bebasnya hutang-

Sebagaimana ucapannya juga dibenarkan berkaitan dengan

pengakuannya terhadap orang merdeka bahwa hutangnya telah

dilunasi.

Apabila seorang laki-laki memiliki dua budak mukatab datt

dia mengakui bahwa dia telah menerima pembayaran dari salah

satunya lalu dia meninggal sebelum menjelaskan siapa yang telah

memberikan kepadanya, maka kedua budak tersebut hams diundi,

lalu siapa saja yang bagiannya (anak panahnya) keluar maka dia

merdeka, sementara yang safunya lagi tetap wajib membayar

angsuran kecuali yang telah ditetapkan bahwa dia telah

membayamya.

Apabila seorang laki-laki mengadakan akad kitabah dengan

budaknya dengan beberapa angsuran yang unfuk setiap tahunnya

satu angsuran, kemudian setelah berlalu beberapa tahun si budak

mengatakan "Aku telah membayar angsuran untuk beberapa

tahun lalu", tapi sang majikan mengingkarinya, maka yang berlaku
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adalah ucapannya dengan sumpahnya, dan si budak wajib
membayar angsuran unfuk tahun-tahun yang telah lalu sebagai
gantinya. Apabila si budak tidak melakukannya maka sang majikan
boleh menetapkan bahwa si budak tidak mampu.

Begitu pula sang majikan meninggal lalu ahli warisnya
mengklaim bahwa angsuran masih, maka yang berlaku adalah
perkataan mereka, sebagaimana halnya yang berlaku adalah
perkataan sang ayah dengan sumpah mereka, dan sumpah
mereka adalah atas hak ayah mereka, karena kitabah tersebut
merupakan salah safu hak ayah mereka yang tidak batal dengan
habisnya jangka wakfu bagi si budak mukatab sampai ada saksi
yang menyatakan bahwa si budak telah membayamya.

Apabila ada saksi yang menyatakan bahwa si budak telah
membayar angsurem kepada majikannya unfuk tahun tertenfu
maka angsurannya untuk tahun-tahun sebelumnya tidak batal,
karena si budak telah membayar angsuran trntuk tahun tertenfu
dan angsuran unfuk tahun-tahun sebelumnya berum dia bayar.
Dalam kasus ini harus diucapkan sumpah dan klaimnya batal.
Apabila dia tidak mau bersumpah maka si budak harus bersumpah
sesuai yang diklaimnya dan hukumnya lazim bagi sang majikan.

Apabila si budak mengklaim bahwa majikannya telah
mengadakan akad htabah dengannya lalu dia meninggal, tapi ahli
warisnya mengingkarinya maka dia harus mendatangkan saksi.
Apabila dia (si budak) tidak bisa mendatangkan saksi maka ahli
warisnya harus bersumpah bahwa mereka tidak tahu bahwa ayah
mereka telah mengadakan akad htabah dengan budak tersebut.
Apabila hal tersebut telah dilakukan maka klaimnya batal.
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Apabila ada dua ahli waris laki-laki yang salah satunya

mengakui bahwa ayahnya telah mengadakan akad kitabah dengan

si budak atau menarik diri dari sumpah, Ialu si budak mukatab

bersumpah, tapi anak yang sahnya lug, mengingkarinya dan

bersumpah bahwa dia tidak tahu bahwa ayahnya telah

mengadakan akad kitabah dengan si budak tersebut, maka

separuh dari budak tersebut merupakan mukatab sementara

separuhnya lagi budak biasa. Apabila di tangan si budak tersebut

ada harta yang di dapat setelah akad kitabah, maka ahli waris yang

tidak mengakui akad kitabah tersebut boleh mengambil

separuhnya, sementara separuhnya lagi unfuk si budak mul<atab.

Orang yang tidak mengakui akad kitabah tersebut boleh

minta dilayani olehnya dan mempekerjakannya satu hari,

sementara orang yang mengakui akad kibbah boleh menerima

darinya sepanrh angsuran yang diakui tersebut dan saudaranya

tidak boleh menuntutnya. Apabila si budak telah merdeka maka

dia tidak ditaksir, karena dia hanya mengakui bahwa dia merdeka

karena sesuatu yang dilakukan ayah orang tersebut. Sebagaimana

halnya bila keduanya mer,,rlarisi seorang budak laki-laki lalu si budak

mengklaim telah merdeka, lalu salah satu dari keduanya mengakui

bahwa ayahnya telah memerdekakannya tapi anak yang safunya

lagi mengingkarinya, maka bagiannya padanya menjadi merdeka.

Harganya tidak perlu ditaksir, karena dia mengakui status

merdekanya dari orang lain dan mengakui wala' pada separuhnya

bila si budak menjadi orang merdeka untuk ayahnya. Dan si budak

tersebut tidak bisa mendapatkan harta ayahnya dan harta anaknya.

Hal ini berbeda dengan budak yang dimiliki dua orang yang

akad kitabahtya dilakukan oleh salah sahr dari keduanya
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sementara yang satunya lagi tidak, karena dia mengakui bahwa dia
tidak mendapat warisan kecuali mukatab. Begifu pula dua orang
yang memiliki seorang budak laki-laki yang akad kitabahtya
dilakukan lebih dulu oleh salah satu dari keduanya, hukumnya juga

tidak dibolehkan, karena dia tidak boleh mengambil sesuafu
darinya tanpa sekutunya. Apabila si budak mukatab yang diakui
salah safu dari keduanya tidak mampu membayar angsuran maka
dia kembali menjadi budak milik keduanya sebagaimana yang
berlaku sejak awal.

Apabila ditemukan harta padanya yang merupakan
miliknya pada saat terjadi akad kitabah sebelum majikannya
meninggal, maka harta tersebut dibagi dua untuk keduanya.
sedangkan bila ditemukan harta padanya setelah ditetapkan
separuh kitabah dan dibatalkan separuhnya, maka ia menjadi milik
orang yang mengakui akad kitabah tersebut, sementara
saudaranya yang tidak mengakuinya tidak memilikinya, bila
saudaranya tersebut mempekerjakannya pada hari gilirannya.

Yang berlaku adalah ucapan orang yang mengakui akad
kitabah tersebut, karena kami telah menetapkan bahwa hartanya
ada di di tangannya. Apabila kami menetapkan bahwa separuhnya
adalah mukatab kami berikan kepada orang yang mengingkarinya
separuhnya, lalu kami katakan kepadanya "Gunakanlah dia safu
hari dan biarkan dia bekerja unfuk membayar angsuran
angsurannya safu hari", akan tetapi si budak tersebut tidak mau
melakukannya dan tetap mencari harta, lalu majikannya
mencarinya dan mengatakan "Aku men!ruruhnya bekerja pada hari
giliranku", sementara orang yang mengakui al<ad kitabah tersebut
mengatakan "Aku menyuruhnya bekerja pada hari giriranku",
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maka yang berlaku adalah ucapan orang yang mengakui akad

kitabah tersebut, sedangkan orang yang tidak mengakui kitabah

tersebut harus memberikan upah standar sesuai hari yang terlev,rati

dan bisa dihilangkan sesuai kadar nafkah si budak.

Apabila si budak tidak mampu maka kami tetapkan bahwa

dia tidak mampu dan akadnya batal, sebagaimana yang telah kami

tetapkan bahwa apabila si budak tidak mampu membayar

angsuran kitabah kami tetapkan bahwa dia tidak mampu dan kami

batalkan alad kita bahrrya.

Apabila seorang budak mengklaim bahwa majikannya telah

mengadakan akad kikbah dengannya atau dia menyatakan di

hadapan putra seorang laki{aki bahwa ayahnya telah mengadakan

akad kitabah dengannya dan dia mendapat warisan darinya, lalu

sang majikan mengatakan "Aku mengadakan akad kiAbah

denganmu ketika saya dilarang mengelola hartaku" atau "Ayahku

mengadakan akad kitabah denganmu ketika dia dilarang mengelola

hartanya atau ketika sedang gila", tapi si budak mukatab

mengatakan "ltu tidak benar; engkau tidak dilarang mengelola

hartamu dan tidak gila saat mengadakan akad kiAbah denganku",

apabila dia tahu bahwa kondisi orang tersebut pemah dilarang

mengelola hartanya dan pemah gila, maka yang berlaku adalah

ucapannya dangan sumpahnya, sementara klaim kitabah tersebut

batal. Sedangkan bila dia tidak mengetahuinya maka si budak

tetap menjadi mulaab, dan dia harus bersumpah dengan

mengatakan "Dia telah mengadakan akad kitabah denganku ketika

kondisinya diperbolehkan " .

Apabila budak mukatab mengklaim bahwa majikannya

mengadakan akad kitabah dengannya dengan pembayaran 1000

51



Al llmm

lalu si budak membayamya dan kemudian menjadi orang merdeka,
tapi majikannya mengatakan "Aku mengadakan akad kitabah
denganmu dengan pembayaran 2O0O dan engkau baru membayar
1000, dan engkau tidak merdeka kecuali bila membayar 1000
yang kedua", apabila dia bisa mendatangkan saksi lalu saksi dari si

budak mengatakan "Dia mengatakan akad kitabah dengannya
pada bulan Ramadhan tahun sekian", sementara saksi sang
majikan mengatakan "Dia mengadakan akad kitabah pada bulan
Syawwal tahun sekian", maka ini merupakan klaim yang saling
mendustakan safu sama lainnya dan keduanya harus sama-sama

bersumpah. Dan si budak tetap dengan statusnya bila keduanya
mengldaim bahwa angsurannya hanya safu.

Apabila saksi sang majikan mengatakan "Dia mengadakan
akad kitabah dengannya pada bulan Ramadhan tahun sekian", laru
saksi si budak mengatakan "Dia mengadakan akad kitabah
dengannya pada bulan Syawwal tahun tersebut", maka yang
berlaku adalah kesaksian dari saksi si budak; karena keduanya bisa
saja benar sehingga dia mengadakan akad kitabah dengannya
pada bulan Ramadhan lalu akad tersebut dibatalkan dan diadakan
akad htabahyang baru lagi.

Apabila saksi dari si budak mengatakan, "Dia mengadakan
akad kitabah dengannya pada bulan Ramadhan tahun sekian
dengan pembayaran 1000 dirham" tanpa mengatakan *Dia

merdeka dan tidak membayar", sementara saksi dari sang majikan
mengatakan "Dia mengadakan akad kitabah dengannya pada
bulan Syawwal tahun sekian dengan pembayaran 2OOO", maka
yang berlaku adalah kesaksian dari saksi sang majikan dan akad
kitabah pertama dianggap batal, karena bisa saja keduanya benar.
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Apabila saksi pertama mengatakan "Dia merdeka", maka si

budak tidak menjadi mukatab setelah dimerdekakan dan dua

kesaksian tersebut batal dan si budak tidak menjadi mukatab.

Apabila si budak mendatangkan saksi bahwa majikannya

mengadakan akad kitabah dengannya dengan pembayaran 1000,

sementara majikannya mengatakan bahwa dia mengadakan akad

kitabah dengannya dengan pembayaran 2000, tapi waktunya tidak

dijelaskan oleh salah safu dari dua saksi tersebut, maka saya akan

menynruh keduanya bersaksi bersama-sama dan akad kitabahtrya

dinyatakan batal.

Apabila saya mengatakan "Suruhlah keduanya ber-

sumpah", bila sang majikan menarik sumpahnya lalu si budak

bersumpah maka statusnya tetap mukatab sesuai klaimnya,

sedangkan bila dia tidak bersumpah maka dia juga tetap budak.

Apabila sang majikan dan si budak sama-sama menarik sumpah-

nya maka si budak tetap berstatus budak dan tidak menjadi

mukatabsampai sang majikan mengingkarinya, kemudian si budak

bersumpah bila sang majikan menarik sumpahnya.

Apabila seorang budak mengklaim bahwa majikannya

mengadakan akad kitabah dengannya dengan mendatangkan saksi

yang menyatakan demikian, tapi saksinya tidak mengatakan "Atas

anu pada waktu anu", maka kesaksiannya tidak dibolehkan. Begifu

pula bila saksi mengatakan "Dia mengadakan akad kitabah

dengannya dengan pembayaran 100 dinar" tanpa menyatakan

berapa setiap angsuran yang harus dibayamya-

Begifu pula bila saksi mengatakan "Dia mengadakan akad

kitabahdengannya dengan pembayaran 100 dinar secara diangsur

selama tiga tahun" tanpa mengatakan "Setiap tahun sepertiganya
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atau lebih kecil atau lebih banyak", maka kesaksian tersebut tidak
berlaku sampai dia menyebut berapa angsuran yang diberikan dan

waktunya. Apabila saksi tidak menyebut demikian maka
kesaksiannya gugur dan sang majikan harus bersumpah,
sementara si budak tetap sebagai budak. Apabila dia menarik
sumpahnya maka si budak harus bersumpah dan stafusnya tetap
sebagai budak sesuai yang disumpahkan atasnya.

Apabila si budak mendatangkan saksi bahwa sang majikan

mengadakan akad kitabah dengannya dan si budak telah
membayamya sehingga dia merdeka, tapi ada saksi lain yang

mengatakan bahwa majikannya mengakui bahwa dia mengadakan
akad kitabah dengannya yang bila telah dibayar maka si budak
menjadi merdeka, dan si budak telah membayamya tapi sang

majikan mengingkarinya atau mengklaim bahwa akad kitabahtya
rusak, maka saya menganggap si budak menjadi orang merdeka
dan akan kusuruh dia bersumpah bahwa akad kitabah*rya rusak.
Apabila dia telah bersumpah maka dia bebas, tapi bila tidak maka
sang majikan harus bersumpah dan keduanya sama-sama mem-
batalkan harganya.

26. Kesimpulan Berbagai Hukum Seputar Budak
Mukatab

4286. Asy-Syafi'i is6 berkata: Diriwayatkan bahwa barang-
siapa yang mengadakan akad kitabah dengan budak laki-raki
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dengan pembayaran 100 uqtwh lalu si budak membayamya dan

hanya kurang 70 uqiyah, maka statusnya tetap budak'4

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Sufuan lbnu

Uyainah mengabarkan kepada kami dari hnu Abi Najih dari

Mujahid, bahwa zaid bin Tsabit mengatakan berkaitan dengan

budak mukatab, "Dia tetap budak meskipun hanya tersisa satu

dirham (dari angsurannya). "

Pendapat inilah yang kami ambil. Ini adalah pendapat

mayoritas ulama yang pernah kutemui dan ini merupakan

pendapat secara global.

Arti perkataan mereka adalah si budak mukatab tetap

berstatus budak baik dalam kesaksian atau warisan atau hukuman

had dan tindak pidana. Apabila dia melakukan tindak pidana maka

aqitahdari majikannya tidak menanggung diyatnya dan kerabatnya

juga tidak menanggungnya, dan bila ada penjaminan maka tidak

boleh lebih banyak dari harganya. Jadi kesimpulannya dia tetap

budak dalam mayoritas hukumnya. Dia tidak seperti budak biasa

4 Atsa, ini terdapat dalam Mushannaf Abdura.zaq (8/405,408, pembahasan,

Mukatab, bab: Ketidakmampuan Budak dan L-ain-l-ainnya) dari Ats-Tsauri dari lbnu

Najih dengan redaksi seruPa. (no. 15717)
Diriwayatkan dari lbnu Juraij dari Abdul Karim bin Abi Al Mukhariq bahwa Zaid

bin Tsabit dan hnu Umar serta Aisyah mengatakan, "Mukatab adalah budak meskipun

cicilannya masih tersisa safu dirham."
Kemudian Zaid menyatakan bahwa budak mukaiab menemui para ummul

Mukminin meskipun masih tersisa angsuftrn padanya.

hnu Juraij mengatakan' Diceritakan kepadaku bahwa Utsman menetapkan

bahwa mukatai tetap berstatus budak selama masih ada angsuran padanya. (no.

15725l.
Uh. no, (3456) dalam pembahasan, Perselisihan Pendapat Terhadap Ali dan

AMdlah bin Mas'ud, bab: Muhatab.
Lih. pula perselisihan pendapat tentang masalah ini dalam kitab ini.
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yang boleh dijual oleh majikannya atau diambil hartanya serama

akad kitabah masih berlaku, dan si budak mukatab tidak menjadi
orang merdeka kecuali bila dia telah membayar angsuran terakhir.

Apabila seoremg laki-laki mengadakan akad kitabah dengan
budak laki-lakinya dengan pembayaran 100 dinar dengan diangsur
setiap tahun dengan ketentuan "Bila engkau telah membayar safu
angsuran maka engkau merdeka sesuai kadamya", apabila si

budak telah membayar safu angsuran maka dia menjadi merdeka
seluruhnya dan sang majikan bisa menunfut harganya sesuai yang
tersisa. Dan dalam kasus ini akad kiAbahtya batal.

Barangsiapa menuduh budak mukatab melakukan zina
maka hukumnya seperti orang yang menuduh budak (biasa)

melakukan zina. Apabila budak mukatab dituduh melakukan zina
maka dia dihukum had seperti had budak Begitu pula setiap
tindak pidana yang dilakukan budak mukatab, dia tetap dihukum
had seperti hukuman budak. Budak mukatabjuga tidak mendapat
warisan dan tidak diwariskan berdasarkan nasab.

Apabila budak mukatab meninggal maka dia menjadi harta
warisan sebagai budak. contohnya adalah bila seseorang memiliki
budak laki-laki lalu dia meninggal, maka budak mukatab uollh
mengambil harta budaknya sebagaimana dia juga boleh menjual
budaknya karena dia yang memilikinya. Apabila si budak mukatab
meninggal sementara dia masih memiliki kewajiban angsuran baik
sedikit atau banyak maka akad kitabah*rya batal.

Apabila budak mukatab mengatakan semasa hidupn5n
"Aku tidak mampu", maka al<ad htabah*rya batal; karena dia
telah memilih meninggalkannya atau menyatakan tidak mampu
lalu majikannya memvonisnya tidak mampu sehingga akad
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kitabahnya batal. Apabila demikian halnya maka ketika dia

meninggal akad kitabahrrya lebih layak dibatalkan, karena dia

tidak hidup lagi sehingga tidak bisa membayar hutangnya kepada

majikannya, dan kematiannya itu lebih berat daripada ketidak-

mampuannya. Tidak ada keistimewaan untuk budak mukatabbaik

ketika dia menjadi mukatab atau setelah merdeka-

Apabila dia meninggal lalu keluar dari status mukatab maka

kami nyatakan bahwa dia tetap berstatus budak dan seluruh

hartanya menjadi milik majikannya. Dan sama saja baik ketika

menjadi mukatab dia memiliki anak dari budak perempuan atau

ummul walad atau anak-anak yang sudah baligh ketika dilakukan

akad kitabah dan mereka ikut mengadakan akad bersamanya, atau

memiliki kerabat yang ikut mengadakan akad bersamanya. Dalam

hal ini seluruh hartanya menjadi milik majikannya.

Apabila sang majikan mengatakan setelah kematian

mukatab "Aku telah membebaskan stafus kitabah darinya atau

saya hibahkan kepadanya atau saya merdekakan dia", maka si

budak mukatab tidak menjadi orang merdeka dan hartanya tetap

menjadi harta majikannya, karena yang diberikan kepadanya

merupakan hartanya sendiri. Apabila seorang laki-laki menuduh-

nyaberzina lalu dia meninggal sebelum membayar angsuran maka

dia tidak dihukum had, karena dia meninggal ketika statusnya

belum merdeka.

Apabila budak mukatab meninggal maka majikannya hants

mengkafaninya dan memakamkannya, karena dia merupakan

budaknya. Begitu pula dia membawa harta untuk diberikan

kepadanya lalu dia meninggal sebelum majikannya menerimanya'

atau dia telah menyerahkan harta tersebut kepada seorang ufusan
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untuk diberikan kepada sang majikan tapi majikannya berum
menerimanya sampai si budak meninggal, maka dia meninggal
sebagai budak.

Begitu pula dia membawa harta untuk diberikan kepada
majikannya lalu orang asing atau puha majikannya meler,vatinya
lalu membunuhnya, maka stafusnya tetap budak. Begifu pula bila
majikannya membunuhnya maka dia telah menzhalimi diri sendiri
dan si budak mukatab meninggal sebagai budak dan majikannya
mendapatkan hartanya, kemudian sang majikan harus di-tahir
karena telah membunuhnya.

Apabila budak mukatab menunjuk wakilnya untuk
menyerahkan angsuran terakhir kepada sang majikan lalu si budak
tersebut meninggal, lalu anak-anak dari budak mukatab yang
merdeka mengatakan "wakil a5nh kami telah menyerahkan
kepadamu ketika ayah kami masih hidup", sementara sang
majikan mengatakan "Dia tidak menyerahkannya kepada kami
kecuali setelah ayah kalian meninggal", maka yang berlaku adalah
ucapan majikan, karena dia merupakan hartanya.

Apabila mereka mendatangkan saksi yang menyratakan
bahwa sang wakil telah menyerahkan kepada sang majikan pada
hari senin dan ayah mereka meninggal pada hari senin, maka
yang berlaku tetap ucapan sang majikan sampai saksi menyatakan
bahwa sang wakil menyerahkannya kepadanya sebelum si budak
mukatab meninggal; atau saksi mengatakan "wakil telah
menyerahkannSra kepadamu sebelum matahari terbit pada hari
senin", dan sang majikan mengakui bahwa si budak meninggal
setelah matahari terbit pada hari ifu, atau saksi menyatakan
demikian, maka si budak menjadi orang merdeka. Apabila wakil si
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budak mukatab menyatakan bahwa dia telah memberikan kepada

sang majikan sebelum si budak meninggal maka pemyataannya

tersebut tidak diterima. Akan tetapi bila sang majikan menunjuk

seorang laki{aki sebagai wakilnya unfuk menerima angsuran

terakhir dari si budak mukatab, lalu wakil tersebut menyatakan

bahwa sang majikan telah menerimanya sebelum si budak

meninggal, sementara sang majikan mengatakan "Dia telah

menerimanya setelah meninggal", maka kesaksian dari wakil sang

majikan dibolehkan, kemudian ahli waris si budak mukatab harus

bersumpah dengan kesaksiannya. Dengan demikian maka ayah

mereka merdeka dan ahli warisnya yang merdeka mendapat

warisan darinya atau anak yang merdeka ketika dia merdeka.

27. Anak Budak Mukatab dan Hartanya
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4287. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:
Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin
Al Harits mengabarkan kepada kami dari hnu Juraij, dia berkata:
Aku berkata kepada Atha', "seorang laki{aki mengadakan akad
kitabah dengan budaknya lalu dia memutuskan akad tersebut,

sehingga dia (si budak) menyembunyrkan hartanya, beberapa
budak dan harta benda selain ifu." Atha' berkata, "la menjadi milik
majikan." Pendapat ini juga din3atakan oleh Amr bin Dinar dan
Sulaiman bin Musa.S
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4288. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata,

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

5 ASar ini terdapat dalam Mushannaf Abdura.zaq (8,/383-384, pembahasan:
Budak Mukatab, bab: Budak Mukatab Menyernbunyikan Harta dan Anaknya) dari hnu
Juraij dengan redaksi yang siuna. (no.75524-71>6261
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Al Harits mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata:

Aku bertanya kepada Atha', "Bagaimana bila sang majikan

meminta kepadanya hartanya, namun dia (si budak) menyembunyi-

kannya?" Atha' menjawab, "la adalah milik majikannya". Aku

bertanya lagi, "Bagaimana bila dia menyembunyikan anak dari

seorang budak perempuan dan tidak memberitahukan kepada-

nya?" Dia menjawab, "la milik majikannya." Pendapat ini juga

dinyatakan oleh Amr bin Dinar dan Sulaiman bin Musa.

Ibnu Juraij berkata: Aku bertanya kepadanya, "Bagaimana

bila majikannya mengetahui anak dari budak tersebut tapi dia tidak

menyinggungnya dan si budak juga tidak menyinggungnya saat

akad kitabali?" Dia menjawab, "la tidak ada dalam kitabahrrya; ia

adalah harta milik majikan keduanya." Pendapat ini juga

dinyatakan oleh Amr bin Dinar.

Pendapat yang benar adalah yang dikatakan oleh Atha' dan

Amr bin Dinar tentang anak budak mulatab, baik majikannya

mengetahuinya atau tidak. Harta tersebut tetap menjadi milik sang

majikan dan harta si budak juga menjadi milik sang majikan dan si

budak tidak memiliki harta. Apabila seorang laki-laki mengadakan

akad kitabah dengan budaknya dan dia memiliki harta, maka

majikannya boleh mengambil seluruh harta si budak sebelum

mengadakan al<ad kitabah dengannya.
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28. Harta Budak Mukatab

Apabila seorang budak laki-laki menjadi pedagang atau
bukan pedagang dan dia memiliki harta lalu majikannya meng-
adakan akad kitabah dengannya, maka harta tersebut menjadi
milik majikannya dan si budak mukatab tidak memiriki apapun.
Apabila si budak mendapatkan harta pada saat statusnya mukabb
maka majikannya tidak boleh mengambilnya sampai si budak tidak
mampu membayar angsuran.

Apabila si budak dan majikan berselisih dan sama-sama
mengklaim mengadakan akad ldtabah padahal belum diadakan
akad tersebut, atau keduanya tidak mengklaimnln berkaitan
dengan harta yang ada di tangan si budak, maka harta tersebut
menjadi milik sang majikan dan tidak ada yang dipermasalahkan
dalam hal ini. Akan tetapi bila kduanya berselisih tentang harta
yang ada di tangan si budak setelah diadakan akad habah, lalu si
budak mengatakan "Aku mendapatkannya setelah diadakan akad
htabah, sementara sang majikan mengatakan "Engkau men-
dapatkannya sebelum itu", atau dia mengatakan "la adalah hartaku
yang kutitipkan kepadamu", maka yang berlaku adalah ucapan si
budak mukatab dengan sumpahnya dan sang majikan wajib
mendatangkan saksi.

Apabila dia mendatangkan dua saksi laki-laki atau seorang
saksi laki-laki dan dua perempuan atau seorang saksi, lalu dia
bersumpah bahwa harta tersebut ada di tangan si budak sebelum
diadakan akad kitabah, maka harta tersebut menjadi milik sang
majikan. Begitu pula bila si budak mengakui bahwa harta tersebut
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ada di tangannya sebelum diadakan akad kitabah, maka ia menjadi

milik sang majikan.

Apabila beberapa saksi memberi kesaksian berkaitan

dengan harta yang ada di tangan si budak dan tidak ada sesuatu

yang menunjukkan bahwa harta tersebut ada di tangan si budak

sebelum diadakan akad kitabah, maka yang berlaku adalah ucapan

si budak sampai mereka menemukan indikasi bahwa harta tersebut

ada di tangan si budak sebelum diadakan akad kitabah. Begitu pula

bila mereka mengatakan "Harta tersebut ada di tangannya pada

hari Senin pada awal bulan anu", sementara akad kitabah

dilakukan pada hari ifu, maka yang berlaku adalah ucapan si budak

sampai ada saksi yang menyatakan bahwa harta tersebut ada di

tangannya sebelum akad kitabahrrya sah-

Apabila para saksi menyatakan bahwa harta tersebut ada di

tangannya pada bulan Rajab lalu mereka menyatakan bahwa akad

kitabah dilakukan pada bulan Sya'ban pada tahun yang sama, lalu

si budak mengatakan "Engkau mengadakan akad kitabah

denganku tanpa saksi sebelum bulan Rajab atau pada bulan Rajab

atau pada waktu sebelum waktu yang disebutkan oleh saksi",

maka yang berlaku adalah ucapan si budak- Aku mengatakan hal

ini karena sang majikan mengadakan akad kitabah untuk dirinya

sementara hartanya adalah harta majikannya dan dia (si budak)

tidak memiliki harta.

Apabila seorang laki-laki mengadakan akad kitabah dengan

budaknya atas dirinya dan hartanya, maka aJ<ad kitabahrya msak,

baik hartanya diketahui dan dihadirkan atau tidak, karena ia

merupakan akad kitabah sekaligus jual beli, karena bagian kitabah

tidak diketahui dari bagian jual beli, karena masing-masing dari
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keduanya memiliki bagian kitabah yang tidak dibedakan dan si
budak tidak mampu sehingga dia tetap menjadi budak dan
hartanya hilang.

Apabila si budak telah membayar lalu merdeka, maka
keduanya bisa saling menunfut harta si budak dan yang berlaku
adalah pada hari ketika diadakan akad htabah, kemudian
majikannya boleh menunfut kepadanya berkaitan dengan hartanya
yang disebutkan dalam akad kitabah atau sesuafu yemg sama
dengannya atau nilainya bila ia tidak ada di tangannya. Dan sang
majikan boleh mengadakan akad kibbah dengannya lalu menjual
sesuafu yang ada di tangannya setelah kitabah atau
menghibahkannya atau menyedekahkannya. Apabila akad kitabah
diadakan maka hukumnya tidak dibolehkan.

Ar-Rabi' berkata: Ada pula argumentasi lain, yaifu apabila
sang majikan mengadakan akad kitabah dengannya atas diri dan
hartanya maka akad kitabahrrya rusak, karena dia mengadakan
akad kitabah atas diri dan hartanya yang ada di tangannya. Harta
yang ada di tangannya adalah milik majikannya, bukan milik si
budak.

29 - Harta yang Dihasilkan oleh Budak Mukatab

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ary_
syafi'i berkata: Harta yang diperoleh budak mukatab (dari hasil
usaha) setelah diadakan akad htabah adalah hartanya dan
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majikannya tidak boleh mengambilnya atau mengambil sedikit

darinya.

Apabila ditanyakan "Mengapa majikannya tidak boleh

mengambil hartanya padahal dia (si budak) tidak keluar dari

kepemilikannya?" Maka dijawab "Karena Allah Hi menyuruh

mengadakan akad kitabah sedang ia adalah harta yang diberikan

kepada majikannya yang menyebabkan si budak merdeka. Kalau

sang majikan boleh mengambilnya maka tidak ada manfaahrya

mengadakan akad kitabah. Apabila sang majikan mengambilnya

sementara si budak tetap membayar kepadanya maka si budak

dianggap mampu membayar tapi majikannya mencegahnya atau si

budak dianggap tidak mampu. Apabila demikian halnya maka

akad kitabah+rya batalberdasarkan dua alasan tadi."

Budak mukatab boleh menggunakan hartanya sesuai yang

bisa dilihat tanpa menghabiskannya, akan tetapi unfuk harta yang

bisa dihabiskan tidak boleh digunakan. Apabila dia menghibahkan

satu dirham dari hartanya maka hal tersebut tertolak. Apabila dia

membeli sesuafu yang tidak ada unsur penipuan di dalamnya maka

hukumnya tertolak, atau dia menjual sesuatu dari hartanya dengan

sesuafu yang tidak ada unsur penipuan di dalamnya maka

hukumnya juga tertolak.

Begitu pula bila ada orang yang melakukan tindak pidana

terhadapnya lalu dia memaafkan tanpa kompensasi harta, maka

pemaafan tersebut batal, karena hal tersebut merupakan tindakan

merusak hartanya. Dan dia dibolehkan melakukan jual beli dengan

melihat dan mengakui jual beli tersebut. Akan tetapi dia tidak

boleh menikah tanpa seizin majikannya. Apabila dia menikah lalu

menggauli istrinya maka nikahnya batal dan dia wajib membayar
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mahar mitsil bila dia telah merdeka. Dalam hal ini istrinya tidak
boleh mengambil mahamya sebelum si budak tersebut merdeka,
karena dia menikah dengannya dalam keadaan mau.

Apabila dia membeli budak perempuan dengan pembelian
yang rusak (tidak sah) lalu budak perempuan tersebut meninggal di
hadapannya maka dia harus mengganti harganya, karena jual beli
yang dilakukannp dibolehkan sehingga sesuatu yang lazim
baginya karena sebab pembelian maka ia juga laam pada
hartanya. Apabila dia membeli budak perempuan lalu menggauli-
nya dan temyata ada laki{aki yang berhak terhadapnya maka laki-
laki tersebut boleh mengambilnya lalu dia bisa mengambil mahar
mitsildafinya, karena kasus tersebut disebabkan jual beli.

Hukum jual beli memang dibolehkan baginya, tapi menikah
tidak dibolehkan baginya. Oleh karena itu saya tidak menganggap
bahwa dia wajib membayar mahar perempuan tersebut selama
stafusnya mukatab, akan tetapi setelah dia merdeka dia wajib
membayar mahar mitsil kepada perempuan tersebut. Apabila dia
menanggung orang lain dan menanggung orang lain lagi maka
hukumnya batal, karena hal tersebut merupakan tindakan sukarela
yang dilazimkan padanya dengan menggunakan hartanya sehingga
hukumnya seperti hibah yang diberikan dan tidak bersifat lazim
setelah merdeka.

Apabila dia memiliki anak yang masih kecil atau sudah
dewasa tapi lumpuh dan miskin, atau memiliki ayah yang lumpuh
lagi membufuhkan, maka dia tidak wajib menafkahinya, akan
tetapi dia wajib menafkahi istrinya bila majikannya mengizin-
kannya menikah, baik sebelum diadakan akad kiabah atau
sebelumnya.
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Apabila dia menikah pada saat menjadi mukatab tarrya

seizin majikannya dan majikannya tidak mengetahuinya sampai dia

(si budak mukata$ merdeka lalu dia menggaulinya atau menggauli-

nya sebelum dia merdeka lalu setelah itu dia merdeka, maka dalam

dua kondisi tersebut dia wajib membayar mahar mitsil setelah

merdeka lalu pernikahan keduanya dibatalkan. Apabila dia

memiliki budak laki-laki lalu budak tersebut meninggal, maka dia

wajib mengkafaninya bila budak tersebut meninggal dan wajib

menafkahinya bila budak tersebut sakit.

Seandainya dijual kepada kerabatnya orang yang tidak

merdeka seandainya dia merdeka, maka dia boleh membelinya

dengan melihatnya, sebagaimana dia boleh membeli selain mereka

dengan melihat mereka. Apabila dia menjual kepada mereka

seorang budak laki-laki tanpa melihaturya maka iual belinya

tertolak. Apabila yang membelinya memerdekakannya maka

hukumnya batal. Apabila budak mukatab memerdekakan. Apabila

seseorang memerdekakan budak mukatab setelah dia menjual

mereka kepada orang yang telah kusebutkan tadi dan dia merdeka

dari kepemilikan mereka maka pembebasan mereka batal sampai

dia memperbarui jual beli terhadap mereka-

Apabila dia telah memperbaruinya maka mereka adalah

budak, kecuali bila yang membeli mereka hendak memperbarui

pembebasan mereka. Apabila dia menjual berdasarkan jual beli

yang rusak lalu si budak dimerdekakan lalu dia melakukan tindak

pidana, lalu penguasa menetapkan bahwa majikannya harus

membayar diyat, kemudian diketahui bahwa jual beli tersebut

nrsak, maka hal tersebut harus dibatalkan aqilah harus menolak

pembayaran diyat tersebut. Begitu pula bila ada orang yang
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berbuat pidana kepadanya lalu dipufuskan bahwa hukumannya
seperti orang merdeka lalu sang majikan menerima (diyafuiya),

maka ia harus dikembalikan.

Budak mukatab tidak boleh memberi budak yang bisa
dimerdekakan unfuknya seandainya dia merdeka baik anak atau
orang tua. Apabila dia membeli mereka maka jual belinp batal.
Apabila mereka meninggal dalam kepemilikannya sebelum dia
mengembalikan mereka maka dia harus mengganti harga mereka,
karena hal tersebut disebabkan pembelian. Apabila dia fidak
mengembalikan kepada mereka sampai dia merdeka maka
pembeliannya batal dan mereka tidak merdeka, karena dia tidak
bisa memiliki mereka dengan pembelian yang rusak sampai dia
memperbarui pembelian setelah merdeka. Apabila dia telah
memperbaruinya maka mereka merdeka.

saya menganggap batal pembelian mereka karena dia tidak
boleh menjual mereka. Apabila dia membeli sesuafu yang tidak
boleh dijualnya maka dia juga tidak boleh membelinya, karena hal
tersebut sama saja memsak harga mereka. Budak mukatab juga
tidak boleh memelihara gundik meskipun majikannya memboleh-
kannya. Apabila dia memelihara gundik lalu menghasilkan anak
maka dia boleh menjual gundiknya tapi tidak boleh menggaulinya,
karena berhubungan suami istri dengannya berdasarkan kepe-
milikan tidak dibolehkan.

Apabila dia menggaulinya lalu menghasilkan il*, maka
hal tersebut tidak lebih besar dari ucapannya terhadapnya ,,Engkau

merdeka", karena seandainya dia mengatakan demikian maka
gundik tersebut tidak merdeka. Budak mukatabjuga boleh mem-
beli budak perempuan yang melahirkan anaknya dari hasil
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pemikahan dan dia boleh menjualnya. Dia juga boleh membeli

budak yang tidak bisa merdeka unfuknya seperti orang-orang dari

kalangan keluarganya atau selain mereka bila dia membeli mereka

dengan melihat.

Apabila ada orang yang mewasiatkan ayahnya dan ibunya

serta anaknya kepadanya atau dihibahkan kepadanya atau

disedekahkan kepadanya, hendaknya dia tidak menerima mereka.

Apabila dia menerima mereka maka dia harus menyumh mereka

bekerja untuk memerdekakan diri mereka lalu dia mengambil sisa

usaha mereka dan harta yang diperoleh mereka, karena mereka

adalah miliknya sehingga dia bisa meminta bantuan kepada

mereka unhrk membayar angsuran kitabah*rya-

Apabila dia telah membayamya maka dia merdeka dan

mereka ikut merdeka. Apabila mereka memiliki harta atau uang

diyat akibat tindak pidana atas mereka atau harta benda lainnya

maka harta tersebut menjadi milik budak mukatab, sedangkan

harta yang dimiliki mereka setelah dia merdeka maka ia menjadi

milik mereka. Apabila ada yang melakukan tindak pidana terhadap

mereka sebelum dia merdeka maka tindakan tersebut dianggap

tindakan pidana terhadap budak. Tidak wajib memberi nafkah

kepada mereka selama mereka mampu bekerja dan dia boleh

membiarkan mereka bekerja. Akan tetapi hal ini tidak boleh

dilakukannya terhadap beberapa budak selain mereka karena hal

tersebut merupakan tindak merusak hartanya.

Apabila mereka sakit atau tidak mampu bekerja maka dia

wajib menafkahi mereka sebagaimana yang wajib dilakukan

terhadap budak-budaknya atau orang-orang selain mereka yang

sakit atau tidak mampu bekerja. Apabila dia takut tidak mampu
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membayar maka dia tidak boleh menjual sarah seorang dari
mereka kepada orang merdeka. Dan mereka yang tidak boleh
dijualadalah orang fua dan anak-anak.

Apabila budak mukatab tidak mampu membayar angsuran
maka dia.dikembalikan sebagai budak dan mereka ikut menjadi
budak sang majikan, karena budaknya adalah miriknya
sebagaimana yang telah kujelaskan. Apabila salah seorang dari
mereka melakukan tindak pidana, sang majikan tidak wajib
menebusnya dengan sesuafu dan dia boleh menjualnya sesuai
kadar tindak pidana yang dilakukannya dan tidak boleh menjual
lebih dari ifu, karena yang tersisa padanya bisa merdeka bila
dimerdekakan. Apabila dia membeli budak yang tidak boleh dibeli
atau menjual budak yang tidak boleh dijual maka jual beli tersebut
tidak sah karena transaksinya rusak.

30. Anak Budak Mukatab dari Selain Gundiknya

Apabila budak mukatab mengadakan akad kitabah da' iia
memiliki anak, maka anaknya tidak ikut masuk bersamanya dalam
akad htabah. Apabila dia mengadakan akad htabah atas mereka
ketika mereka masih kecil maka akad kitabah+rya tidak sah,
karena dia tidak boleh menanggung orang lain unfuk majikannya
atau selain majikannya. Akad htabah yang dilakukan anak kecil
juga tidak dibolehkan. Apabila mereka lahir setelah dia
mengadakan akad kitabah maka hukum mereka adalah seperti
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hukum ibu mereka, karena hukum anak dalam stahrs budak seperti

hukum ibunya.

Apabila ibu mereka merdeka maka mereka juga ikut

merdeka, dan bila ibu mereka berstafus budak maka mereka juga

berstatus budak. Jadi mereka itu budak milik majikan yang

memiliki ibu mereka, baik majikannya adalah majikan dari si budak

mukatab atau orang lain. Apabila perempuan tersebut merupakan

budak mukatab milik selain majikan si budak mukatab lakilaki

maka sang ayah tidak bisa menguasai mereka. Status mereka ihr

terganfung status ibu mereka; bila dia merdeka maka mereka ilfllt

merdeka, dan bila dia budak maka mereka juga budak.

Apabila perempuan tersebut merupakan budak mul<atab

milik majikan si budak mukatab laki-laki atau miliknya tapi bukan

mukatab maka hukumnya sama, dimana hukum mereka adalah

seperti hukum ibu mereka. Akad kitabah ibu mereka tidak salna

dengan akad kitabah yang dilakukan budak mukatab laki-laki

tersebut; bila si perempuan telah membayar angsuran maka dia

merdeka, sedangkan bila yang membayar si budak mukatab laki-

laki maka dia yang merdeka sementara si perempuan tersebut

tidak merdeka, karena si budak mukatab laki-laki fidak

menanggung pembayarannya dan si perempuan juga tidak

menanggung pembayarannya.
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31. Hukum Budak Mukatab yang Mempunyai
Gundik dan Anak Hasil darinya

Budak mukatab tidak boleh memelihara gundik baik atas
izin majikannya atau tanpa seizinnya. Apabila dia melakukannya
lalu memiliki anak dalam masa angsurannya lalu dia merdeka,
maka ummul wmladyang melahirkan anak dari hasil persetubuhan
dengannya hukumnya bukan ummul walad, dan dia tidak menjadi
ummul walad sampai dia melahirkan anak dari hasil persetubuhan
setelah si budak mukatab tersebut merdeka, karena kepemilikan-
nya terhadap hartanya tidak sempuma sampai dia merdeka.

Apabila dia merdeka lalu si budak perempuan tersebut
melahirkan anak enam bulan atau lebih setelah si budak mukatab
merdeka maka stafusnya merupakan ummul walad, sedangkan bila
dia melahirkan kurang dari enam bulan sejak kemerdekaan si
budak mukatab maka stafusnya bukan ummul walad.

Apabila budak perempuan milik budak mukatab atau
istrinya melahirkan anak pada masa angsurannya ralu dia mem-
belinya maka dia boleh menjualnya, karena istrinya yang
melahirkan berdasarkan pemikahan stafusnya bukan ummu!
walad, sementara budak perempuan yang melahirkan anak karena
persefubuhan yang tidak sah stafusnya juga bukan ummur walad.
Tidak ada budak perempuan yang menjadi ummul walad kecuali
budak perempuan yang disetrbuhi dengan kepemilikan yang
shahih seluruhnya atau sebagiannya.

Apabila si budak perempuan melahirkan anak karena
disetubuhi ketika statusnya mukatab lalu dia melahirkan anak
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karena persetubuhan ketika statusnya merdeka setelah majikannya

memerdekakannya, maka stafusnya adalah ummul walad bila dia

disefubuhi setelah merdeka dan br-d<an berdasarkan persefubuhan

pertama.

Apabila budak mukatab lrang memerdekakan budak

perempuamlra ndak shahih dan si budak perempuan tersebut

tidak merdeka ketika statusnya masih budak mukabb, maka budak

pere{npuan tersebut juga bukan ummul umlad+rya sehingga dia

tidak boleh dijual, karena hukum ummul waladii-r lebih lemah dari

hukum orang merdeka. Budak mukabb ndak seperti oftmg

merrdeka yang menggauli budak perempuan yang memiliki

sebagiannSra dengan kepemilikan yang sah; karena bila dia

manerdekakannya maka yang merdeka adalah bagiannya dan

bagian pemiliknya bila dia kaya dan telah membayamya. Apabila

ummul ovakd milrkbudak mukatabmelakukan tindak pidana maka

hukumnya seperti budak perempuan, dimana dia boleh menjual-

nya kalau mau, dan bila dia mau dia juga bisa menebusnya

sebagaimana menebus budaknYa.

32. Anak Budak Mukatab Hasil dari Budak
PeremPuannYa

Apabila budak mukatab memiliki anak dari budak

perernpuannlra maka dia tidak boleh menjual anaknya, tapi dia

boleh menjual budak perempuannya bila dia mau. Apabila" dia

merdeka maka anakn5ra ikut merdeka bersamanya. Apabila dia
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telah merdeka maka budak perempuan tersebut bukan ummul
waladnya sebagaimana yang telah saya jelaskan sebelumnya
sehingga dia boleh menjualnya. Apabila anak tersebut terkena
tindak pidana atau mendapatkan harta maka dia bisa memberinya
nafkah dengan menggunakannya, dan dia juga boleh meminta
banfuannya untuk ikut membayar angsuran hAbahnya.

Apabila dia membeli anaknya atau ayahn5a atau ibunya
yang bisa dimerdekakan oleh pemilik mereka yang merdeka maka
dia tidak boleh membeli mereka, karena hal tersebut dapat
memsak hartanya. Dia hanya boleh membeli sesuahr yang boleh
dijual. Apabila mereka dihibahkan kepadanya atau diwasiatkan
kepadanya atau disedekahkan kepadanya maka dia tidak boleh
menjual salah seorang dari mereka dan stafus mereka terganfung
stafusnya.

Apabila dia merdeka maka mereka ikut merdeka pada hari
dia dimerdekakan, karena pada saat ifu dia memiliki mereka secara
sah- Apabila dia tetap berstatus budak maka mereka juga berstafus
budak milik majikannya dan tidak boleh dijual. Apabila masih
tersisa safu dirham dari angsurannya lalu dia meninggal maka
mereka dikembalikan sebagai budak. Apabila mereka mengatakan
"Kami akan membalar angsuran bila dia meninggd,,, maka hal
tersebut udak dibolehkan. Dan budak mukatab boleh mengambil
harta mereka unfuk membagnr angsuran kibbahrrya-

Apabila ada yang melakukan tindak pidana kepadanya dan
ada diyatn5n maka diyat tersebut menjadi miliknya. Dia juga boleh
mempekerjakan mereka dan mengambil upah dari pekerjaan
mereka, karena mereka seperti hartanya sampai dia merdeka.
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Apabila dia telah merdeka maka mereka menjadi merdeka ketika

dia merdeka secara sempurna.

Budak mukatab tidak boleh memerdekakan salah seorang

dari mereka, karena stahrs mereka terganfung stafusnya, dimana

bila dia tidak mampu maka mereka menjadi budak milik majikan-

nya. Sang majikan juga tidak boleh memerdekakan salah seorang

dari mereka, karena bila ada yang melakukan Undak pidana

terhadap mereka atau mereka bekerja si budak mukatab boleh

meminta bantuan mereka. Apabila keduanya sepakat memerdeka-

kan mereka maka hukumnya dibolehkan.

Apabila si budak mukatab memiliki anak dari budak

perempuannya lalu sang majikan mengatakan "Dia lahir sebelum

terjadi akad kitabatl', sementara si budak mul<aAb mengatakan

"Dia lahir setelah terjadi akad kitabati', maka yang berlaku adalah

ucapan si budak mukatab bila ada kemungkinan dia benar, yaihr

bila akad kitabahrrya dilalarkan sejak satu tahun sebelumnya atau

lebih banyak. Ada kemungkinan anak tersebut lahir setelah terjadi

akad kiabah.

Apabila akad kitabahrrya telah berlangsung selama satu

tahtrn sementara anak tersebut tidak berumur safu tahun tapi

kemungkinan besar unumya lebih dari safu tahun, maka si budak

mul<atab tidak dibenarkan karena ada kemungkinan dia dusta.

Apabila kondisinya sulit dimana ada kemungkinan dia benar, maka

yang berlaku adalah ucapannya. Kecuali bila sang majikan

mendatangkan saksi bahwa anak tersebut lahir sebelum terjadi

akad kitabah, maka anak tersebut menjadi budak milik sang

majikan.
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Apabila sang majikan dan si budak sama-sama men-
datangkan saksi atas klaim keduanya maka saksi tersebut
dibatalkan dan keduanya dianggap saling mengklaim yang masing-
masing tidak memiliki saksi. Apabila sang majikan mendatangkan
saksi berkaitan dengan dua anak kembar yang salah safunya
dilahirkan sebelum akad kitabah sementara yang satunya lagi
dilahirkan setelah akad kitabah, maka keduanya menjadi budak
sang majikan, karena bila salah sahrnya menjadi budaknya maka
yang safunya lagi juga menjadi budaknya, karena hukum dua anak
dalam satu perut adalah sama. Setiap pemyataan dari saksi sang
majikan yang saya terima maka anak dari si budak mukatab
menjadi budaknya.

Apabila si budak mukatab mengakuinya maka saya
menerimanya, karena dia udak akan mengakui seseorang yang
merdeka. Apabila sang majikan mendatangkan saksi yang
menyatakan bahwa anak-anak tersebut lahir dalam kepemilikannya
maka saya tidak menerimanya sampai mereka mengatakan
"Mereka dilahirkan sebelum si budak tersebut mengadakan akad
htabah atau setelah dia tidak mampu membayar angsuran",
meskipun dia mengadakan akad kitabahsetelahnya

33. Budak Mukatab Mengadakan Akad Kitabah
unfuk Anaknya

Apabila budak mukatab mengadakan akad kitabah untuk
dirinya dan anak-anaknya yang sudah devuasa dengan keridhaan
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mereka maka hukumnya dibolehkan, sebagaimana pula dibolehkan

bila dia mengadakan akad kiAbah unhrk dirinya dan dua budaknya

atau lebih yang bersamanya. Apabila dia mengadakan akad

kitabah untuk dirinya dan dua putranln dengan pembayaran 1000

(dirham), maka yang 1000 tersebut dibagi sesuai harga sang ayah

dan dua putranya.

Apabila harta si ayah 100 (dirham) sementara harga dua

putranya 100, maka sang ayah wajib membayar separuh dari

1000 dan putuanya membayar sepanrh dari 1000, dimana masing-

masing dari keduanya membayar 250 bila harga keduanya sama.

Apabila si ayah meninggal maka bagiann5n dihilangkan dari

kitabah. Apabila !,ang meninggal salah seorang dari dua puka

maka bagiannp juga dihilangkan dari kibbah, lnitu 250,

sementara pada yang lainnya masih tersisa 250. Apabila si ayah

meninggal dan dia memiliki harta maka harta tersebut menjadi

milik majikannya dan kedua putranya tidak mendapatkan apa-apa,

dan keduanya termasuk hartanya, seperti dua orang asing yang

mengadakan akad kitabah secara bersamaan.

Begifu pula bila yang meninggal dua putanp atau salah

safu dari keduanya dan dia memiliki harta, maka harta tersebut

menjadi milik sang majikan, karena siapa saja yang meninggal di

antara mereka sebelum membayar angsuran ldbbah maka dia

meninggal sebagai budak. Apabila salah seorang dari mereka

membayar untuk mereka lalu mereka merdeka tanpa perintah

mereka maka sang majikan tidak boleh menuntut kepada mereka.

Sedangkan bila dia membaSrar unfuk mereka dengan izin

mereka maka dia bisa menunfut kepada mereka. Siapa saja dari

mereka yang tidak mampu maka bagiannya dan kitabah gugur dan
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dia menjadi budak. Pendapat tentang mereka seperti pendapat
tentang tiga budak orang asing yang mengadakan akad kitabah
tanpa ada perbedaan di antara mereka. Apabila si ayah telah
membayar bagiannya dan kitabah maka dia merdeka, sementara
dua anak yang bersaman5n tetap menjadi mukatab. Apabila
keduanya telah membayamya maka keduanya merdeka,
sedangkan bila keduanya tidak mampu maka keduanya menjadi
budak.

Sang ayah tidak boleh menggunakan anak-anaknya
berkaitan dengan akad kiAbahtya dan juga tdak boleh
menggunakan harta mereka. Sang aSnh juga tidak mendapatkan
diyat dari tindak pidana yrang dilakukan terhadap salah seorang
dari mereka dan juga tidak wajib membayar diyat atas tindak
pidana yang dilakukan salah seorang dari mereka ketika stafus
mereka sebagai mt*atab. Berkaitan dengan findak pidana antara
ayah dan anaknya tidak saling berkaitan meskipun mereka sama-
sarna dalam akad kiAbah.

Kesimpulannya adalah bahwa apabila seseoftrng meng-
adakan akad kitabah dengan anak-anaknya dan saudara-
saudaranya, atau dia mengadakan akad kiabahdengan orang lain
maka hukumnya sama, dimana masing-masing dari mereka wajib
membayar bagiannya dari kiabah. Dan dia boleh menyatakan diri
tidak mampu lalu majikannya memvonisnya tidak mampu. Jadi dia
seperti budak mukakb lrang mengadakan akad sendirian dalam
semua kondisi. Dia juga boleh mempercepat pembaSnran
angsuran agar cepat merdeka bila dia termasuk or.mg yang boleh
mernpercepat pembaSaran.
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Apabila seseorang mengadakan akad kitabah dengan ayah

dan anaknya atau saudara-saudaranya lalu sang ayah atau si anak

meninggal sebelum membayar angsuran, maka dia meninggal

sebagai budak dan majikannya boleh mengambil hartanya lalu

bagiannya da,i- kitabah dihilangkan dari sekutu-sekutunya. Sang

majikan juga boleh memerdekakan siapa saja yang dikehendaki

dari mereka.

Apabila dia telah memerdekakannya maka bagiannya dari

kitabah harus dihilangkan dari mereka dan masing-masing dari

mereka wajib membalnr bagiannya sebagaimana ketika dia belum

merdeka. Budak mukaAb tidak boleh mengadakan akad kitabah

unfuk dirinya dan putranya yang tidak waras atau dengan anak

kecil, karena ini merupakan penjaminan sementara dia tidak boleh

menjamin orang lain. Apabila dia mengadakan akad kitabah

dengan menanggung orang lain maka akadnya rusak'

34- Anak Budak Mukatab PeremPuan

Budak perempuan boleh mengadakan akad kitabah-

Apabila dia mengadakan akad kitabah dengan majikannya dan

stafusnya telah bersuami atau dia menikah dengan izin majikannya

lalu melahirkan anak atau melahirkan anak dari selain suaminya

saat menjadi mukatab, maka stafus anaknya tergantung ibunya.

Apabila dia telah membayar angsuran lalu merdeka maka anaknya

ikut merdeka, sedangkan bila dia meninggal sebelum membayar

dan dia memiliki harta yang bisa digunakan unfuk membayar
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angsuran-angsuftmnya atau ada kelebihan padanya atau tidak
memiliki harta, maka dia meninggal sebagai budak dan hartanya -
jika dia memiliki harta- menjadi milik majikannya.

Anak-anaknya juga menjadi budak, karena mereka tidak
mengadakan akad kiabah sehingga mereka tidak wajib. membayar
angsuran supaya bisa merdeka seandainya ibu mereka tidak bisa
membayar. Mereka tidak seperti anak dari ummul walad yang
tidak bisa menjadi budak ketika diadakan akad kitabah. Terkadang
dia bisa menjadi budak, tapi tidak demikian halnya dengan ummul
walad menunrt pendapat yang mengatakan 'Ummul walad tidak
menjadi budak'. Ada pula yang mengatakan bahwa anak-anak
yang dilahirkan budak perempuan mukatab ikut menjadi mukatab,
karena ibu mereka bukan orang merdeka. Akan tetapi pendapat
pertama lebih saya sukai.

Apabila ada orang yang berbuat pidana terhadap anak yang
dilahirkan budak mukatab perempuan pada masa kiabah sebelum
ibunya membayar angsuran, maka dalam hal ini ada dua
pendapat:

Pertama, harganya menjadi milik majikannya. Bagi yang
berpendapat seperti ini dia akan mengatakan, "peremp,rin
tersebut tidak memiliki anakn5a." Jadi dia bukan sebab yang
menjadikan milikn5ra, sebagaimana budak mukatabdapat memiliki
anak dari budak perempuannya dan anaknya merupakan sebab
kepemilikan terhadapnya.

Begifu bila dia memiliki dari hasil usaha atau harta yang
diberikan kepadanya lalu dia meninggal sebelum merdeka, maka
harta tersebut menjadi milik majikannya, karena dia meninggal
sebagai budak, dan ibunya tidak dapat merniliki hartanya sedikit

80



AlUmm

pula karena dia bukan budaknya. Bagi yang berpendapat seperti

ini dia akan mengatakan bahwa majikannya hams menafkahi anak

tersebut ketika masih kecil dan ibunya tidak perlu menafkahinya

karena anak tersebut bukan miliknya.

Apabila ibunya merdeka maka anak tersebut ikut merdeka.

Apabila anak tersebut memperoleh harta atau diberi harta dengan

cara apapun, maka harta tersebut boleh digunakannya dan

statusnya ditahan dulu dan majikannya tidak boleh mengambilnya.

Apabila anak tersebut meninggal sebelum ibunya merdeka maka

harta tersebut menjadi milik majikannya. Apabila si anak merdeka

karena ibunya merdeka maka harta tersebut menjadi milik si anak.

Saya memang membedakan antara dia dengan putra budak

mukatab dari budak perempuannya, karena ibunya tidak

memilikinya, uka, tetapi hukumnya tergantung dia tapi bukan

miliknya, sementara budak mukatab ifu boleh memiliki anak yang

dilahirkan budak perempuannya, karena anak dari budak

perempuan tersebut menjadi miliknya seandainya berlaku stafus

budak padanya seperti status budak pada selain anaknya. Apabila

budak perempuan mukatab melahirkan beberapa anak lalu

majikan mereka memerdekakan mereka, maka hukumnya

dibolehkan. Apabila budak mukatab memiliki anak dari budak

perempuannya lalu sang majikan memerdekakannya maka

hukumnya tidak dibolehkan.

Begitu pula bila budak mukatab memiliki ayahnya dan

ibunya serta anak-anaknya lalu sang majikan memerdekakan

mereka maka hal tersebut tidak dibolehkan, sebagaimana dia tidak

boleh merusak sesuatu dari harta budak mukatabnya. Apabila

budak mukatab perempuan melahirkan anak setelah mengadakan
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akad kitabah baik satu jam atau kurang dari itu, maka hukumnya
seperti yang telah kujelaskan, dan bila dia melahirkan anak
sebelum menjadi budak mukatab maka anaknya berstatus budak
milik majikannya dan tidak sama dengan apa yang telah
kujelaskan.

Kedua, ibu mereka lebih berhak terhadap sesuafu yang
dimiliki mereka, dimana dia bisa meminta banfuan dengannya
mengangkat anak menjadi merdeka bila ibunya merdeka. Akan
tetapi pendapat pertama lebih tepat. Apabila seorang budak
perempuan mukatab memiliki anak lalu dia dan majikannya
berselisih, dimana sang majikan mengatakan "Engkau melahirkan-
nya setelah menjadi mukataa', tapi si budak perempuan mukatab
mengatakan "Setelah akad kitabah", maka yang berraku adalah
ucapan sang majikan dengan sumpahnya dan dia wajib men-
datangkan saksi.

Apabila dia mendatangkannya maka pemyataannya
diterima, tapi bila dia dan sang majikan sama-sarna membawa
saksi maka dua saksi tersebut tidak berlaku dan yang berlaku
adalah ucapan sang majikan selama akad kitabahrrya lebih dulu
dan si anak masih kecil dimana anak seusia dia tidak lahir sebelum
akad habah. Sung majikan dibenarkan sesuai hal yang
kemungkinan ada yang sama dengannya, adapun yang tidak
demikian maka tidak dibenarkan. Anak yang dilahirkan oleh budak
perempuan mukakb setelah aL<ad kitabah baik lakilaki maupun
perernpuan hukumnya sama. Apabila anak dari anaknya melahir-
kan pada masa kitabah, maka anak dari anak perempuannya
seperti anak perempuannya dan anak laki-lakinya seperti ibu
mereka.
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Apabila ibu mereka budak perempuan maka mereka

menjadi milik majikan sang ibu, sedangkan bila dia merdeka maka

mereka adalah orang-orang merdeka. Apabila dia budak mukatab

perempuan maka status mereka seperti status ibu mereka yang

menjadi milik majikan ibu mereka. Begitu pula anak yang lahir

selama mereka berketurunan dan akad kiAbahrrya masih berlaku.

Budak mukatab perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan

Lin majikannya. Apabila dia menikah tanpa seizin majikannya lalu

melahirkan anak atau melahirkan anak tanpa suami maka status

anaknya seperti stafusnya. Dan sama saja hukumnya apakah halal

berdasarkan pemikahan dengan izin sang majikan atau haram

karena perbuatan zina tanpa izin sang majikan, karena hukumnya

adalah seperti hukum ummul walad.

35- Harta Budak Mukatab PeremPuan

Majikan dilarang menggunakan harta budak mukaab

perempuan sebagaimana dilarang menggunakan hana budak

mukatab laki-laki, sebagaimana yang telah kujelaskan. Dia juga

dilarang menggaulinya dan dilarang melakukan tindak pidana

terhadapnya, karena dia boleh dimiliki dan disetubuhi atas sesuatu

yang tidak haram sebagai kompensasi sebagaimana dia boleh

dimiliki dengan tindak pidana atasnya serta hartanya yang

digunakan.

Apabila majikan yang mengadakan akad kitabah dengannya

menggaulinya baik suka sama suka atau dengan paksaan
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(memperkosa), maka tidak ada hukuma, had atas sang majikan
dan atas si budak mukatab tersebut, dan keduanya hanya dihukum
ta2ir jika si budak mau disetubuhi. Kecuali bila salah satu dari
keduanya tidak tahu, maka hukuman ta2ir bisa dihindarkan
darinya karena ketidak-tahuan tersebut. Atau bila dia diperkosa
maka tidak ada hukuman ta2ir atasnya, dan bagi sang majikan
wajib membayar mahar mitsli kepadanya karena telah
menggaulinya.

Apabila angsurannya telah jatuh tempo maka ia dijadikan
qihsash, sedangkan bila ia belum jafuh tempo sementara sang
majikan sedang bangkrut maka ia dijadikan qishash atas sesuafu
yang wajib atas si budak tersebut. Kecuali bila sang majikan kaya
sebelum angsurannya jafuh tempo, maka si budak tersebut boleh
mengambilnya. Dan sama saja apakah si budak tersebut
mendapatkan mahar mitsli karena persetubuhan atas dasar suka
sama suka atau karena diperkosa, karena tidak ada hukuman rlad
atas persefubuhan tersebut, sebagaimana perempuan yang ber-
setubuh atas dasar suka sama suka karena pernikahan yang rusak
mendapat mahar mitsli dan perempuan yang diperkosa juga
mendapatkan mahar mitsli, karena udak ada hukuman had
atasnya.

Apabila budak mukatab perempuan hamil lalu melahirkan
anak dari hasil hubungannya dengan majikannya maka dia boleh
memilih apakah akan mengambil mahamya dan tetap dalam akad
kitabah atau memilih menyatakan tidak mampu. Bila dia memilih
demikian maka dia mendapat mahar mitsli dan stafusnya tetap
budak mukatab. sedangkan bila dia membayamya maka dia
merdeka.
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Apabila sang majikan meninggal sebelum si budak

membayar maka dia merdeka, karena dia adalah ummul waladnya

menunrt pendapat yang mengatakan bahwa ummul qalad bisa

merdeka, dan akad kitabahnya batal dan hartanya menjadi

miliknya, karena hartanya tidak boleh digunakan majikannya

disebabkan stafusnya budak mukatab. Hartanya tidak seperti harta

unmul walad yang bukan mukatab, karena hal tersebut boleh

dimiliki (oleh majikan) dan majikannya boleh menggunakannp.

Apabila dia memilih tdak mampu maka statusn5n adalah ummul

walad dan hartanya menjadi milik majikannya. Apabila majikannln

meninggal maka harta tersebut menjadi milik ahli warisnya setelah

meninggalnya dan mahamya batal, karena mereka dapat memiliki

hartanya sebagaimana sang majikan boleh memilikinya ketika si

budak menyatakan dirinya tidak mampu.

Apabila sang majikan menggauli budak mulaab
perempuannya satu kali atau beberapa kali maka dia hanp wajib

membayar mahar safu kali sampai si budak tersebut meanilih

mahar atau menyatakan tidak mampu. Apabila si budak telah

memilih lalu sang majikannya menggaulinya lagi maka dia harus

membayar mahar lain. Apabila dia memilih mahar lalu majikann5n

menggaulinya maka dia berhak mendapat mahar lain. Setiap kali

dia disuruh memilih lalu dia memilih mahar lalu majikannSn

menggaulinya maka dia berhak mendapat mahar lain; seperti

orang yang menikahi perempuan dengan pemikahan yang msak,

dimana setiap kali dia disetubuhi maka sang majikan wajib

membayar mahar untuknya.

Apabila keduan5n dipisahkan lalu hakim memuttrskan bahr,va

laki-laki tersebut wajib membayar mahar lalu dia menikahinya lagi
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dengan pemikahan lain maka dia wajib membayar mahar lain.

Apabila budak mukatab perempuan melahirkan anak perempuan

Ialu anak perempuan tersebut disefubuhi maka dia berhak

mendapatkan mahar atasnya. Akan tetapi bila dia hamil maka dia

tidak seperti ibunya, karena dia tidak memiliki bagian dalam akad

kitabah dan hanya merdeka ketika ibunya merdeka, atau bila

majikannya meninggal maka dia merdeka karena ibunya seorang

ummul umlad, atau bila ibunya tidak mampu membayar angsurem

maka dia menjadi budak sementara ibunya adalah ummul walad.

Apabila seseorang menggauli budak perempuan milik budak

mukatab perempuan, maka dia wajib membayar mahar budak
perempuan kepada budak mukatab perempuan tersebut,

sebagaimana si budak mukatab tersebut juga mendapatkan diyat
bila orang tersebut melakukan findak pidana kepadanya.

Apabila si budak perempuan tersebut hamil maka dia
adalah urrunul ovalad mihk orang tersebut dan dia wajib membayar
mahar mitsltnya, dan harganya diberikan kepada budak mukatab
perempuan dengan menggunakan harta orang tersebut yang bisa

diambil bila dia mau, kecuali bila dia (budak mukataQ ingin
menjadikannya sebagai pembayaran angsurannya. Apabila
seseorang menggauli budak perempuan milik anak dari anak si

budak mulatab perempuan pada saat akad kitabah masih
berlangsung, maka dia wajib membayar mahar unfuknya jika
budak perempuan tersebut tidak hamil atau mahar dan harganya
bila dia hamil, karena semua itu adalah harta yang tidak boleh
digunakan.
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36. Budak Mukatab Perempuan yang Dimiliki Dua
Orang yang Disetubuhi Salah Seorang dari

Keduanya

Apabila budak mukatab perempuan dimiliki oleh dua orang

lalu salah safu dari keduanya menggaulinya tapi si budak tersebut

tidak hamil, maka orcIng yang menggaulinya wajib membayar

mahar mitsli kepadanya dan orang yang tidak menggaulinya tidak

boleh mengambil sesuatu darinya selama si budak tersebut masih

berstatus mukatab. Apabila si budak tersebut fidak marnpu

membayar angsuran atau memilih tidak mampu (tidak melanjut-

kan) sebelum dia mengambil mahar, maka orang yang tidak

menggaulinya boleh mengambil separuh mahar tersebut dari

sekufunya yang menggaulinya.

Apabila rekan yang menggaulinya memberikan mahar

tersebut kepada si budak mukatab lalu dia (si budak) tidak mampu,

atau dia memilih tidak mampu setelah rekan tersebut memberikan

mahar tersebut kepadanya, maka si rekan yang tidak menggauli

tidak bisa menuntut apapun kepada rekan yang menyetubuhi,

karena dia telah memberikan mahar kepadanya sedang dia

memilikinya. Dan sama saja apakah hal tersebut atas perintah

penguasa atau tanpa perintahnYa.

Apabila si budak mukatab tidak mampu sementara rekan

yang menggaulinya telah memberikan mahar kepadanya, lalu

keduanya menemukan harta di tangan budak mukatab tersebut,

baik yang berupa mahar atau lainnya, lalu orang yang fidak

menggauli hendak mengambil mahar tersebut, maka hal tersebut

tidak dibolehkan, karena ia adalah milik budak tersebut ketika
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stafusnya sebagai mukatab. Setiap harta yang dimilikinya maka ia
hams dibagi dua untuk keduanya.

Apabila si budak mukatab tersebut hamil lalu dia memilih

tidak mampu (tidak melanjutkan pembayaran), maka majikannya
yang tidak menggaulinya mendapatkan separuh mahar dan

separuh dari harganya yang harus diberikan oleh sekutunya yang

menggaulinya. Sedangkan bila dia hamil lalu dia memilih
melanjutkan pembayaran maka hukumnya berlaku demikian dan

dia bisa mengambil mahar dari orang yang menggaulinya dan
menjadi miliknya.

Apabila dia telah mengambilnya lalu setelah itu dia tidak

mampu maka rekan dari orang yang memberikan tersebut tidak
bisa menunfut apapun dari mahar tersebut dan dia hanya boleh
menuntut separuh dari harga budak tersebut, dan stahrs budak
tersebut adalah ummul waladmihk rekan yang menggaulinya.

Begitu pula si budak hamil lalu dia memilih melanjutkan
akad kiAbah maka hukumnya berlaku dan dia boleh mengambil
mahar dari orang yang menggaulinya, kemudian bila sang majikan
meninggal sebelum budak tersebut membaSnr angsuran maka si

budak merdeka dengan kematiannya menumt pendapat yang
mengatakan bahwa ummul walad bisa merdeka, kemudian
sekufunya bisa menunfut separuh harga budak tersebut dengan
mengambil dari harta orang yang telah meninggal tersebut, karena
akad kiabah batal disebabkan si budak tersebut telah disetubuhi.

Apabila budak mukatab perempuan yang dimiliki dua orang
lakilaki disetubuhi oleh keduanya, maka masing-masing dari
keduanya wajib membayar mahar mitshnya. Apabila si budak
tersebut tidak mampu membayar angsuran atau memilih tidak

88



Al llmm

mampu sementara dua mahar tersebut Salna, maka masing-masing

dari keduanya mendapatkan bagian yang sama.

Apabila dua mahamya berbeda, dimana salah satu dari

keduanya menggaulinya pada tahun tertentu atau di negeri tertentu

dan saat itu mahar mitslinya 100, lalu yang satunya lagi

menggaulinya pada tahun tertentu atau di negeri tertenfu dan saat

itu mahar mitshnya 200, maka mahamya adalah sama-sama 100

lalu orang yang wajib membayar mahar 100 bisa mentrnfut 50

kepada orang yang wajib membayar mahar 200, karena 50 adalah

separuh dari 100. Dan haknya untuk si budak tersebut adalah

separuhnya, sementara separuh untuk orang yang menggauli batal

karena dia telah menggaulinYa-

Apabila dua laki-laki memiliki seorang budak mukatab

perempuan lalu salah satu dari keduanya menggaulinya lalu yang

safunya lagi menggaulinya, maka masing-masing dari keduanya

harus membayar mahar mitsli kepadan5n. Apabila si budak

tersebut tidak mampu membayar maka masing-masing dari

keduanya tidak wajib membayar mahar mitslikepadanya meskipun

telah menggaulinya, dan separuh dari mahar mitsli tersebut

menjadi milik masing-masing dari keduanya, seperti dua lakilaki

yang memiliki seorang budak perempuam lalu keduanya sama-

sama menggaulinya, maka masing-masing dari keduanya wajib

memberikan separuh mahar mitsli. Dan sesuafu yang setimpal atas

masing-masing dari keduanya adalah separuh mahar. Semua ini

berlaku bila si budak tersebut tidak hamil. Apabila salah satu dari

keduanya mendapatkan tapi kurang maka kekurangan tersebut

harus diganti disamping tetap wajib membayar mahar'
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Apabila salah safu dari keduanya merobek vagina budak
perempuan tersebut sampai dubur, maka dia harus membayar
ganti rugi kepada sekufunya yaifu separuh harga budak tersebut
dan separuh mahamya. Apabila vagina si budak tersebut robek lalu
masing-masing dari keduanya saling menuduh sekufunya sebagai
pelakunya, maka keduanya harus bersumpah dan masing-masing
tidak wajib memberikan apapun kepada sekufunya. Apabila
keduanya sama-sama mengingkari persefubuhan tersebut maka
salah safu dari keduanya tidak wajib memberikan apapun sampai
ada yang mengaku atau ada saksi yang menyatakan demikian.

Ar-Rabi' berkata: Maksudnya adalah merobek vagina
sampai dubur (anus). Untuk kasus ini ada diyaturya bila perempuan
korbannya orang merdeka yang ditang$x1g oreh aqitah dengan
ketenfuan sebagai perbuatan sengaja tapi tersarah. Begifu pula
cemeti dan tongkat. Dan diyatnya adalah mughallazhah, yaifu 30
ekor hiqqah, 30 jadza'ah da 40 Khalifah yang sedang bunthg.
Apabila seorang laki-laki merobek vagina budak perempuan milik
seseorang maka dia wajib mengganti harganya dengan
menggunakan hartanya. Dalam hal ini Asy-Syafi'i menyatakan
bahwa yang mengganti harganya adalah aqilah.

Apabila budak mukatab perempuan dimiliki oleh dua orang
lalu salah safu dari keduanya menggaulinya lalu yang sahrnya lagi
menggaulinya, lalu si budak tersebut melahirkan anak enam bulan
setelah orang yang satunya menggaulinya ralu keduanya sama-
sarna mengklaim anak tersebut atau sama-sama menolaknya,
padahal keduanya sama-sama mengaku telah menggaulinya, maka
si budak disuruh memilih apakah akan menyatakan tidak mampu
dan menjadi unmul walad atau tetap melanjutkan akad htabah
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tersebut. Apabila dia memilih tidak mampu maka anak tersebut

harus dibawa ke dukun bayi, apabila si dukun menisbatkan anak

tersebut kepada keduanya maka anak tersebut tidak menjadi anak

salah seorang dari keduanya dan keduanya dilarang menggauli

budak perempuan tersebut dan tetap harus menafkahinya.

Keduanya boleh mempekerjakan budak tersebut sesuai kadar

bagian keduanya dan semuanya harus dihitung.

Apabila si.anak sudah dewasa lalu dia dinisbatkan kepada

salah seorang dari keduanya maka yang safunya lagi tidak

berstatus sebagai'ayahnya, dan si anak menjadi milik orang yang

dinisbatkan kepadanya. Apabila dia kaya maka dia bisa

menanggung separuh harga budak perempuan tersebut dan si

budak menjadi ummul waladnya menumt pendapat yang

mengatakan bahwa ummul walad tidak boleh dijual. Sedangkan

bila dia miskin maka separuhnya adalah untuk sekutunya. Bila dia

menggauli budak tersebut, maka hal tersebut tidak lebih besar dari

memerdekakannya ketika dia sedang miskin.

Orang yang masih memilih hak pada budak tersebut boleh

menuntut kepada orang yang dinisbatkan kepadanya anak

tersebut, dimana yang dituntutnya adalah separuh dari harganya.

Dua mahar tersebut gugur dari keduanya bila keduanya sama, lalu

salah seorang dari keduanya bisa menunhrt kepada yang lainnya

akan kelebihannya bila ia ada pada salah satu dari dua mahar

tersebut. Dengan demikian maka dia mendapat separuhnya

sebagaimana yang telah kujelaskan.

Ar-Rabi' berkata: Abu Ya'qub berkata: Orang yang anak

tersebut tidak dinisbatkan kepadanya bisa menunfut kepada orang
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yang anak tersebut dinisbatkan kepadanya sesuai nafkah yang

diberikannya.

Apabila dia kaya lalu budak tersebut menjadi ummul vnlad
nya, kemudian si budak tersebut memilih unfuk menyatakan tidak
mampu, kemudian temyata diketahui bahwa orang yang tidak

mendapatkan penisbatan anak tersebut menggaulinya sebelum

orang yang mendapatkan penisbatan anak tersebut, sementara si

budak belum mengambil mahar darinya, maka orang yang

mendapat penisbatan si anak mendapat separuh mahar dan dia
juga mendapat sepanrh mahar dari orang yang tidak mendapat

penisbatan anak tersebut dan separuh dari harga budak tersebut.

Berkaitan dengan separuh dari harga anak tersebut, dalam hal ini
ada dua pendapat:

Pertama, yang berlaku adalah hari ketika ia jatuh.

Kedua, tidak ada sesuatu pun untuknya, karena ia
merupakan sebab merdeka.

Apabila onmg yang tidak mendapat penisbatan anak

tersebut menggauli si budak setelah orang yang mendapat

penisbatan anak menggaulinya, maka berkaitan dengan mahamya

ada dua pendapat:

Pertama, temannya yang mendapat penisbatan anak harus

menanggung sepanrh mahar, karena dia telah menggauli budak

perempuan yang dimiliki bersama, kemudian menanggung seluruh

mahar kepada temannya tersebut, karena dia menggauli budak

perempuan lain tanpa dia.

Kedua, dia fidak menanggung kecuali separuh mahar,

sebagaimana orang lain juga menanggung unfuknya, karena si
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budak tidak menjadi budak perempuannya kecuali setelah dia

membayar sepanfi dari harganya kepadanya.

Apabila si budak perempuan tersebut disetubuhi oleh salah

seorang dari keduanya lalu dia melahirkan anak, kemudian orang

yang safunya lagi menggaulinya setelahnya dan dia juga

melahirkan anak darinya, sementara keduanya sama-salna

mengklaim anaknya tanpa menyebut anak temannya, apabila

orang pertama kaya dan telah membayar separuh dari harga

budak tersebut, maka budak tersebut menjadi ummul waladnya

dan dia harus membayar separuh harganya kepada sekuhrnya.

Pendapat berkaitan dengan separuh harga anaknya adalah

sebagaimana yang telah kujelaskan, dan si anak tersebut

dinisbatkan kepada orang lain yang menggaulinln dan dia wajib

membayar seluruh mahar. Seluruh harga anak pada hari ketika dia

jatuh menjadi sesuatu yang setimpal dengan separuh harga budak

perempuan tersebut, karena orang tersebut menggauli ummul

walad milik orang lain. Dan dinisbatkannya anak tersebut

kepadanya karena adanya syrbhat.

Apabila keduanya sama-salna menggaulinya tapi salah

safunya menggaulinya setelah temannya, kemudian si budak

tersebut melahirkan dua anak, lalu keduanya salna-salna mengakui

dua anak tersebut dan masing-masing mengklaim bahwa anaknya

lahir sebelum anak temannya, maka dua anak tersebut dinisbatkan

kepada keduanya dan status ummul u/alad tidak dipufuskan dulu

dan keduanya harus menafkahinya- Apabila salah safu dari

keduanya meninggal maka bagiannSn menjadi merdeka lalu

temannya (yang masih hidup) menafkahi sesuai bagian dirinya.
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Apabila dia meninggal maka si budak tersebut merdeka tapi
wala'rrya tidak dipufuskan dulu bila keduanya sama-sama kaya
menurut pendapat yang mengatakan bahwa ummul qmlad bisa
merdeka. sedangkan bila keduanya miskin atau salah safunya
miskin sementara yang safunya kaya, maka wala'rrya tidak
dipufuskan dengan segala kondisinya.

37 . Menyegerakan Pembayaran Kitabah

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-
syafi'i 196 berkata: Apabila seorang laki-laki mengadakan akad
kitabah dengan budak laki-lakinya dengan perjanjian kitabah yang
diketahui jelas sampai tahun yang diketahui jelas, lalu si budak
mukatab hendak menyegerakan pembayarannya kepada sang
majikan sebelum jafuh tempo tahunnya habis, tapi sang majikan
menolaknya, apabila akad kitabahtya dengan pembayaran
menggunakan dinar atau dirham, maka sang majikan harus
dipaksa unfuk menerimanya darinya dan si budak mukabb
menjadi orang merdeka.

Begitu pula bila dia mengadakan akad kitabah dengan-nya
di suatu negeri atau bertemu dengannya di negeri lain lalu dia
mengatakan "Aku tidak menerima pembayaran di negeri ini,,,
maka dia harus dipaksa unfuk menerimanya dimana pun dia
berada. Kecuali bila jalan yang dilaluinya rawan perampokan atau
di negeri yang rawan pembegalan, maka dia tidak boleh dipaksa
untuk menerimanya di dua tempat tersebut bila keduanya tidak
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berada di negeri tempat mengadakan akad kitabah. Apabila

keduanya ada di negeri tempat mengadakan akad kitabah, maka

sang majikan boleh dipaksa untuk mengambilnya di dua tempat

tersebut. Dan si budak mukatab trdak boleh dipaksa untuk

memberikan pembayaran kepadanya di selain negeri tempat terjadi

akad kitabah.

Begitu pula bila seorang laki-laki mengadakan akad kiabah

dengan budak laki{akinya lalu dia meninggal lalu ahli warisnya

menggantikannya, maka si budak mukatab tetap wajib melaksana-

kan kewajibannya.

Apabila seseorang mengadakan akad kitabah dengan

budaknya dengan ketentuan bahwa si budak harus membayar

dengan selain u?ng, apabila barang tersebut tidak berubah

meskipun disimpan lama seperti besi, tembaga, timah, bafu dan

lainJainnya yang tidak berubah meskipun disimpan lama seperti

dinar dan dirham, maka sang majikan wajib menerimanya di

negeri tempat mengadakan akad kiabah, atau dia harus men-

syaratkan agar pembayaran dilakukan di negeri tersebut. Dan sang

majikan tidak wajib menerimanya di negeri lain, karena unfuk

mengangkatrya membuhfikan biaya, fidak seperti dinar dan

dirham yang tidak membutuhkan biaya ketika membawanya.

Bila saya memaksa orang memiliki yang piutang pada

orang lain unh.rk menerima pembayaran hutang dari orang yang

berhutang, maka dalam hal ini saya juga memaksa majikan si

budak mukatab. Dan bila saya tidak memaksa seseoreng untuk

menerima sesuafu berkaitan dengan kasus tertenfu, maka sa5ra

juga tidak memaksa maiikan budak mul<aAb untuk menerimanya.

Apabila masih diragukan apakah barang tersebut bisa berubah
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atau tidak bila disimpan lama maka dalam hal ini harus ditanyakan
kepada para pakar yang mengetahuinya. Apabira barang tersebut
tidak berubah meskipun disimpan lama maka ia seperti besi, timah
dan lainnya yang telah kusebutkan tadi. Sedangkan bila ia berubah
bila disimpan lama maka sang majikan tidak wajib menerimanya
kecuali bila jatuh temponya telah tiba. contohnya adalah jewawut,
gandum, padi dan seluruh binatang yang bisa berubah baik dengan
berkurang.

Apabila pembayaran telah jatuh tempo tapi diundur satu
tahun atau lebih, sementara sang majikan tidak menetapkan
bahwa si budak mukatab tidak mampu, lalu sang majikan
mengatakan "Aku tidak mau menerimanya karena ia dibayar tidak
pada wakfunya", maka dia harus dipaksa unfuk menerimanya.
Kecuali bila dia membebaskannya karena telah berlalu. Dan bila
dia mengambilnya maka ifu sebagai pelunasan. Dia berkata lebih
lanjut, "Masalah ini dibahas dalam pembahasan Jual Beli yang
ditetapkan sampai batas wakfu tertenfu."

Apabila ada orang yang menanyakan, ,,Apakah 
engkau

memiliki dalil yang menunjukkan bahwa majikan budak mukatab
boleh menyegerakan pembebasan budak mukatabnya bila -si

budak mukatab membayar secara sukarela sebelum jafuh tempo?"
maka dijararab: Iya,
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4289. Diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab rg bahwa

budak mukatab milik Anas datang kepadanya lalu berkata, "Aku

hendak membayar angsuran kitabahku kepada Anas tapi dia

menolaknya." LJmar berkata, "sesungguhnya Anas menghendaki

warisan." Kemudian Umar menyuruh Anas agar menerimanya -
menurutku, dia (periwayat) berkata:- Tapi dia tidak mau. Lalu

Umar berkata, "Aku akan mengambilnya lalu aku serahkan ke

BaifulMal". Maka Anas pun menerimanya.5

4290. Diriwayatkan dari Atha' bin Abi Rabah bahwa dia

meriwayatkan hal yang sama dari sebagian pemimpin dan

sepertinya dia kagum dengan pendapat tersebut.T

6 Atsar ini terdapat dalarn As-Sunan Al Kubm karya Al Baihaqi (10/334,
pembahasan' Budak Mukatab, bab: Menyegerakan Pernba5raran kibbaht dari lalur
Mu'adz bin Mu'a& dari Ali bin S'.tw-aid bin Munjawif dari Anas bin Sirin dari ayahnya,

dia berkata: Anas bin Malik mengadakan al<ad kitabh denganku dengan pernbayaran

20.000 dirham, lalu aku menemui Anas untuk membayar angsuftrn kbbah, tapi Anas

tidak mau menerimanya kecuali dengan beberapa angsuran. Kemudian aku menernui

Umar bin Khaththab .& dan kuceritakan hal tersebut kepadanya. Maka dia berkata,

"Anas menginginkan warisan". [-alu dia menulis surat kepada Anas "Terimalah

pembayraran dari laki-laki ini." Maka Anas pun menerimanya.
7 Atsa. ini terdapat /p1161m Mushannaf Affiumms@/4O5, bab: Budak Mukatab

yang mengadakan akad kitabah dengan budaknya dan Penawaran yang dilakukan

budak Mukatab) dari Ibnu Juraij dari Atha' bahwa budak Mukatab menawarkan

penrbayaran sisa kitabbnya kepada majikannya, tapi majikannya menohknya. Maka

Amr bin Sa'id -gubernur Makkah- berkata kepadanya, "Berikanlah angsuran lang
hendak engkau bayarkan ke Baih.rl Mal dan engkau menjadi orang merdeka, dan

ambilhh angsuranmu setiap tahun". Ketika majikannya melihat hal tersebut maka dia

pun mengambil hartanya. (no. 15715)
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Budak mukatab yang sehat dan budak mukabb yang

kurang waras hukumnya sama saja. Apabila seseorEu'rg

mengadakan akad kitabah dengan budak laki-lakinya lalu budak

tersebut menjadi kurang waras, maka walinya dipaksa unfuk

mengambil sesuatu yang dipaksa pada majikan budak mukatab
yang sehat. Kami juga memaksa ahli waris sang majikan yang

sudah baligh agar mengambil sesuatu yang dipaksakan pada sang

majikan dan para wali orang yang dilarang mengelola hartanya.

Apabila budak mukabb tidak membayar dua angsuran atau

lebih dan majikannya tidak memvonisnya tidak mampu lalu dia

berkata "Aku memvonisnya tidak mampu", maka hal tersebut

tidak boleh dilakukan sampai dikatakan kepada si budak mukatab
"Bayarlah semua angsuran yang telah jafuh tempo baik yang lalu

maupun yang sekarang". Apabila dia telah melakukannya maka

stahrsn5ra tetap sebagai mukatab, sedangkan bila dia tidak mampu

baik unfuk angsuran yang lama maupun yang baru maka dia

dinyatakan tidak mampu.

38. Jual Beli Budak Mukatab

Apabila sang majikan menjual sekat tertenfu di rumah milik
budak mukatab yang di dalamnya ada isinya, maka dalam hal ini

berlaku syfah untuk si budak mukatab, karena sang majikan tidak

boleh menggunakan harta si budak mukatab selama dia masih

hidup dan berstais mukatab, sebagaimana dia (sang majikan)

dilarang menggunakan harta oftrng lain. Apabila si budak mukatab
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yang menjualnya maka syuf'ah juga berlaku bagi sang majikan-

Dan sama saja hukumnya baik si budak mukatab menjual dengan

izin majikannya atau tanpa seizin majikannya, bila dia menjual

sesuafu yang secara umum manusia saling melakukan penipuan di

dalamnya.

Apabila budak menjual sekat (dalam rumah) atas |zr:,

majikannya lalu orang yang membeli dengan izinnya mengatakan

"Sang majikan telah menyerahkan sytfah untukku", maka hal

tersebut bukan penyerahan syufah- Seandainya ada orang lain

yang memiliki sekat dalam rumah mengizinkan sekufunya dalam

rumah tersebut untuk menjual sekatnya maka hal tersebut bukan

penyerahan qruf'ah, karena izin dan diamnya sama, dan dia boleh

melakukan syuf'ah. Apabila majikan budak mukatab memberi izin

kepada budak mukatab untuk menjual sekatnya yang tidak ada

unsur penipuan di dalamnya lalu si budak menjualnya maka

hukumnya dibolehkan dan sang majikan boleh melakukan syufah

dalam jual beli tersebut. Akan tetapi hal tersebut bukan

menyerahkan syufah.

Apabila pembeli mengatakan "Suruhlah bersumpah untuk-

ku bahwa izinnya bukan menyerahkan sumpah", maka kami tidak

akan menyuruhnya bersumpah, karena bila dia menyerahkan

sytfah sebelum terjadi jual beli maka dia boleh meminta syufah

tersebut. Kami hanya menyuruhnya bersumpah bila dia

mengatakan "Dia menyerahkan sytfah setelah jual beli". Apabila

budak mukatab menjual sesuafu yang tidak ada sytf'ahrrya di

dalamnya baik barang selain uang atau budak atau perabotan atau

lainnya, lalu majikannya mengatakan "Aku mengambilnya dengan

s5ruf'ah", maka hal tersebut tidak boleh dilakukan, karena dia tidak
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memiliki hak syufah dalam sesuatu yang dijual oleh budak
mukatabnya, kecuali sytf'ah dalam sesuafu yang dijual oleh orang
asing.

Budak mukatab tidak boleh menjual sesuafu dari hartanya
kecuali sesuatu yang manusia saling melakukan penipuan di
dalamnya, karena kepemilikannya tidak sempurna terhadap

hartanya. Jadi dia boleh menjual sesuatu yang manusia tidak saling

melakukan penipuan di dalamnya, karena menjual sesuatu yang

manusia tidak melakukan penipuan di dalamnya merupakan tindak
perusakan terhadapnya, mengingat pada saat ifu dia dilarang

memsak hartanya baik yang sedikit atau banyak.

Apabila dia menjual sesuafu yang manusia tidak melakukan
penipuan di dalamnya tanpa seizin majikannya maka jual belinya

rusak. Apabila hal tersebut diketahui langsung maka harurs ditolak.
Sedangkan bila tidak diketahui maka pembelinya bisa mendapat-
kan sesuafu yang sama dengannya bila ditemukan sesuafu yang

sama dengannya, sedangkan tidak ditemukan sesuatu yang sama

dengannya maka dengan nilainya. Apabila yang dijual adalah

budak lalu si pembeli memerdekakannya maka hukumnya batal

dan tertolak

Begitu pula bila yang dijual budak perempuan lalu dia

melahirkan dari hasil hubungannya dengan si pembelinya, maka
budak perempuan tersebut tertolak dan si pembeli wajib
membayar diyat kemaluan unfuknya dan harga anaknya pada saat

lahir dan anaknya menjadi orang merdeka. Apabila budak
perempuan tersebut meninggal maka si pembeli wajib mengganti

harganya dan diyat kemaluannya serta harga anaknya. Sedangkan

bila budak perempuan tersebut tidak melahirkan anak lalu si
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pembeti menggaulinya maka dia wajib membayar diyat kemaluan-

nya dan mengembalikannya. Bila harganya berkurang maka dia

harus mengembalikannya dan mengembalikan harga yang kurang

tersebut.

Apabila dalam kasus-kasus ini sang majikan hendak

melaksanakan jual beli maka hukumnya tidak dibolehkan, dan hal

tersebut tidak dibolehkan bila dia mengadakan akad tanpa izinnya.

Apabila jual beli tersebut dilakukan maka hukumnya tidak sah

sampai si budak mukatab memperbarui lagi jual beli tersebut

dengan izin sang majikan.

Jadi hukumnya dibolehkan bila secara umurn manusia tidak

melakukan penipuan di dalamnya, atau dia bisa memperbarui lagi

tanpa zin majikannya yang secara umum manusia melakukan

penipuan di dalamnya. Apabila sang majikan mengatakan "Aku

telah memaafkan jual beli yang dilakukan si budak mukatab dan

saya rela unfuk tidak mengembalikannya", maka hukumnya tidak

dibolehkan. Begitu pula bila sang majikan mengatakan "Aku

memaafkan pembatalan jual beli dan salra memaafkan diyat

kemaluan yang wajib dibayar oleh pembeli dan harga anaknya

serta harga segala sesuatu bila ia luput dari jual beli", lalu si budak

mukabb mengatakan "Aku tidak memaafkann5la", maka yang

berlaku adalah ucapan si budak mul<atabbila dia tidak mengatakan

"Aku tidak akan melakukan.Vd", karena pertuatannSra yang

pertama tidak dibolehkan di dalamnya-

Begitu pula bila si budak mukaab mengatakan "Aku telah

memaafkannya", sementara sang majikan mengatakan "Aku

tidak memaafkannya", maka keduanya Udak dipaksa untuk

memaafkan-nya. Apabila keduanya sepakat mengadakan jual beli
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maka hukumnya dibolehkan bila dimulai lagi dari awal. Dan si
budak tidak menjadi orang merdeka dan ummul waladnya tidak
menjadi ummul walad secara hukum sampai keduanya sepakat
melakukan jual beli baru atau si budak mukatab menjualnya
sendirian dengan jual beli yang dibolehkan.

Apabila demikian halnya maka lalu si pembeli memer-
dekakan si budak tersebut maka si budak menjadi orang merdeka,
atau bila dia menggauh ummul walad dan kemudian melahirkan
anak maka stafusnya menjadi ummul walad. Sedangkan bila dia
tidak mengadakan hal tersebut setelah jual beli yang dibolehkan,
maka budak laki-laki dan budak perempuan menjadi milik majikan
keduanya karena penjualan dan juga unfuk ahli warisnya bila dia
meninggalsebelum pemilik keduanya mengadakan har baru lagi.

Begitu pula setiap jual beli yang dilakukan budak mukatab
yang secara umum manusia tidak melakukan penipuan di dalam-
nya, hukurnnya tidak berbeda. Apabila budak mul<atab memulai
jual beli dengan izin majikannya dengan jual beli yang secara
urnum manusia tidak melakukan penipuan di dalamnya maka
hukumnya dibolehkan. Apabila sang majikan hendak membatalkan
jual beli tersebut setelah meng2inkannya atau keduanya sama-
sama menginginkannya maka hal tersebut tidak dibolehkan,
karena jual belinya dibolehkan sehingga tidak boleh dibatalkan.

Apabila sang majikan mengakui bahwa dia telah mengizin-
kan budak mukatab unfuk menjual sesuafu dari hartanya yang
manusia tidak melakukan penipuan di dalamnya lalu dia berkata
"Aku telah mencabut izinku setelah ifu", dan si budak membenar-
kannya atau mendustakannya, maka hukumnya sama bira hal
tersebut dilakukan setelah terjadi jual beli, dan jual beli tersebut
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tetap berlaku. Kecuali bila ada saksi yang menyatakan bahwa dia

telah mencabut izinnya sebelum terjadi jual beli, maka jual belinya

bisa dibatalkan. Apabila budak mukatab menjual sesuatu yang

manusia tidak melakukan penipuan di dalamnya lalu si pembeli

mengatakan "Hal tersebut atas izin sang majikan", tapi sang

majikan mengingkarinya, maka si pembeli harus mendatangkan

saksi dan sang majikan harus bersumpah.

Apabila budak mukatab menghibahkan salah satu hartanya

baik sedikit atau banyak maka hukumnya tidak dibolehkan.

Apabila sang majikan membolehkannya maka hukumnya tertolak.

Dan hibah budak mukatab Udak dibolehkan sampai dia melaku-

kannya lagi dengan bin majikannya. Apabila dia telah melakukan-

nya lagi dengan izin majikannya maka hukumnya dibolehkan

sebagaimana dibolehkannya hibah orang merdeka'

Saya mengatakan seperti ini karena harta budak mukatab

merupakan miliknya atau milik majikannya, sehingga bila kedua-

nya sepakat menghibahkannya maka hukumnya dibolehkan. Si

budak mukatabjuga boleh menjual sesuatu atas izin majikannya

yang secara umum manusia tidak saling melakukan penipuan di

dalamnya, dan ia lebih kecil dari hibah. Pembelian yang dilakukan

budak mukatab adalah seperti penjualan yang dilakukannya dan

tidak berbeda, dimana dia tidak boleh membeli sesuahr yang

manusia tidak saling melakukan penipuan di dalamnya'

Apabila barang tersebut rusak di tangan si budak mukatab

maka dia harus menggantinya, sebagaimana yang telah kami

katakan berkaitan dengan penjualannya. Apabila si budak

melakukan pembelian dengan izin majikannya yang secara Lllnum
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manusia tidak saling melakukan penipuan di dalamnya maka
hukumnya dibolehkan, sebagaimana dia juga boleh menjuarnya.

Apabila budak mukatab membeli sesuafu atau menjualnya
yang secara umum manusia tidak saling melakukan penipuan di
dalamnya lalu sang majikan mengetahuinya dan tidak membatal-
kannya, baik dia menyerahkannya atau tidak, atau dia tidak
mengetahuinya sampai si budak mukatab merdeka daram dua
kondisi sekaligus, maka si budak mukatab boleh mengambilnya
dari orang yang menjualnya. Apabila terlambat maka si budak
mukatab harus mengikuti nilainya bila tidak ada sesuafu yemg sama
dengannya, atau dengan sesuafu yang sama dengannya bira ada
sesuafu yang sama dengannya.

Apabila budak mukatab membeli seorang budak perem-
puan yang secara umurn manusia tidak saling melakukan penipuan
di dalamnya lalu dia menggaulinya hingga budak perempuan
tersebut hamil, atau dia merdeka lalu budak perempuan tersebut
melahirkan il*, maka jual belinya tertolak dan dia wajib
membayar diyat kemaluannya dan harga anak tersebut ketika lahir,
dan anaknya menjadi orang merdeka. sebagaimana har ini juga
berlaku ketika dia menjual budak perempuan tanpa uin
majikannya yang secara umum manusia tidak saling melakukan
penipuan di dalamnya.

Begitu pula bila dia membeli seorang budak laki-laki yang
secara umurn manusia tidak saling melakukan penipuan di
dalamnya, maka jual belinya tidak perlu dibatalkan sampai si budak
mukatab merdeka lalu dia memerdekakannya. Bila kasusnya
seperti ini maka kemerdekaan ini tidak membolehkan jual beli,
karena asaljual belinya tertolak.
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Apabila budak mukatab menjual atau membeli sesuatu

dengan jual beli yang dibolehkan dan dia boleh memilih, atau dia

dan orang yang bertransaksi dengannya boleh memilih selama tiga

hari atau kurang darinya, kemudian sebelum masa memilih

tersebut berakhir si budak mukatab meninggal, maka sang majikan

boleh memilih sebagai ganti dari si budak mukatab. Apabila budak

mukatabboleh memilih maka dia boleh menolak atau melanjutkan

jual beli bila ia menjadi miliknya.

Apabila budak mul<aab menjual atau membeli sesuatu

dengan jual beli yang dibolehkan tanpa syarat memilih, lalu si

budak mukatab tidak berpisah dengan orang yang bertransaksi

dengannya sampai si budak mukatab meninggal, maka jual belinya

dianggap berlaku, karena dia tidak memilih pembatalan sampai

meninggal. Jadi jual belinya dibolehkan dengan akad pertama.

Budak mukatab tidak boleh memberi hibah untuk men-

dapat upah, karena orang yang membolehkan hibah unfuk

mendapat upah lalu dia diupah dengan nilai yang lebih sedikit dari

nilai hibahnya dan dia menerimanya, bila demikian halnya maka

orang yang memberi hibah tidak bisa menarik kembali hibahnya

seakan-akan dia telah meridhainya. Budak mukatab juga tidak

boleh menyedekahkan hartanya baik sedikit atau banyak.

Dia juga tidak boleh membayar kafarat sumpah atau kafarat

zhihar atau kafarat pembunuhan atau kafarat-kafarat dalam haji

seandainya majikannya mengizinkannya atau membayar lain-

lainnya dengan menggunakan hartanya. Dan tidak ada kafarat

yang dibayamya selain puasa ketika statusnya sebagai mukabb.

Apabila dia menundanya sampai merdeka maka dia boleh mem-

bayar kafarat dengan menggunakan hartanya, karena pada saat itu
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dia telah memiliki hartanya. Dan kafarat itu berbeda dengan tindak
pidana yang dilakukannya, karena kafaratnya itu dengan berpuasa
sehingga dia tidak boleh mengeluarkan hartanya atau lainnya
unfuk menggantikannya.

Berkaitan dengan tindak pidana dan sesuafu yang
dihabiskan oleh manusia maka kafaratnya adalah dengan harta
dengan segala kondisinya. semua yang telah kukatakan bahwa
budak mukatab tidak boleh melakukannya dengan menggunakan
hartanya, apabila dia melakukannya tanpa izin majikannya dan
majikannya tidak membatalkannya sampai si budak tersebut
merdeka dan sang majikan membolehkannya atau tidak mem-
bolehkannya, maka hukumnya tetap tidak berlaku, karena yang
kubolehkan telah dirusak dengan akadnya dan bukan karena
kondisi setelah akad. Apabila dia melakukan sesuatu lagi unfuk
kedua kalinya baik dengan memberikan hibah atau sesuafu yang
dibolehkan, atau memulai sesuatu yang ada di tangannya yang
berkaitan dengan angsurannya atas izin majikannya atau setelah
dia merdeka, rnaka hukumnya dibolehkan.

Apabila budak mukatab memerdekakan budaknya tanpa
izin majikannya atau mengadakan akad kitabah dengannya raru

budak tersebut membayar angsuran kepadanya dan sang majikan
tidak membatalkannya sampai si budak mukatab merdeka dan dia
tidak memerdekakan si budak sampai si budak tersebut meninggal,
lalu dia hendak memperbarui pembebasan untuk budak yang telah
meninggal tersebut maka hukumnya fidak dibolehkan, karena
pembebasan tidak berlaku bagi orang yang telah meninggal.

Adapun sesuafu yang dimulai budak mukatab dengan izin
majikannya seperti hibah atau jual beli yang secara umum manusia
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tidak saling melakukan penipuan di dalamnya maka hukumnya
dibolehkan, karena dia dilarang merusak hartanya agar dia tidak
divonis tidak mampu yang akan menyebabkannya pergi kepada
majikannya tidak memiliki harta. Apabila sang majikan menyerah-
kan demikian sebelum dia melakukannya lalu dia melakukannya,
maka apa saja yang dilakukan di dalamnya yang dibolehkan bagi
orang merdeka maka hukumnya dibolehkan.

Apabila seorang laki{aki meng2inkan budak mukatabnya
unhrk memerdekakan budaknya lalu si budak mukatab tersebut
memerdekakannya, atau dia meng2inkan kepadanya unfuk meng-
adakan akad kitabah dengan budaknya lalu si budak mukatab
tersebut mengadakan akad kitabahdengannya, lalu budak mukatab
kedua membayar lebih dulu sebelum budak mukatab pertama atau
tidak membayarnya, maka dalam hal ini hanya berlaku salah satu
dari dua pendapat:

Pertama, tindakan memerdekakan dan akad kitabahnya
batal, karena Rasulullah S bersabda "Wala'ifu unfuk orang yang

memerdekakan". Karena budak mukatab tidak boleh memiliki
wala'maka dia juga tidak boleh memerdekakan atau mengadakan
akad hAbah dengan orang yang bisa merdeka dengan akad
tersebut. Bagi orang yang mengatakan ini, dia akan mengatakan
"lni tidak seperti jual beli dan hibah", karena ia merupakan sesuafu
yang dikeluarkan dari hartanya yang tidak kembali kepadanya.

Memerdekakan budak dengan akad hAbah adalah dengan
membayar dengan sejumlah harta dan orang yang memerdekakan
memiliki hak wala' terhadapnya. Karena kita tidak berselisih
pendapat bahwa wala'harrya berlaku bagi orang merdeka maka si
budak mul<aabtidak boleh memerdekakannya.
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Kdua, hal tersebut dibolehkan.

Berkaitan dengan lvala', dalam hal ini ada dua pendapat:

Perhma, apabila si budak rnilik hdak mul<atab merrdeka

atan budak mul<atab sebelumrrya, rnaka t&la'tersebut diganfung-

kan selamanya pada budak mul<atab. Apabila si budak mukatab

merdeka maka wala'tya berhku baginya, karena dia adalah Sang

memiliki dan memerdekakannya. Sedangkan bila dia tidak

merdeka sampai meninggal maka wala'rrya unfuk majikan si

budak mukatab, karena budak tersebut adalah budak milik

budaknya yang merdeka.

Kedua, budak tersebut menjadi milik majikan si budak

mukatab dangan segala kondisinya, karena si budak tersebut

merdeka dengan uin sang majikan sehingga wala'rrya tdak

berlaku si budak mukatab tersebut.

Apabila budak milik budak mulatab yang dimerdekakan

meninggal atau budak mukatabnya meninggal setelah si budak

tersebut meninggal, maka warisannya ditahan dulu menurut

pendapat yang mengatakan bahwa warisannya ditahan, sebagai-

mana yang telah saya jelaskan bahwa wala'rrya ditahan (fidak

diputuskan) dulu. Apabila si budak mulraab !/ang memerdekakan-

nya meninggal maka budak tersebut menjadi miliknya- Sedangkan

bila dia meninggal sebelum si budak tersebut merdeka atau dia

tidak mampu, maka harta tersebut menjadi milik maiikan budak

mukatabbila dia rnasih hidup ketika si budak mul<atab meninggal-

Apabila dia meninggal maka harta tersebut menjadi milik

ahli warisnya yang laki-laki, sebagairnana ia juga berlaku untuk

mereka yang memerdekakannya. Dan harta warisannya menurut
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pendapat kedua adalah untuk majikan si budak mukatab, karena

wala'rryaada PadanYa.

segala sesuatu yang diberikan budak mukatab kepada

majikannya dengan jual beli yang Udak mengandung unsur

penipuan di dalamnya atau hibah atau sedekah adalah dibolehkan

untuk majikannya, sebagaimana hal tersebut dibolehkan pula untuk

orang merdeka yang melakukannya, karena ia merupakan harta

milik budaknya sehingga dia boleh mengambilnya sesukanya.

Apabila si budak mukabbmenjual sesuatu untuk majikannya maka

hukumnya tidak dibolehkan kecuali sebagaimana dibolehkannya

jual beli antara majikannya dengan orang asing merdeka yang

harta masing-masing dari keduanya f,dak berbeda bila dia

menjualnya kepada PemiliknYa.

Begitu pula harta yang diambil darin5ra pada masa kiabah-

nya. Begitu pula bila majikan menjual sesuatu untuk budak

mulabbnya, hukumnya tidak dibolehkan kecuali sebagaimana

dibolehkannya jual beli antara dua orang merdeka yang sama-salna

orang asing. Dan dibolehkan melakukan jual beli dengan sistem

yang tidak jelas baik sesuatu yang dijual majikan kepada budak

mukabbnya atau budak mukatab kepada majikannya meskiptrn

banyak, karena harta tersebut merupakan milik salah seorang dari

keduanya. Hal ini sebagaimana dibolehkannya jual beli antara dua

orang merdeka yang dilakukan atas keridhaan keduanya.

Budak mukatab tidak boleh menjual sesuatu dari hartanya

dengan sistem hutang meskipun banSfak keutamaannya, atau

menjual dengan sistem gadai atau dengan sistem pertanggungan

dari orang lain, karena gadai dapat rusak dan orang yang

berpiutang atau orang yang menanggung bisa bangkrut' Dan tidak
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dibolehkan hutang bagi budak mukatab kecuali yang dibolehkan
bagi orang yang melakukan Mudharabah, dan ifupun fidak
dibolehkan kecuali atas izin majikannya.

Budak mukatab tidak boleh mengadakan akad Mudharabah
dengan orang lain, akan tetapi dia boleh menjual sesuafu dengan
tiga opsi bila dia telah menerima pembayarannya, karena jual beli
tersebut ditanggung oleh Snng menerimanya baik harganya atau
nilainya. Budak mukatab juga boleh membeli sesuatu dengan
sistem hutang meskipun majikannya tidak mengizinkannya, karena
hal tersebut merupakan wewenangnya. Dia juga boleh meminjam
sesuatu tapi tidak boleh menggadaikan sesuatu baik dengan
peminjaman atau lainnya, karena dia tidak boreh merusak
hartanya, dan disamping ifu gadai ifu bisa dijaminkan.

Budak mukatab juga tidak boleh meminjamkan sesuatu
pada makanan karena ia mempakan hutang yang bisa rusak, tapi
dia boleh meminjam makanan, karena bila terjadi kerusakan
merupakan resiko oftmg yang meminjami. Dan sesuafu yang saya
larang berkaitan dengan jual beli yang dilakukan budak mukatab,
maka ia hanya dilarang bila dilakukan antara dia dengan anak
majikannya atau orang tuanya, sedangkan bila ia dilakukan antara
dia dengan majikannya hukumnya tidak dilarang.

39. Potongan untuk Budah Mukatab

Apabila seorang laki-laki mengadakan akad kitabah dengan
budaknya dengan pembayaran sesuafu yang diketahui yang
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dibolehkan, bila si budak tersebut hendak membayar angsurannya

sebelum selesai waktunya lalu dia menawarkan kepada majikannya

agar mengambil sesuafu yang lain atau membebaskan sedikit dari

angsuran tersebut (memberi diskon) lalu disegerakan pembebasan-

nya maka hukumnya tidak dibolehkan. Apabila angsurannya belum

selesai waktunya lalu sang majikan meminta kepada budak

mukatabnya agar memberikan sebagiannya secara kontan dengan

ketentuan bahwa dia akan dibebaskan dari angsuran yang tersisa

lalu dia merdeka, maka hukumnya tidak dibolehkan. Sebagaimana

hal tersebut tidak dibolehkan dalam hutang yang bertempo atas

orang merdeka yang sebagiannya disegerakan pembayarannya lalu

sebagian lainnya dibebaskan.

Apabila dia melakukan hal ini pada budak mukatab maka

sesuatu yang telah diambil darinya harus dikembalikan dan si

budak mukatabtidak menjadi orang merdeka, karena sang majikan

membebaskannya padahal hal tersebut tidak boleh dilakukan-

Apabila dia melakukannya dengan ketenfuan akan memerdekakan

si budak mul<atab lalu dia melakukannya, maka si budak mukabb

menjadi orang merdeka dan sang majikan bisa menuntut

harganya, karena dia memerdekakannya dengan jual beli yang

rusak, sebagaimana yang saya katakan berkaitan dengan asal

kitabah yang rusak. Dan sang majikan tidak boleh menagih

apapun kepada si budak mukatab berkaitan dengan angsuran

tersebut karena hukumnya telah batal disebabkan dia telah

dimerdekakan dan dia wajib mengganti harganya sebagaimana

yang telah kujelaskan.

Apabila keduanya menginginkan agar hukumnya shahih

maka hendaknya si budak mukatab rela bila dia diputuskan tidak
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mampu dan sang majikan dibolehkan mengambil sesuafu darinya
dengan ketentuan dia memerdekakannya. Apabira dia telah
melakukannya maka akad kitabahrrya batal. Memerdekakan
dengan ketenfuan mengambil sesuafu darinya adalah dibolehkan,
dimana keduanya tidak saling menuntut di dalamnya.

Apabila dia mengatakan akad kitabah dengannya dengan
pembayaran menggunakan sesuafu selain uang laru dia hendak
mempercepat pembayarannya dengan dinar yang nilainya lebih
kecil dari nilai sesuafu selain uang tersebut dengan ketenfuan
bahwa dia akan memerdekakan budaknya, maka hukumnya tidak
dibolehkan karena dua hal:

Pertama, dia menetapkannya untuk mempercepat
pembebasannya, sementara sesuafu yang disegerakan tersebut
dibagi atas pembebasan orang yang tidak dimilikinya dengan
sempurna dan berdasarkan sesuafu yang disifati benfuknya
sehingga tidak diketahui bagian masing-masing dari keduanya.

Kdua, dia membeli sesuafu darinya sebelum sang majikan
menerimanla. Begitu pula bila dia mengadakan akad kitabah
dengan pembayaran menggunakan sesuafu raru 

"ung 
majikan

hendak mengambil sesuafu yang lain darinya yang tidak be$eda.-

Apabila seluruh zmgsurannl, telah selesai dalam benfuk
dinar lalu sang majikan hendak mengambil dalam bentuk dirham
atau ardh (uang selain dinar dan dirham) yang diridhai keduanya
lalu sang majikan menerimanya sebefum keduanya berpisah, maka
hukumnya dibolehkan dan si budak menjadi orang merdeka bila
sang majikan menerimanya dengan ketenfuan si budak merdeka.
sebagaimana halnya bila seseorcrng memiliki piutang pada orang
merdeka dalam benhfi dinar lalu dia mengambilnya dalam benhrk
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ardh atau dirham yang diridhai oleh keduanya dan dia menerima-

nya sebelum keduanya berpisah, maka hukumnya dibolehkan. Jadi

si budak mukatab merdeka dan keduanya tidak saling menuntut

apapun.

Apabila budak mukatabwajib membayar 100 dinar kepada

majikannya sementara sang majikan memiliki piutang 1000

dirham pada si budak mukatab, lalu si budak mukatab dan sang

majikan ingin menjadikan 100 dinar sebagai qishash unhrk 1000

dirham yang wajib atasnya maka hukumnya udak dibolehkan,

karena ia merupakan pembayaran hutang dengan hutang. Begifu

pula bila piutangnya berupa ardh sementara angsurannya dalam

bentuk uang. Apabila angsurannya dalam bentuk dinar dan hutang

terhadap sang majikan juga dalam benfuk dinar, lalu dia hendak

menjadikan angsuremnya sebagai qishash yang sama maka

hukumnya dibolehkan, karena pada saat itu ia bukan jual beli tapi

seperti pembayaran.

Apabila seorang budak mukatab memiliki hutang 100 dinar

pada seorang laki{aki dan dia juga wajib membayar 100 dinar

pada majikannya yang telah jatuh tempo, lalu dia hendak menjual

kepadanya 100 dinar tersebut dengan 100 dinar yang wajib diberi-

kan kepada laki-laki tersebut maka hukumnya tidak dibolehkan-

Akan tetapi bila dia melimpahkannya kepada seseorang lalu orang

tersebut hadir dan sang majikan meridhainya maka hukumnya

dibolehkan dan si budak dibebaskan. Ini bukanlah jual beli, akan

tetapi hawalah(pemindahan hutang), sementara hawalah itu bukan

jual beli.

Apabila sang majikannya membebaskannya maka si budak

menjadi orang merdeka. Apabila dia memberikan kepadanya
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penjamin maka tidak dibolehkan melakukan penjaminan unfuk
budak mukatab. Apabila budak mukatab telah selesai membayar
angsurannya lalu dia meminta kepada majikannya agar
memerdekakannya tapi sang majikan menundanya lalu setelah ifu
dia memerdekakannya, maka hukumnya dibolehkan. Begitu pura
bila angsurannya sampai jangka waktu tertenfu lalu si budak
mukatab meminta kepada majikannya agar memerdekakannya,
sementara hutang kiabah tetap dibayar seperti biasa, maka
hukumnya juga dibolehkan dan si budak tetap wajib membayar
angsurannya. Hal ini seperti budak yang mengatakan kepada sang
majikan "Merdekakanlah aku dan aku akan tetap membayar
angsuran kepadamu atau sampai jangka unktu tertenfu.,,

4O. Menjual Angsurern Budak Mukatab dan
Budaknya

Apabila seorang laki-laki memiliki angsuran yang wajib
dibayar budak mukatabnya baik telah jatuh tempo atau belum, dia
tidak boleh menjual emgsuran tersebut atau sesuatu darinya kepada
orang lain. Bila dia menjualnya kepada orang lain maka jual
belinya batal. Apabila pembeli telah menerimanya maka dia harus
mengembalikannya. Apabila dia telah menggunakannya sampai
habis maka dia harus mengembalikan dengan sesuatu yang sama
dengannya atau dengan nilainya, dan si penjual harus mengembali-
kan pembayaran yang telah diambitnya.
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Apabila seorang lak-laki memiliki piutang angsuran pada

budak mukatabnya yang belum jahrh tempo lalu dia menjualnya

kepada orang lain lalu omng lain tersebut menerima pembayaran-

nya dari si budak mukatab atau dengan sesuafu yang diridhainya

maka si budak mukatab tidak merdeka, karena asal jual belinya

batal.

Hal ini fidaklah sarna dengan seorang laki-laki yang menjadi

wakil majikan budak mukatab untuk memerdekakan budak

mdabb tersebut, karena dalam kasus ini si budak mulatab

menjadi orang merdeka, karena orang tersebut adalah wakilnya

dan dia hanln melakukan sesuai perintah sang majikan. Si budak

merdeka dengan sesuafu yang diambil untuk dirinya sendiri dan

bukan untuk majikannya. Jadi menjual angsuran kitabah milik

budak mukatab hukumnya batal karena beberapa alasan. Di

antaranya adalah bahwa ia merupakan pembayaran hutang

dengan hutang yang tidak tetap, seperti halnya hutang orang

merdeka.

Bukankah ketika budak mukatab tidak mampu membayar

angsuran dia tidak wajib membayamya? Bukankah orang yang

membolehkan menjual angsurannya telah membolehkan selain

sesuatu yang diambil oleh pembeli dan bukankah tanggungan

budak mulatab tidak sama dengan tanggungan orang merdeka?

Apabila dia mengatakan, "Bila si budak mampu maka tetap ada

pemasukan atasnya", maka ini lebih buruk dari yang pertama,

karer.ra ia merupakan penjualan hutang atas budak mukatab lalu

budak dari si budak mut<aAbmenjadi milik padahal budak tersebut

tidak boleh dijual sama sekali.
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Apabila seseorang mengatakan dalam akad lual beli kitabah
budak mukatab, "Apabila pembeli mengambilnya (maka hukumnya
berlaku), tapi bila tidak maka si budak menjadi miliknya", maka
dikatakan, hal ini mustahil. Seandainya hukumnya seperti yang
engkau katakan maka hukumnya haram, karena ia merupakan
penjualan sesuatu yang tidak diketahui oleh penjuui d* pembeli
apakah ada dalam tanggungan si budak mukatab atau dalam
tanggungan budaknya?

Apabila ada orang yang mengatakan "Aku menjualmu
sebagai hutang atas orang merdeka. Bila dia bangkrut maka
budakku si fulan dijual untukmu". Bila dia mengklaim bahwa hal
tersebut dibolehkan maka dia telah membolehkan penjualan
sesuatu yang tidak diketahui. Sedangkan bila dia mengklaim tidak
dibolehkan maka menjual htabah budak mukatab lebih utama
unfuk ditolak berdasarkan alasan yang telah kusebutkan, dan si
pembeli lebih tidak pantas memiliki budak si budak mukatab.

Apabila hakim membolehkan hal ini lalu si budak mukatab
tidak mampu kemudian dia menjadikannya sebagai budak biasa
unfuk orang yang membeli angsurann!,a lalu orang tersebut
memerdekakannya, maka si budak tidak merdeka dan kepufusan
hakim tersebut ditolak, karena si pembeli tidak memilikinya dengan
penjualan png rusak.

776



AlUmm

41. Menghibahkan Budak Mukatab dan Menjualnya

Seorang laki-laki tidak boleh menjual budak mukatabnya

atau menghibahkannya sampai si budak tersebut tidak mampu

membayar angsuran. Bila dia menjualnya atau menghibahkannya

sebelum si budak tersebut tidak mampu membayar angsuran atau

memilih mundur (menyatakan tidak mampu), maka jual belinya

batal. Apabila orang yang membelinya memerdekakannya maka

pernbebasan tersebut batal, karena dia memerdekakan sesuafu

yang tidak dimilikinya. Begihr pula bila dia menjualnya sebelum si

budak tidak mampu membayar angsuran atau ridha bahwa dia

tidak mampu, lalu dia ridha dinyatakan tidak mampu setelah dijual,

maka jual belinya batal sampai dia mengadakan jual beli baru

setelah si budak ridha dinyatakan tidak mampu'

Apabila majikan budak mukatab menjual budak mul<aab

sebelum si budak tidak mampu atau ridha dinSntakan tidak mampu

dan sang majikan mengambil harta untukn5a, maka jual belinya

batal dan harta si budak mukabbdikembalikan kepadanya; kecuali

bila salah safu angsurannya telah selesai lalu dia mengambil yang

dibolehkan baginya. Begitu pula bila dia menjualnya dan menjual

hartanya kepada orang yang mengambil harta si budak mukabb

dari tangan si pembeli, maka si budak mukatab tetap dengan

stahrs kiAbahrtYa.

Apabila harta yang di tangan pembeli habis maka si

budak mut<abb bisa menuntut kepada majikannya bila

angsurannya belum selesai atau sepanrhnya belum selesai' Apabila

angsuftul tersebut telah selesai atau baru selesai separuhnya maka

ia menjadi qishash dan si budak tetap menjadi mukatab.

117



Al Umm

Sedangkan bila ia belum habis maka meminta jaminan kepada
siapa saja yang disukai dari keduanya; bila dia mau dia bisa minta
jaminan kepada orang yang memiliki hartanya dan bila dia mau
bisa kepada majikannya.

Apabila dia menjualnya sementara si budak mukatab ttdak
memiliki harta atau hanya memiliki harta sedikit, lalu dia ada di
tangan si pembeli selama dua tahun dan berlalu dua angsurannya,
lalu kita membatalkan jual beli tersebut, lalu dia meminta kepada
budak mukatab agar membayar dua angsuran selama dua tahun
yang telah jattfr tempo tersebut, maka dalam hal ini ada dua
pendapat AsySyafi'i:

Pertama, hal tersebut tidak boleh dilal*kannya. sebagai-
mana bila dia ditahan penguasa atau orang zhalim, maka
pemberian tenggang waktu karena penahanan tersebut. Begifu
pula bila dia sakit atau ditawan, maka dia tidak diberi tangguh
karena hal tersebut. si budak harus menghifung nilai sewa selama
dua tahun untuk majikannya yang di daramnya terdapat dua
angsurannya. Bila dia telah membayamya maka hukumnya
berlaku, sedangkan bila tidak maka dia bisa menuntut kepada sang
majikan akan sisanya lalu dibayarkan. Bila dia tidak melakukannya
maka dia dianggap tidak mampu.

Apabila dalam masa serr,ra selama dua tahun ada kelebihan
dari angsurannya maka dia merdeka dan bisa menuntut kelebihan-
nya lalu mengambilnya. Dan sama saja apakah terjadi perebutan
budak tersebut atau tidak, dengan catatan ia telah diberikan dan
jual belinya dilakukan sebelum si budak dinyatakan tidak mampu
atau ridha dinyatakan tidak mampu. Ini berlaku bila pembayaran-
nya dengan angsuran.
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Begitu pula bila majikan mengadakan akad ktabah dengan

budaknya lalu si budak bandel sehingga dia ditahan selama satu

tahun atau lebih, maka sang majikan harus membayar se\ ra yang

sama dalam masa penahanannya. Apabila orang yang menahan-

nya adalah orang lain maka dia bisa menuntut kepadanya dan

mengambilnya darinya, dan si budak mukatab tidak perlu diberi

tangguh untuk sebagian angsurannya setelah jafuh tempo kecuali

bila majikannya menginginkannyra.

Kdua, dia diberi tangguh sesuai lama sang majikan

menahannya bila dia menahannyn atau menahannya dengan jual

beli. Hal ini bila kitab-nya rusak. Jadi dia seperti budak yang tidak

mengadakan akad kitabah dalam semua hula,rmnya, baik jual

belinya atau lainnya.

42- Tindak Pidana Budak Mukatab Terhadap
Majikannya

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy-

Syafi'i rg, berkata: Apabila budak mukatab melakukan findak

pidana terhadap majikannya se@ra sengaja maka sang majikan

boleh melakukan qishash terhadapnya bila ada qishash'rya. Begitu

pula ahli warisnya, mereka boleh melakukan qishash bila sang

majikan meninggal karena tndak pidana tersebut. Apabila tidak

ada qishasbnya maka sang majikan atau ahli warisnya boleh

mentrnhrt diyat pada si budak mukatabtersebut. Bila si budak telah

membayamya maka stafusnya tetap sebagai mukatab'
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Akad ktabah tidak batal baik sang majikan tewas karena
tindak pidana si budak atau tidak. Bila si budak telah mem-
bayamya maka stattrsnla tetap sebagai budak. sedangkan bila dia
tidak membayamya maka sang majikan boreh memvonis-nya tidak
mampu bila dia mau. Apabila sang majikan memvonis-nya tidak
mampu maka hukum berkaitan dengan tindak pidana tersebut
batal, kecuali bila tindak pidana tersebut ada qishaslrnya maka
mereka bisa melakukan qishash terhadapnya. Adapun tentang
diyat, maka ia tidak lazim atas si budak untuk sang majikan. Dan
bila ia tidak lazim untuk sang majikan maka ia juga tidak lazim
untuk ahli warisnya.

Apabila budak mlabb melakukan tindak pidana terhadap
majikannya dan dua o*mg 6ing, maka majikannya dan orang
asing tersebut sorrel-somd mengambil diyat tindak pidarn dari
budak mukatab dan tidak ada png rebih utama dari yang lainnga
selama si budak mukaab tersebut tidak divonis tidak rnampu.
Apabila si budak divonis fncak mampu maka diyat pidana tedradap
majikannya gugur, tapi dipt pidana terhadap dua orang asing
tersebut tetap b€rlalu, dimana bila si h.dak tidak marnp.r rnaka dia
dryual unfuk membayar dipt tersebut atau rnajikannSra
dirctrya seca:a sukareh.

Apabila si budak tidak mampu membayrar dipt unt,k d,a
tindak pidana tersebut hlu majikannya herdak membiarkannya
menjalani akad ldbbah maka dtra omng asing tersebut boleh
memvonisngra tidak rnampr lalu si hdak dinnl unfuk mernbayar
diyatnya, kecuali bila saryI majikan menebusrryra (merrbayar
diyatryTa) secara strkarela-
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Apabila seorang budak mut<aab dimiliki dua orang laki-laki

lalu dia melalukan findak pidana terhadap salah satu dari

keduanla, maka dia harus menanggung dlnt findak, pidana yang

paling kecil atau nilainya. Apabila dia telah membayainya maka

statusnya tetap budak mukatab. Sedangkan bila dia tidak mampu

membayamya bersama angsuran kitabah maka korban tindak

pidana bisa menyatakan bahwa dia tidak marnpu. Apabila korban

telah memvonisnya tidak mampu maka setengah dari (diyat) findak

pidana batal, karena dia memiliki separuhryn. Dia tidak memiliki

hutang dalam sesuatu yang dia memiliki harganya. Dan sekuh-rnya

boleh menebusnya dengan nilai yang paling kecil dari diyat tindak

pidana secara sukarela atau separuh dari harganya'

Apabila dia tidak melakukannya maka separuhnya harus

dijual untuk membayar diyat tindak pidana. Apabila si budak

mul<aAb melakukan findak pidana kepada keduanya sekaligus,

maka masing-masing dari keduanya berhak mendapatkan diyat.

Apabila si budak tidak mampu atau keduanya memvonisnya tidak

mampu atau salah satr-r dari keduanlra memvonisnp tidak mampu,

maka dia dinyatakan tidak mampu dan separuh diyat gugur dari

masing-masing dari keduanYa.

Misalnya si budak melakukan tndak pidana terhadap

masing-masing dari keduanya dalam bentuk luka yang menampak-

kan tulang yang nilainya 10 ekor unta, maka masing-masing dari

keduanya boleh memilih apakah menebus bagiannya dengan 2

ekor unta dan separuh atau menyerahkan bagiannya lalu yang 2

ekor separuh tersebut dijual lalu diambil oleh temannya, atau dia

memilih diyat luka yang menampakkan fulang secara qishash, darr

si budak tersebut tetap berstatus budak'
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Apabila si budak mukatab melakukan tindak pidana

terhadap salah seorang dari keduanya dalam benfuk luka yang

menampakkan tulang, sementara terhadap yang safunya lagi

dalam benfuk luka yang menembus otak, maka separuh diyat luka
yang menampakkan tulang ada pada sekufunya sementara

separuh diyat yang menembus otak ada pada sekufunya.

Kemudian untuk semua kasus yang sama dengan bab ini cukup
diqiyaskan dengannya.

43. Tindak Pidana yang Dilakukan Budak Mukatab
dan Budaknya

Apabila budak mukatab atau budak dari budak mukatab
atau budak mukatab perempuan melakukan tindak pidana, maka
hukumnya sama. Dalam hal ini budak mukatab perempuan atau
budak mukatab laki-laki wajib membayar diyat yang paling kecil
dari harga pelaku dari keduanya pada saat melakukan tindak
pidana tersebut. Apabila dia mampu membayamya disaat
statusnya mukatab maka stafusnya tetap sebagai budak mukatab,
dan dia hams membayamya sebelum membayar angsuran kiabah.

Apabila dia mengadakan perjanjian damai secara benar
sampai jangka waktu tertenfu maka dia tidak perlu membayamya
sebelum wakfunya, karena hal tersebut merupakan tambahan dari
hartanya, dan dia juga tidak perlu menambahkan sesuafu dari
hartanya tanpa izin majikannya. Dia juga harus memba5ar
angsuran kitabah sebelum membayar diyat tindak pidana dan
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sebelum angsurannya jatuh tempo, karena antara dia dengan

majikannya dibolehkan adanya tambahan Snng tidak dibolehkan

antara dia dengan orang lain-

Apabila dia memiliki keurajiban membayar hutang, diyat

tindak pidana dan angsuran kitabah, sementara hutang dan diyat

findak pidananya telah jatuh tempo maka dia harus membayamya

sebelum membayar angsuran kitabah, dan angsuran kibbah harus

dibayar sebelum membayar keduanya baik ketika jatuh tempo atau

belum, selama mereka tidak membantunya dan hakim harus

menahan hartanya, sebagaimana orang merdeka dibolehkan

membayar hutang kepada sebagian orang yang berpiutang

kepadanya dan tidak membayar kepada sebagian lainnya selama

hakim tidak menyita hartanYa-

Hanya saia ini berbeda dengan orang merdeka yang

memiliki hutang, karena budak mukatab tidak boleh membayar

hutangnya sebelum jafuh tempo tanpa izin majikannya, karena hal

tersebut adalah tambahan dari hartanya, sementara dia tidak boleh

menambah hartanya tanpa seizin majikannya dan dia harus

membayamya kepada majikannya, karena harta tersebut adalah

hartanya sementara hartanya menrpakan milik majikannya. Dia

juga boleh memberikan hartanya kepada orang asing dengan

seizin majikannYa.

Apabila hakim menyita harta si budak mukatab, maka dia

harus membayarkan angsurannya kepada majikannya dan orang

lain dan menjadikannya sebagai ketetapan resmi. Apabila si budak

tidak memiliki harta yang bisa dibayarkan maka hakim bisa

memvonisnya tidak mampu berkaitan dengan harta orang asing,

meskipun sang majikan dan si budak mukatab tidak suka bila
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orang-orang asing menghendakinya. Apabila sang majikan ingin
membiarkan haknya padanya sementara orang-orang asing ingin
mengambil hak mereka lalu mereka mengambilnya secara
sempurna, maka si budak mukatab tetap menjalani akad kitabah
selama majikannya tidak menyatakan dia tidak mampu.

Apabila orang-orang asing dan sang majikan hendak
memberikan tangguh kepadanya maka si budak tidak divonis tidak
mampu. Apabila sang majikan dan orang-orang asing memberinya
tangguh lalu salah seorang dari mereka hendak membanfunya
sampai huknyu terpenuhi atau menyatakannya tidak mampu maka
hal tersebut dibolehkan. Apabila sang majikan menyatakan bahwa
si budak mukatab tidak mampu atau si budak meridhainya atau
hakim memvonisnya tidak mampu, maka hakim harus memaksa
majikannya agar menebusnya secara sukarela dengan diyat yang
paling kecil.

Segala sesuafu yang berkaitan dengan hukum tindak pidana
seperti membakar perabotan atau merampasnya atau mencurinya,
bila hal tersebut dilakukan si budak maka dia tetap berstatus
budak. sedangkan bila dia tidak melakukannya maka dia bisa dijual
Ialu hasil penjualannya diberikan kepada para korban tindak
pidana tanpa mendahulukan antara yang safu dengan lainnya.

Apabila si budak memiliki hutang pada seseorang ketika
melalnrkan jual beli atau lainnya maka hal tersebut tidak masuk
dalam bagan karena ia ada dalam tanggungannya. Apabira dia
merdeka maka ketuajiban tersebut tetap berlaku padanya. Dan
sarna saja apakah dia melakukan sesuai yang lazim baginya unhrk
dijual secara terpisah yang sebagiannya dilahrkan sebelum
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sebagian lainnya atau secara bersama-sama, tetap saja tidak ada

yang boleh didahulukan atas yang lainnya-

Begitu pula bila si budak mukabb melalarkan tindak pidana

terhadap seorang laki-laki dalam masa angsurannya dan juga

melakukan tindak pidana terhadap orcrng lain lagi setelah dia tidak

mampu membayar angsuran l<iAbah, maka keduanya sama-salna

mengambil bagian dari hasil penjualan budak tersebut. Apabila

sebagian korban membebaskannya atau majikannya mengadakan

perjanjian dengannya atau sebagian mereka memufuskannya maka

yang lainnya boleh menjualnya sampai mereka mendapatkan hak

mereka dengan sempuma atau rekan mereka mendapatkan

harganya.

Tindak pidana yang dilakukan budak mukatab terhadap

putl.a majikannya atau ayahnya atau isfuinya dan semua yang

dimiliki sang majikan adalah seperti findak pidana terhadap orang

asing dan tidak berbeda. Begitu pula tindak pidananya terhadap

seluruh harta mereka. Begitu pula tindak pidananya terhadap

anak-anak yatim majikannya. Sang majikan tidak boleh

memaafkan findak pidana yang dilakukan si budak terhadap salah

seorang dari mereka dan tidak boleh membebaskan diyatuiya jika

korban masih hidup.

Apabila findak pidana yang dilakukan si budak adalah

pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja sementara sang

majikan merupakan ahli unrisnya dan Udak ada atrli waris selain

dia, maka dia boleh memaafkan undak pidana yang dilakukan

olehnya. Sedangkan bila ada ahli waris lain selain sang majikan

maka dia hanya memaafkan bagiannya dari warisan dan tidak

boleh memaafkan bagian atrli waris yang lain'
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Apabila budak mukatab melakukan tindak pidana terhadap
budak mukatab flain) milik majikannya, sementara budak mukatab
yang menjadi korban masih hidup, maka tindak pidana
terhadapnya adalah seperti tindak pidana terhadap orang lain,
dimana dia harus membayar diyat yang paling kecil dari diyat
tndak pidananya atau membayar sesuai nilainya. Apabila dia tidak
mampu membayamya maka majikannya boleh memilih apakah
sang majikan membayar diyat kepada korban sesuai nilai yang
paling sedikit atau sesuai diyat pidana atau membiarkannya lalu dia
dijual kemudian si budak mulatab korban diberi diyat tindak
pidana, sementara sisanya diberikan kepada sang majikan. Apabila
tidak tersisa sedikit pun maka sang majikan tidak mengganti apa-
apa terhadapnya.

Apabila budak mukatab melakukan Undak pidana terhadap
budak mukatab majikannya yang berkaitan dengan jiwanya, maka
findak pidana tersebut berkaitan dengan sang majikan, dimana bila
sang majikan mau dia bisa mengambil diyatryn dan bila mau dia
bisa memvonisnya tidak mampu lalu si budak mukatab tersebut
dikembalikan sebagai budak biasa. Dan bila sang majikan mau dia
juga bisa memaafkannya. Apabila budak mukabb memotopg
tangan majikannya lalu sang majikan sembuh lalu si budak
mukatab membayar angsuran kepada majikannya sehingga dia
merdeka atau sang majikannya membebaskannya dari angsuran
kitabah atau si budak merdeka dengan cara apapun, maka diyat
findak pidana tetap harus dibayar. Apabila sang majikan sembuh
sementara si budak mul<atab belum membayamya lalu sang
majikan meninggal, maka ahli warisnya tetap menerima diyat
tndak pidana tersebut atau mereka menyatakan bahwa si budak
mukatabtidak mampu lalu mereka menjualnya.
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Apabila seseorang mengadakan akad kiabah dengan

budak-budaknya dengan satu kali akad lalu salah seorang dari

mereka melakukan tindak pidana, maka png bertanggung jar,rnb

adalah dia sendiri dan bukan orang-orang yang ikut mengadakan

alcld kiAbah bersamanya. Begifu pula bila dia punya hutang atau

ka,vajiban lainnya, maka teman-temannya Udak ikut bertanggung

jawab di dalamnya.

Jadi dia seperti budak mul<aab sendirian; bila dia

membayar angsuran kitabah maka statusnSra tetap mukatab,

sedangkan bila dia tidak mampu rnaka statusnya tetap sebagai

budak dan akad kiabahrrya batal, kemudian majikannya boleh

men5luruhnya memilih apakah akan membagar tebusan untuknya

secara sukarela atau menjualnya dan menghilangkan bagiannya

dari teman-teman mukatabnYa.

Begitu pula untuk setiap keurajiban png berkaitan dengan

findak pidananla seperti membakar perabotan atau lainnya, dalam

kasus ini dia boleh dijual. Adapun berkaitan dengan hutangpya

terhadap seseorang yang dilakukan se@ra sr,rkarela maka dia tidak

dijual dalam kasus ini dan tetap menjadi tanggungjawabnya

meskipun statusnya sebagai mul<aab. Bila dia telah membayamya

(maka huk"rmn5ra berlaku), tapi bila tidak maka dia tetap wajib

membayamya setelah merdeka.

Apabila budak mukatab melakukan tindak pidana terhadap

majikannya yang berkaitan dengan jiwanln, maka tindak pidana

terhadapnya 56ma seperti tindak pidana terhadap orang lain dan

akad kitabahnya tidak batal. Bila dia telah mernbayamya maka

statusnya tetap sebagai mukatab. sedangkan bila dia tidak mampu

maka dia dikembalikan sebagai budak biasa bila ahli warisnya
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menginginkannya. Bila tindak pidana tersebut dilakukan dengan
sengaja maka mereka bisa melakukan qishash, kecuali bila mereka
menghendaki diyat. Begitu pula bila undak pidana tersebut tidak
berkaitan dengan jiwa sang majikan, maka si budak mukatabtetap
dalam status mukatab telah dilakukan qishash terhadapnya dalam
pe*ruatannya secara sengaja atau diambil diyat darinya bila
dilakukan se@ra tidak sengaja.

Apabila dua orang laki-laki mengadakan akad kitabah
dengan budak laki-laki milik keduanya lalu si budak melakukan
findak pidana terhadap salah seorang dari keduanya, maka dia
seperti budak seorang laki-laki yang dUadikan mukatab lalu
melakukan findak pidana. Apabila dia melakukan tindak pidana
terhadap salah seorang dari keduanya maka tindakan tersebut
seperti tindak pidana budak mukabb terhadapnSn; bila si budak
membayar maka stafusnya tetap sebagai mukatab, tapi bila dia
udak mampu membayar maka dia dinyatakan tidak mampu.
Kemudian majikannya boleh men5mruh sekufunya untuk memilih,
apakah dia akan membayar tebusan unfuknya separuhnya sesuai
kewajibannya atau mernbiarkannya lalu si budak dijual separuhnya
untuk membayar diyat tindak pidana tersebut.

Apabila harga yang separuh tersebut ada kelebihannya dari
separuh diyat tindak pidana tersebut maka ia dikembalikan kepada
majikannya, tapi bila tidak maka majikannya tidak menanggung
apapun dan separuh dari diyat tindak pidana tersebut gugur,
karena si pelaku tetap menjadi budak milik majikannya. Kemudian
mereka bisa melakukan apapun berkaitan dengan yang separuh
tersebut sesuai kehendak mereka, karena si budak merupakan
milik mereka bila dia tidak mampu membayamya.
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Apabila si budak mukatab melakukan tindak pidana

terhadapnya yang nilainya 10 ekor unta yang senilai dengan 100

lalu dia mengatakan, "Aku akan membayar dengan 5 ekor unta

dan saya tetap sebagai budak mukatab", maka hal tersebut tidak

boleh dilakukan sampai dia membayar seluruh diyat tindak pidana

tersebut bila nilainya demikian atau lebih banyak. Dan tidak ada

dipt tindak pidana yang batal sampai si budak tidak mampu

membayamya. Apabila dia tidak mampu membayamya maka yang

sepanrhnya batal.

M- Tindak Pidana yang Dilakukan Beberapa Budak
Milik Budak Mukatab

Apabila budak mukatab memiliki beberapa budak lalu salah

seorang dari mereka melakukan tindak pidana terhadapnya, maka

si budak mukatab boleh memilih apakah akan membayar tebusan

untuknya dengan diyat yang paling kecil atau sesuai nilainya pada

saat terjadi tndak pidana tersebut bila si budak tersebut senang

seandainya budak mul<atab membelinln untuk menebusnya, atau

dia membiarkannya lalu si budak tersebut dijual, kemudian si

budak tersebut membayar diyat untuk findak pidananya. Bila

tersisa sesuatu dari pembayaran tersebut maka ia menjadi milik

budak mukatab.

Apabila budak milik budak mukatab melalnrkan tindak

pidana terhadap seoftrng laki-laki merdeka sementara si budak

pelaku tersebut sehat dan harganya 100 (dirham), lalu dia sakit
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setelah itu sehingga harganya menjadi 20 (dirham), sementara

diyat tindak pidana tersebut nilainya 100 lebih, lalu si budak

mukatab hendak membayar tebusan sebesar 100 yang lebih

banyak dari 20, maka hal tersebut tidak dibolehkan, karena

seandainya dia membelinya pada saat itu dengan harga lebih

banyak dan 20 maka hal tersebut tidak dibolehkan. Dia hanya

boleh membayar tebusan dengan harga gnng kurang dari harganya

pada saat si budak melakukan pidana sesuai, gang seandainya dia

membelin5n pada hari ketika menebusnya pembelian tersebut

dibolehkan. Kemudian hakim harus menjualnya lalu hasil

penjualannyn diberikan kepada kortan, dan si budak mukatab

tidak memiliki kewajiban lain selain ifu, karena dalam kasus ini dia
berbeda dengan orang merdeka png budaknya melakukan tindak
pidana.

Apabila budak milik budak mukatab melakukan tindak
pidana dan saat ifu harganya mencapai 100, sementara nilai (diyat)

perbuatannya sebesar 100 atau lebih, lalu si budak tersebut

melarikan diri, maka si budak mul<aAb tidak perlu membayar

tebusan (diya$ dengan sesuatu. Apabila dia menemukan sesuafu

lalu dia hendak menebusnya dengan tebusan yang lebih kecil dari

harga si budak pada saat menebusnya, maka hal tersebut

dibolehkan.

Apabila dia tidak melakukannya maka si budak tersebut

hanrs dijual lalu diyat tindak pidana tersebut diberikan kepada

korban. Bila masih tersisa darinya maka diberikan kepada si budak

mukatab. Akan tetapi bila ini tidak dilakukan maka dia tidak vrnjib

melakukan hal lain. Adapun budak 5ang diberikan kepada budak

mukatab atau yang dibelinya dari orang yang menjadi miliknya
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seandainya dia merdeka seperti kerabat atau isteri atau lainnya

maka dia boleh membelin5ra, karena masingmasing boleh dijual.

Apabila yang dihibahkan kepada budak mukatab adalah

ayahnya atau ibunya atau anaknya atau orang yang bisa

dimerdekakan ketika dirniliki seandainya dia merdeka, lalu orang

tersebut melalukan tndak pidana, maka si budak mukatab ttdak

perlu menebusnya dengan sesuafu meskipun nilainf sedikit,

karena kepemilikannya tidak sempuma. Bukankah saya berpen-

dapat bahwa dia tidak boleh menjualnya bila telah menebusnya

dan disamping itu dia juga tidak boleh merrgeluarkan hartanya

untuk selain unrsan dirinya? Begifu pula dalam masalah anak.

Apabila ada ummul walad mihk budak mukabb yang

melahirkan anak atau ada anak milik budak mukakb perempuan,

maka dia tidak perlu menebus mereka dan menyerahkan mereka,

dan mereka boleh dijual sesuai nilai tndak pidana mereka saja,

sedangkan sisanya tetap seperti biasa yang menjadi merdeka bila si

budak mulaab merdeka. Dia juga tidak boleh menebus orang

yang dia tidak boleh menjualnya, dan kalaupun dibolehkan maka

ifu atas izin majikannYa.

Apabila sebagian budak yang tidak boleh dijual oleh budak

mukatab melakukan findak pidana terhadap majikannya atau

terhadap harta majikannya, maka si budak mukatab tidak perlu

menebusnya, sebagaimana dia juga tidak perlu menebusnya dari

orang-oftrng 6ing, keclali bila dia dan sang maiikan sama-sama

ridha unfuk menebusnya, maka hal tersebut dibolehkan. Apabila

sang majikan tidak ridha maka si pelalar diiual sesuai nilai tindak

pidananp dan sisanya tetap diahd seperti biasa sampai dia
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merdeka ketika si budak mukatab merdeka atau dia menjadi budak

bila si budak mukatabmenjadi budak biasa.

Apabila sebagian orang yang bisa merdeka pada si budak

mukatab melakukan tindak pidana terhadap sebagian lainnya

secara sengaja, maka dia boleh membunuhnya. Apabila budak

yang tidak boleh dijual budak mukabb melakukan tindak pidana

terhadap budaknya maka dia boleh menjualnya sesuai nilai tindak

pidananya dan boleh pula memaafkannya. Apabila findak

pidananya dilakukan secara sengaja maka pelakunya bisa dihukum

qishash, kecuali bila yang melakukan findak pidana ayah dari

budak mukatab, maka dia tidak boleh membunuh ayahnya karena

budaknya, karena sang ayah tidak dibunuh seandainya dia

membunuh budak mulatabtersebut.

Apabila budak mukatab melakukan findak pidana dan tidak

membayamya (dratryla) sampai dia dinyatakan tidak mampu,

maka sang majikan boleh memilih apakah akan menebusnya atau

menjualnya unfuk membayar di!,at findak pidana tersebut. Begifu

pula bila budak milik budak mukatab melakukan findak pidana dan

si budak mukatab tidak membayar diyaturya sampai dia tidak

mampu sehingga hartanya menjadi rnilik majikannya, maka

seakan-akan dia melakukan tindak pidana ketika dia ada di tangan

majikannya, sehingga sang majikan boleh menebusnya atau

menjualnya unfuk membayar diyatnp. Apabila ada kelebihan dari

diyat tersebut, maka sang majikan boleh memilih apakah akan

menjualnya seluruhnya sehingga dia memiliki sisa dari diyat

tersebut atau menjualnya sesuai nilai findak pidana tersebut.

Apabila budak mukatab melakukan findak pidana dan dia

tidak membayar di5nhya sampai dia membayar angsurannya
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sehingga dia menjadi orang merdeka, maka kemerdekaan tereebut

tetap berlaku dan dia tetap wajib membayar diyat tindak pidara

dengan nilai yang lebih kecil dari nilainya atau tindak pidananya;

karena diyat tersebut wajib dibayar olehnya dan bukan majikannya-

Apabila masalahnya demikian lalu dia melakukan tindak pidana

lalu majikannya memerdekakannya dan dia belum mernbapr diyat

tersebut, maka majikannya harus menanggung yang paling kecil

dari harganya atau sesuai nilai tindak pidana tersebut.

Apabila budak mul<atab melakukan tindak pidana lain hlu

dia membayamya sehingga dia merdel<a, maka dalam hal ini ada

dua pendapat:

Pefiama, dia wajib membayar yang paling ke,cil dari sdl
harga atau sesuai nilai tindak pidana tersebut.

Kdua, dia wajib mernbayar dengan yang paling kecil dili
hargarrya atau sesrai nilai tindak pidananya unhrk masing:rnasfotg

dai kedtrarSn. Begitu pula bila diyat tindak pidanangn besar.

45- WatTindak Pidana Budak Mutotab Metrfii
Miliknya

'e6, s?l iJte elSt 6?( -1Y11

Jtsi y; it * ptvt'; lt |':? {tf le
.i)'il ;i UtAt'*f tiL :;tr"'
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429L. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:
Asy-syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abduflah bin
Al Harits mengabarkan kepada kami dari hnu Juraij. Atha'
berkata, "Apabila dilakukan tindak pidana terhadap budak
mukatab maka dendanya menjadi miliknya. "8

Pendapat ini juga dinyatakan oleh Amr bin Dinar.

Ibnu Juraij bertanya, "Apakah karena dia mengadakan akad
kitabah dengan menggunakan hartanya yang disimpannya
sebagaimana dia menyimpan hartanyn?" Dia menjawab, "ya,,.

Pendapat yang benar adalah seperti yang dikatakan oleh
Atha' dan Amr bin Dinar. Diyat tindak pidana terhadap budak
mukatab adalah termasuk hartanya dan majikannya tidak boleh
mengambilnya dalam kondisi apapun, meskipun tindak pidana
tersebut membuatorya lumpuh sehingga dia tidak bisa bekerja;
karena bisa saja si budak mukatab bisa membayamya meskipun
kondisinya lumpuh. Jadi majikannya tidak mendapatkan apapun
dari diyat tersebut. Kecuali bila si budak mukatab meninggal
sebelum dia membayar angsuran, maka seruruh divat tindak
pidana tersebut menjadi milik sang majikan, karena si budak
mukatab meninggal sebagai budak biasa.

_ -" Atsar ini terdapat daJam Mushantaf Abdmzaq (g/Sg94OO, pembahasan:
Budak Mukatab, bab: Kesalahan Budak Mukatab dan Tindak pidana yang Dilalaftan
ummul walad) dari hnu Juraij dari Atha', aku bertanya kepadanya, ..apakah 

aiyat
tindak pidana terhadap budak mukatabmenjadi miliknlra?" oii -*;u*ub,-,.1a menladi
milik budak mukaba'. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Amr bin Dinar. Aku bertangra

fepada Atha', "Apakah karena dia mengadakan akad kibbah dengan menggunakan
hartanya yang disimpannya sebagaimana dia menyimpan hartanya?" Dia menjawab,
"Ya'. (no. 15692)
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46. Tindak Pidana Budak Mukatab Terhadap

Majikannya dan Tindak Pidana Majikan Terhadap
Budak MukatabnYa

Setiap findak pidana yang dilakukan seorang majikan

terhadap budak mul<aAbnya yang tidak sampai berimbas pada

jiwanya (menyebabkan kematiannya), maka ia seperti tindak

pidana yang dilakukan orang lain terhadapnya, dimana si budak

mukatab bisa mengambil seluruhnya (seluruh diyakrya) sebagai-

mana dia bisa mengambil dari orang-orang asing. Kecuali bila si

budak mukatab memiliki angsuran yang harus dibayar dan telah

jafuh tempo, maka sang majikan bisa menjadikannya sebagai ganti

dari diyatrya yang setimpal. Akan tetapi bila majikan melakukan

tindak pidana terhadapnya yang berimbas pada jiwanya maka akad

kitabahrrya batal dan si budak mukabb tersebut meninggal

sebagai budak bila dia meninggal sebelum membayar angsuran,

dan rnajikannp tidak wajib melakukan apapun, karena tindakan

tersebut merupakan tindak pidana terhadap budaknya bila dia

belum merdeka.

Apabila sang majikan melakukan f,ndak pidana terhadap

budaknya dengan memotong tangannln, lalu si budak mukatab

meminta kepada sang majikan agar membayar diyat tindak

pidananya sebelum dia sembuh, maka harus dilihat dulu sesuatu

yang mengenainya dengan dibayamya dipt tersebut. Bila dia

merdeka dengannya, maka sang majikan bisa mengatakan, "Kalau

engkau menjadikannya sebagai qishash atas kou,rajibanmu dan

akad kitabah+nu tetap seperti biasa maka Saya akan

memerdekakanmu dan engkau bisa mengambil sisanya bila ada"-
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Apabila sang majikan memilih demikian lalu si budak
mukatab meninggal, maka sang majikan harus menanggung
diyatnya ketika masih hidup sebagaimana dia menanggung diyat
tindak pidana terhadap budaknya yang lain lalu si budak tersebut
merdeka sebelum meninggal dan kemudian dia meninggal tanpa
mendapatkan qishash, meskipun tindak pidananya dilakukan
secara sengaja, karena perbuatan tersebut telah dilakukan dan
belum ada qishash antara dia dengan si budak.

Apabila sang majikan tidak memilih demikian sampai si
budak mukatab meninggal maka akad kitabahrrya batal, karena
dia meninggal sebagai budak biasa. Apabila si budak mukatab
masih memiliki angsuran yang wajib dibayamya ralu sang majikan
melakukan tindak pidana terhadapnya dan dryakrya sama dengan
angsuran tersebut, sementara angsuEnnya telah jafuh tempo, lalu
sang majikan menginginkan agar diyat tersebut dijadikan qishash
(ganti yang sama) untuk angsuran tersebut, maka hukumnya
adalah qishash. Sedangkan bila angsurannya belum jatuh tempo
maka ia tidak menjadi qishash, kecuali blla budak mukabb yang
menginginkannya sementara majikannya tidak menginginkannya.

Apabila sang majikan melakukan tindak pidana terhadap
budak mukatabnya yang tidak ma,rnjibkan memerdekakannya,
lalu si budak mukatab mengatakan, "segerakanrah diyahrya
sebelum luka akibat perbuatan tersebut sembuh", maka kami akan
memberikan untuknya seluruh diyat tindak pidana tersebut. Kecuali
bila diyatnya melebihi harga brdak tersebut seandainya dia
meninggal- Apabila ia melebihi harganya seandainya dia
meninggal, maka ia tidak boleh diberikan kepadanya sampai dia
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sembuh, karena kami tidak tahu barangkali dia meninggal sehingga

diyat tidak perlu diberikan oleh sang majikan'

Apabila putra sang majikan atau aSnhnya atau selain sang

majikan melakukan findak pidana terhadap budak mukatab, maka

tindak pidana terhadapnyra seperti findak pidana terhadap orang

lain dan tidak berbeda, dan sang majikan tidak boleh

memaafkannya. Kecrrali bila si budak mul<aAb meninggal sebelum

membayar angsuran kibbah, maka pada saat ifu sang majikan

boleh memaafkannla karena si budak mul<aab telah menjadi

miliknya (telah menjadi budak biasa)-

47 - Tindak Pidana Terhadap Budak Mukatab dan
BudaknYa

Apabila seorang budak lal+laki melakukan tndak pidana

terhadap budak mul<abb secara sengaja, lafu si budak mulaab

hendak melakukan qishash semerrtara majikannya hendak

membayar diyat, maka si budak mul<aab boleh melakukan

qishash, karena majikannya dilarang menggunakan harta dan

tubuhnya.

Ar-Rabi' berkata: Ada puta pendapat lain, yaifu bahwa

budak mukaAbtidak boleh melalarkan qishashkarena bisa saja dia

tdak mampu membagrar angsurall sehingga hal tersebut

diserahkan kepada majikanryra (seperruhnd. Bila demikian halnya

maka si budak mut<abb telah membatalkan diyat yang boleh

diambil majikannyn seandainya dia tidak melalft&an qishash.
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Apabila budak mukatab melakukan zina maka majikannya
tidak boleh menerapkan hukuman had padanya, dan bila dia
melakukan dosa sang majikan juga tidak boleh menderanya.
Budak mukatab hanya boleh mendidik budaknya dan tidak boleh
menerapkan hukuman had kepadanya, karena hukuman had tidak
bisa diterapkan oleh selain orang merdeka.

Begrtu pula dia melakukan tindak pidana terhadap budak
milik budak mukatab yang ada qishash, maka keduanya wajib
berhak mendapat diyat. Si budak mukatab dan budaknya tidak
boleh memaafkan diyat tersebut baik sedikit atau ban5rak. Dia juga
tidak boleh mengadakan perjanjian kecuali bila seluruh diyat
tersebut dibayar atau memberikan tambahannya. Apabila dia
mengadakan perjanjian lalu temyata ada kelebihan maka kelebihan
tersebut tidak boleh dibebaskan, karena dia telah memilikinya dan
dia tidak boleh merusak sesuatu yang dimilikinya.

Apabila seseorang melakukan tindak pidana terhadap
budak mukatab atau budaknya, maka si budak mukatab boleh
memilih apakah akan mengambil diyrat atau melakukan qishash.
Apabila dia hendak memaafkan qishash pada dirinya atau
budaknya tanpa diyat, maka pemaafannya batal, karena dia
memiliki hak atas tindak pidana sengaja terhadap dirinya dan
budaknya baik dalam bentuk hata atau qishash. Jadi dia tidak
boleh membatalkannya karena hal tersebut merupakan tindakan
memsak hartanya.

Apabila dia memaafkan lalu dia merdeka maka dia tetap
boleh mengambil harta tersebut dan tdak perlu melakukan
qishash, karena dia telah memaafkan sementara dia tidak
dibolehkan merusak hartanya. sebagaimana bila dia menghibah-
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kan sesuatu baik budak mukatabatau membebaskannya lalu budak

tersebut merdeka, maka dia boleh mengambilnya, karena dia

melakukannya padahal dia tidak bisa melakukan hibah. Majikan si

budak mukatabtidak boleh membebaskan tindak pidana terhadap

budak mukatab dan juga tidak boleh mengambil sesuatu dari

tangan si budak mukatabyang berupa diyat tindak pidananya atau

diyat tindak pidana terhadap budaknya.

Apabila tindak pidana terhadap budak mukabb

menyebabkan kedua tangan atau kedua kakinya bunfung atau

menyebabkannya buta atau tuli, maka sang majikan tidak boleh

mengambil diyat yang didapat si budak tersebut sampai si budak

tersebut tidak mampu membayar angsurannya- Akan tetapi dia

boleh melakukannya bila akal si budak mul<aab hilang, dengan

syarat hakim datang lalu menyerahkan harta si budak mukatab

kepada orang adil dan kemudian harta tersebut digunakan untuk

keperluan si budak mukatab dan unfuk membayar angsuralrnya

sarnpar dia merdeka atau dinyatakan tidak mampu. Begitu pula

yang berlaku bagi budak mukabbperempuan dan budaknya, tidak

ada pertedaan sarna sekali. Apabila tndak pidana tersebut

berimbas pada jiwa budak milik budak ml<aab dan budak

mulaAbperempuan, maka hukumnya juga fidak berbeda'

Apabila tindak pidananya berkaitan dengan jiwa si budak

mukabb laki-laki dan si budak mukabb perempuan sebelum

keduanya membayar angsuran maka akad kibbahrrya batal dan

harta keduanya menjadi milik majikan keduanp. Jadi dia memiliki

harta keduanya bila dia melakukan findak pidana terhadapnya

selama dua budak mukatab tersebut belum mendapatkan diyat

findak pidana. Dia juga memiliki diri keduanya selama keduanyra
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belum mendapatkan diyat tindak pidana dari budaknya yang bukan
mukatab.

Apabila seseorang melakukan tindak pidana terhadap jiwa
budak mukatab yang ada qishash lalu si budak tersebut sembuh
dan dia telah mengambil separuh diyatnya dan setelah itu dia
meninggal, maka sang majikan bisa mengambil separuh sisanya
dan juga mengambil harta si budak mukatab yang ada. Apabila
tidak pidananya berkaitan dengan tangan lalu si budak mukatab
mau berdamai dengan diyat yang lebih sedikit yaifu separoh, maka
sang majikan boleh menerima sisa yang wajib pada tangan budak
mukatabnya, karena si budak meninggalkan sisanya sehingga sang
majikan yang mengambilnya. Sebagaimana halnya bila dia
membebaskan hutang pada seseorang atau menghibahkan sesuatu
kepadanya lalu dia meninggal sebelum merdeka, maka majikannya
boleh mengambil hutang yang dibebaskan tersebut atau sesuafu
yang dihibahkan tersebut bila si budak mukatabtidak mampu atau
meninggal tanpa sebab tindak pidana tersebut.

Tindak pidana terhadap budak mur<atab adalah berkaitan
dengan harganya, dan harga budak serain mukatab ditaksir pada
saat dia melakukan tindak pidana. Adapun tindak pidana majikan
budak mukatab terhadap budak mukatab atau budaknya dan
hartanya serta tindak pidana yang dilakukan orang lain adalah
sama. Dia bertanggung jawab terhadap mereka sebagaimana
orang lain bertanggung jawab terhadap mereka dalam hal selain
jiwa dan harta mereka. Jadi tidak ada pertedaannya. Hanya saja
bila dia menanggungnya unfuk mereka tapi dia tidak membayar
sampai divonis tidak mampu atau meninggal maka ia gugur
darinya, karena dia menjadi miliknya (majikannya).
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Apabila dia melakukan tindak pidana terhadap mereka

yang menghanrskannya membayar angsuan kibfuh,lalu si budak

mukatabingin menjadikannya sebagai qishash, maka sang majikan

bisa mengambilnya. Apabila budak mukatab lah-laki dan budak

mut<aAb perempuan meninggal sebelum menjadikannya sebagai

qishash, maka dia meninggal sebagai budak dan akad kiabahnya

batal dan hartanya menjadi milik sang majikan'

Apabila sang majikan melakukan findak pidana terhadap

budak mukabbnya dengan membunuhnSn dan harga budak

tersebut 1000 dinar, sementara si budak masih merniliki hutang

angsuran kiAbah sebesar 1000 dinar atau kurang atau lebih

sampai jangka waktu tertenfu, maka si budak mul<aAb frdak

merdeka dan dia dinyatakan tidak mampu. Begitu pula bila dia

melakukan tindak pidana terhadapnya derrgan memotong

tangannya lalu dia wajib memba5rar diyat sebesar 500 dinar setelah

ada perjanjian damai atau karena hal lainnp, sementara hutang si

budak mukakb hanya tersisa safu dinar, maka si budak mul<atab

tidak merdeka sampai dia mengatakan, "lqktl telah menjadikan

sesuattr yang wajib unfukku sebagai qishaslf '

Apabila dia mengatakarurya sebelum meninggal lalu setelah

ifu dia meninggal maka dia merdeka karena ucapannya tersebut.

Apabila dia tidak mengatakannya sampai meninggal maka dia

meninggal sebagai budak. Begitu pula bila majikan si budak

mukabb melakukan Undak pidana terhadap hartanya yang

menyebabkannya wajib membalnr 1000 dinar, sernentara hutang

si budak mulabb tinggal tersisa sahr dinar yang belum jahrh

tempo dan dia tidak mengatakan "Aku merriadikannya sebagai

qishaslf" sampai dia meninggal, maka dia meninggal sebagai
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budak biasa (bukan mukata$. Apabila dia mengatakan, .Aku

menjadikannya sebagai qishash sesuai kewajiban membayar
angsuran atas diriku", maka dia menjadi orang merdeka ketika
mengucapkannya.

Begifu pula bila dia mengatakan, "Aku telah menjadikan
sisa angsuran kitabah sebagai qishash terhadap kewajiban
majikanku", maka ia menjadi qishash dan si budak menjadi orang
merdeka dan dia tetap bisa mendapatkan sisanya. semua ini
adalah bila angsuran terakhir belum jatuh tempo. Apabila hanya
tersisa safu angsuran atau sebagian angsuran atau lebih tapi
semuanya telah jafuh tempo dan sang majikan tidak memvonisnya
lemah hingga dia (sang majikan) melakukan tindak pidana
terhadapnya yang diyahrya sesuai dengan angsuran si budak yang
masih tersisa atau bisa dibayarkan dan masih ada sisanya, maka si
budak mukatab menjadi orang merdeka, karena sang majikan telah
memenuhi sesuafu yang telah menjadi keurajibannya ketika si
budak mukatab mendapatkan sesuafu seperti kewajiban emgsuran-
nya. Bukankah saya tidak memaksa majikan memberikan diSat
tindak pidana kepadanya kecuali bila ada sisa dari angsuran
kitabah si budak?Bila ada sisa maka saya akan memaksanya
memberikannya kepadanya. Apabila si budak mukatab memiliki
harta maka saya fidak akan memaksanya unfuk memberikan
sisanya kepada sang majikan, dan dia mendapatkan sesuatu yang
sama dari majikannya atau lebih banyak.

Begitu pula bila angsuan terakhimya jatuh tempo lalu sang
majikan mengambil hartanya dan mengambir lnng tersisa tanpa
sepengetahuan si budak mukatab, maka si budak mukatab
merdeka bila angsurannya telah jahrh tempo. Begihr pula bila dia
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menagih hutang dengan perwakilan mukatab lalu menahannya

atas nama mukatab tanpa ,n;ufurtya, maka si budak mukatab

merdeka. Apabila angsurannya belum jahfi tempo lalu sang

majikan mengembalikannya kepadanya maka dia tidak merdeka

keanali dia ingin menjadikannSn sebagai qishash, kemudian sang

majikan dipaksa unfuk memberikannya kepadanya bila

angsurannya belum jafuh temPo-

Adapun budak mukatab, dia udak dipaksa untuk

menjadikannya sebagai qishash. Semua ini adalah bila tindak

pidana majikan terhadap budak mukatabnya mempakan bagian

yang dijadikan akad kitabah. Bila demikian halnya maka ia menjadi

qishash. Apabila sang majikan wajib memberikan sesuafu kepada

si budak mukatabselain yang telah diakadkan dalam kitabah nraka

si budak mukatab tidak merdeka dan apa yang diberikan tidak

menjadi qishash sampai dia menerimanya dan memberikan

harganya kepadanya sesuai angsuran terakhir, atau keduanya

berdamai dengan ketentuan bahwa yang diberikan merupakan

qishash.

contohnya adalah bila sang majikan melakukan tindak

pidana terhadap si budak mukabb sementara si budak mukabb

wajib memberikan 100 Sha' gandum yang harganya senilai 50

dinar. Apabila sang majikan wajib membayar (diyat) dengan emas

atau perak atau unta yang nilainya lebih besar dari angsuran si

budak mukabb maka apa yang diberikan tersebut bukan qishash,

meskipun angsurannlE telah jafuh ternpo, karena yang r,uajib

dibayar budak mukaAb tidak sama dengan diyat yang wajib

dibayar sang majikan. Al(an tetapi seandainyra sang majikan

membakar gandum 100 Sha' milik budak mulabb yang sama
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dengan gandumnya, sementara gandum yang wajib diberikan si

budak telah tiba saatorya untuk diberikan, maka ia menjadi qishash

meskipun sang majikan tidak men5rukainya.

Apabila gandum tersebut lebih baik atau lebih buruk dari
gandumnya maka ia tidak menjadi qishash sampai . si budak
mukatab ridha, bila gandum yang dibakar tersebut lebih baik dari
gandum yang wajib diberikan si budak mukatab dan hendak
dijadikan qishash atau sang majikan ridha menjadikannya sebagai
qishash, bila gandum yang dibakar lebih buruk dari gandum yang
wajib diberikan oleh si budak mukabh maka ia tidak menjadi
qishash, kecuali bila si budak melakukan tipu daya agar sang
majikan ridha. Begitu pula bila sang majikan melakukan tindak
pidana terhadap si budak mukatab dalam sesuafu yang seperti
gandum, maka hukumnya juga tidak berbeda.

Apabila sang majikan melakukan tindak pidana terhadap
budak mukatab yang menyebabkarunya wajib memberikan diyat,
lalu sang majikan dan si budak mukatab menjadikannya sebagai
qishash, maka sesuatu yang wajib dibayrar si budak boreh ditunda;
atau yang wajib dibayar si budak mukatab telah jatuh tempo dan
sang majikan juga wajib membayar sesuai yang dibayar si budak
atau lebih banyak dengan keridhaan keduanya, lalu sang majikan
melakukan tindak pidana lagi untuk kedua kalinya, maka ia
merupakan tindak pidana terhadap orcmg merdeka yang ada
qishasl>nya bila memang ada qishasbnya. atau wajib membayar
diyat bila tidak ada qishaslrnya.

Apabila dia beralasan tidak tahu bahwa si budak telah
merdeka dengan alasan bahwa si budak mukatab masih memiliki
kauajiban terhadapnya sehingga menjadi qishash dan si budak
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menjadi orang merdeka, maka hal tersebut tidak diterima

sebagaimana tidak diterimanya hal ini dari seorang lakiJaki yang

mengetahui seorang budak laki-laki lalu dia membunuhnya setelah

merdeka tanpa mengetahui bahwa si budak tersebut telah

merdeka.

Ar-Rabi' berkata: Ada pula pendapat lain, yaitu bahwa

diambil darinya diyat orang merdeka dan tidak qishash untuk

sesuafu yang masih syrbhat. Sebagaimana bila seseorang

membunuh l<afir harbi sebelum mengetahui keislamannya, maka

dia wajib membayar diyat orang merdeka dan tidak ada qishash.

Dan si budak mukatabitu berbeda dengan kafir Harbi, karena kafir

hafti sejak awal halal dibunuh, sementara budak itu tidak dihalal

dibunuh sejak awal.

Ar-Rabi' berkata, "Pendapat Imam AsySyafi'i lebih tepat."

Apabila budak mukatab merdeka lalu majikannya atau

orcng lain kembali melakukan tindak pidana terhadapnya setelah

dia merdeka, sementara si pelaku mengetahui hal tersebut atau

tidak mengetahuinya, maka hukumnya sama; dan tindak pidana

terhadapnya satna seperti Undak pidana terhadap orang merdeka.

Apabila majikan budak mukatab melakukan tindak pidana

terhadapnya dengan memotong tangannya dan dia wajib

membayar di5nt yaitu separuh dari harganya, sementara angsuran

si budak telah jafuh tempo dan menrpakan angsuran terakhimya,

maka dia menjadi orang merdeka.

Begrtu pula bila belum jatuh tempo lalu sang majikan dan si

budak menjadikannya sebagar qishash, maka si budak menjadi

orang merdeka. Apabila sang majikan memotong lagi tangannya

yang lain se@ra tidak sengaja sehingga si budak taA/as, maka
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aqilalrnya wajib membayar separuh diyat orang merdeka karena

tindak pidana terhadap tangan yang lain, karena sang majikan

melakukan tindak pidana terhadapnya ketika si budak telah

merdeka.

Apabila sang majikan melakukan tndak pidana terhadap

budak mukaAb lalu si budak memaafkan majikannya dari
pembayaran diyat, maka pemaafan tersebut dibolehkan. Apabila

dia melakukan tindak pidana terhadap budak mukatab dan si

budak telah menjadi orang merdeka, lalu si budak mengatakan,
"Tindak pidana tersebut dilalillon ketika statusku telah merdeka",

tapi si pelaku mengatakan, "la terjadi kaika statusmu masih budak

mukata6', maka 5ang berlal$ adalah ucapan si pelaku dan si

budak mukabb wajib mendatangkan saksi. Sama saja apakah

ucap.mnlra dibenarkan oleh sang majikan atau tidak.

Apabila sang majikan menSntakan bahwa findak pidana

tersebut dilakukan ketika status si budak telah merdeka maka
pemyataannya diterima, karena pemyataannya tersebut fidak
berkaitan dengan dirinya sendiri, akan tetapi dia diharuskan
mendatangkan saksi. Apabila saksi menyatakan demikian maka

diputuskan bahwa sang majikan wajib membayar diyrat tindak
pidana terhadap orang merdeka. Apabila budak mukatab memiliki
ayahnya lalu sang ayah melakukan findak pidana terhadapnya,

maka dia boleh menjualnya sesuai kadar tindak pidana tersebut-

Apabila orang 5nng tidak boleh dijual oleh budak mul<atab

melakukan tindak pidana terhadap budak mukatab, maka dia

boleh menjualnya sesuai nilai tindak pidana tersebut dan tidak
boleh menjual lebih dari itu. Apabila budak dari budak mukatab

melakukan tindak pidana terhadap budak mukatab maka tindakan
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tersebut sia-sia (tidak ada qishash dan diyat), kecuali bila ada

qishasbnya maka boleh dilakukan qishash. Apabila ada diyatnya

atau dilakukan secara sengaja lalu dia menginginkan diyat tindak

pidana, maka hal tersebut tidak boleh dilakukan. Akan tetapi dia

boleh menjualnya dengan melihat sebagaimana dia boleh

menjualnya meskipun tidak ada tindak pidana terhadapnya'

Apabila budak mukatab melakukan tindak pidana terhadap

budaknya yang dia boleh menjualnya, maka tindak pidana tersebut

sia-sia; kecuali bila tindak pidananya dilakukan secara sengaja yang

ada qishaslrnya, maka harus dilakukan qishash. Apabila

bentuknya harta maka si budak tidak wajib mendapatkannya dari

majikannya. Begitu pula bila budak mul<atab memiliki aph atau

ibunya lalu dia melakukan findak pidana terhadap keduanya'

Apabila tindak pidana tersebut ada qishasltnya maka

keduanya boleh melakukan qishash, dan keduanya tidak memiliki

opsi unfuk mengambil harta darinya, karena keduanya tidak keluar

dari kepemilikan si budak mukabb dan tidak boleh mengambil

hartanya seandainya findak pidananya dilakukan secara tidak

sengaja. Apabila keduanya merdeka dan si budak mukaab

merdeka, maka keduanya tidak bisa menunfut harta kepadanya,

karena saat terjadi perbuatan tersebut kduanya tidak keluar dari

kepemilikannya.

Apabila budak mukabb melakukan findak pidana terhadap

putranya yang ikut mengadakan akad kitabah bersamanya, maka

tindak pidana terhadapnya seperti findak pidana terhadap orang

lain dimana sang anak maka boleh mernrntutrla. Si anak tidak perlu

memaafkannSra, karena dia menjadi milik orang lain seperti dia.

Apabila peltuatannya dilakukan secara sengaja maka sang anak
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tidak bisa melakukan qishash tapi boleh mengambil diyat darinya.

Dan sang anak tidak boleh menolak diyat tersebut.

Apabila dia tidak mengambil diyatnya sampai sang ayah

merdeka sementara sang anak belum merdeka, rnaka

konsekuensinln tetap berjalan. Apabila sang anak mendeka

sebelum mengambil diyatnya, maka dia boleh memaafkannya,,baik

sang ayah telah merdeka atau belum, karena haknya adalah

hartanya yang tidak ada jalan bagi orang lain terhadapnya.

48. Majikan Memerdekakan Budak Mukatabr

G

,. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy
Syafi'i berkata: Apabila seoftmg laki-laki mengadakan akad kitbbah
dengan budaknya lalu si budak membayar angsuran kepadanya
atau belum membayamya sampai sang majikan memendekakan-

DVd, maka pembebasan tersebut berlaku dan akad kiAbahrrya
batal, sementam hartanya yang didapat saat menjadi muhtab
merupakan miliknya dan majikannya tidak berhak terhadapnya.
Apabila sang majikan mengadakan al<ad htabah dengannya,lalu
m-engatakan, "Aku telah mernbebaskan seluruh angsuran kitabah-
mu", maka si budak menjadi onmg mqdeka.

Hal ini seperti ucapannya "Engkau merdeka", karena dia
memerdekakannya dalam asal kiAbah sebagai budak yang
dibebaskan dari angsuran. Apabila sang majikan mengatakan
"Aku membebaskan angsuan hAbahnu kecrrali safu dinar atau
10 dinar", maka si budak bebas dari kiabah kecuali yang
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dikecualikan, dan si budak mukatab tidak merdeka kecuali bila

dibebaskan dari angsuran kitabah terakhir.

Dalam hal pengecualian sang majikan dari kitabah, maka

hukum asalnya adalah bahwa yang berlaku ucapan sang majikan.

Apabila dia mengatakan, "Yang saya bebaskan adalah angsuran

terakhir dan yang akhirkan adalah angsuran awal", maka

ucapannya tersebut berlaku. Apabila sang majikan meninggal yang

berlaku adalah ucapan ahli warisnya. Apabila mereka tidak

mengeluarkan statemen apapun maka hakim bisa memufuskan

bahwa yang berlaku adalah angsuran kitabah terakhir, karena dia

boleh menangani hal tersebut. Angsuran tersebut tidak boleh

dibebaskan kecuali bila telah diketahui jelas bahwa ia dibebaskan.

Apabila yang dibebaskan adalah angsuran terakhir atau sebelum-

nya, maka yang terakhir adalah ganti dari yang pertama-

Apabila sang majikan membebaskan angsuran budak

mukatab atau memerdekakann5ra saat sakit, maka kemerdekaan

tersebut ditahan dulu. Apabila yang keluar dari sepertiga adalah

harganya yang paling kecil atau sisa angsurannya maka si budak

merdeka. Tapi bila tidak maka si budak mukatab hanya merdeka

sebatas sepertiga, lalu dia dibebaskan dan kihbah sesuai yang

dimerdekakan darinya, sementara sisanya tetap dalam kiAbah.

Apabila majikan si budak mengakui bahwa dia telah menerima

angsuran pada saat sakit yang menyebabkan kematiannya atau

ketika dia sehat, maka pengakuan tersebut dibolehkan, sebagai-

mana dibolehkannya pengakuan terhadap orang lain bahwa dia

telah menerima pembayaran hutang darinya.

Apabila seorang laki-laki mengadakan akad htabah dengan

budak laki-lakinya dengan pembayaran menggunakan dinar lalu dia
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mengatakan, "Aku membebaskan 1000 dirham dari angsuranmu",
maka dia tidak dianggap membebaskannya, karena si budak udak

wajib membayar dengan dirham. Begifu pula bila dia mengadakan

akad kitabah dengan budaknya dengan pembayaran menggguna-

kan dirham lalu mengatakan, "Aku membebaskan 100 dinar dari
angsuranmu", sementara saat itu harganya seperti dirham yang

disebutkan atau kurang darinya atau lebih banyak, maka dia tidak
dianggap membebaskannya, karena dia hanya membebaskan

sesuatu yang boleh dibebaskan. Begifu pula setiap jenis yang

disebutkan akad kitabah lalu sang majikan membebaskan jenis

yang lainnya.

Apabila sang majikan mengatakan, "Aku mengadakan akad
kitabah dengannya dengan pembayaran 1000 dirham", Ialu aku
katakan, "fih membebaskan 50 dinar darimu", yakni membebas-

kan 1000 dirham yang senilai 50 dinar, maka pembebasan

tersebut berlaku dan si budak mukatab menjadi orang merdeka.
Apabila sang majikan tidak mengatakan demikian lalu si budak

mukatab mengklaim demikian terhadap majikannya, maka saya

akan meny:ruhnya bersumpah sesuai yang dimaksudnya.

Apabila sang majikan meninggal tanpa menjelaskann5ra,

maka saya akan menyuruh ahli warisnya berzumpah bahwa
mereka tidak tahu bahwa dia telah membebaskan 1000 dirham
bila nilainya 50 dinar. Apabila saksi-saksi menyatakan terhadap
budak mukabb bahwa majikannya mengatakan "Aku telah
menerimanya darinya", atau dia mengatakan kepada majikannya
"Bukankah saya telah memberikannya kepadamu?" Lalu dia
mengatakan "Ya", lalu dia mengatakan "ltu adalah angsuran

terakhirku", maka yang berlaku adalah ucapan sang majikan.
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Apabila dia mengatakan "Dia tidak memberikan kepadaku

kecuali satu dirham", maka yang berlaku adalah ucapannya

dengan sumpahnya dan ucapan ahli warisnya jika dia meninggal,

karena si budak merupakan budak selamanya sampai ada saksi-

saksi yang menyatakan bahwa dia telah membayar semua

angsurannya dalam bentuk dinar. Bila saksi telah menyatakan

demikian maka hukumnya berlaku.

Apabila saksi-saksi menyatakan bahwa dia mengatakan

"Engkau telah membayar angsuran terakhirmu", tanpa menambah

yang lainnya, maka yang berlaku berkaitan dengan angsul?u'I yang

tersisa adalah ucapan sang majikan ketika dia masih hidup dan

ucapan ahli warisnya setelah dia meninggal, karena pembayaran

tersebut belum terbukti. Apabila mereka bersaksi bahwa dia

mengatakan "Aku menerima angsuran terakhirmu insya Allah atau

bila si fulan berkehendak", maka hal ini tidak berlaku karena ada

pengecualiannya. Apabila dia mengatakan, "Al$J menerima

angsuran htabahtnu bila engkau menghendaki", maka hal ini juga

tidak berlaku karena ada pengecualiannya.

49. Budak Mukatab yang Dimiliki Dua, Salah
Seorang darinya MemerdekakannYa

Apabila dua laki-laki mengadakan akad kibbah dengan

budak keduanya lalu dia membayar sebagian angsuran atau belum

membayamya sampai salah seorang dari keduanya memerdekakan

bagiannya darinya, maka bagiannya darinya merdeka,
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sebagaimana dia boleh memerdekakan ummul waladnya dan
budak mudabbar-nya serta budaknya yang bukan mukatab.
Apabila dia memiliki harta maka si budak mukatabtersebut ditaksir
harganya sehingga dia merdeka seluruhnya, sebagaimana hukum
yang berlaku pada budak yang dimiliki dua orang yang
dimerdekakan salah seorang dari keduanya.

Apabila dia tidak memiliki harta maka separuh yang tersisa
tetap sebagai mukabb. Apabila salah seorang dari keduanya
memerdekakannya lalu yang lainnya juga memerdekakannya,
apabila orang pertama kaya dan mampu membayar separuhnya
maka si budak mukatab menjadi orang merdeka dan orang yang
memerdekakan pertama kali wajib membayar separuh harganya
sementara tindakan memerdekakan yang dilakukan orang lain
batal- Adapun ovala'ttya menjadi milik orang yang memerdekakan
pertama.

Sedangkan bila dia tidak kaya maka tindakan memerdeka-
kan pihak lain (pihak kedua) batal dan wala'aya menjadi milik
keduanya. Apabila seorang budak mukatab menjadi milik dua
orang lalu salah safu dari keduanya membebaskan bagiannya dari
kitabah dan tidak memerdekakannya, maka hukumnya seperti
memerdekakannya lalu harga budak tersebut ditaksir bila dia kaya.
Begitu pula bila dia membebaskan yang wajib diberikan kepada-
nya, karena budak mukatab tersebut adalah miliknya. Apabira dia
telah memerdekakan maka wala'rtya menjadi miliknya. Jadi ini
berbeda dengan budak mukatabyang diwariskan.
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50- Warisan Budak Mukatab

Apabila seorang laki-laki menikahkan putrinya yang janda

dengan budak mukatabnya berdasarkan keridhaan sang putri atau

menikahkannya dengan budaknya (yatg bukan mukataQ lalu dia

mengadakan akad kitabah dengannya maka hukumnya diboleh-

kan. Apabila sang majikan meninggal dan putrinya mendapat

warisannya darinya maka nikahnya batal, karena sang putri

memiliki suaminya tersebut. Sedangkan bila sang majikan

meninggal sementara putrinya tidak mendapat warisannya darinya

maka pemikahannya tetap sah.

Apabila salah seorang dari atrli waris memerdekakannya

maka bagian orang yang memerdekakannya menjadi merdeka dan

wala'rrya menjadi milik orang yang mengadakan al<ad kitabah

dengannya. Begitu pula bila dia membebaskan sesuafu yang wajib

diberikan kepadanya, maka bagiannya juga merdeka. Apabila si

budak mukatab merdeka maka tidak ada kepemilikan terhadapnya

dan bagiannya menjadi merdeka dengan segala kondisi dan harga

si budak tidak ditaksir, karena tindakannSn memerdekakannya dan

membebaskannya adalah memerdekakan yang tidak memiliki hak

wala', karena hak unla'hanya berlaku bagi orang yang mengada-

kan akad kitabah dengannya.

Saya melarang menaskir harganya karena dia tidak

memiliki hak owla'selama si budak mukatab tidak dinyatakan tidak

mampu. Apabila si budak mukabb tidak mampu maka dia bisa

dimerdekakan dan hal tersebut dilakukan karena stafusnya yang

budak, karena seandainya tidak ada stafus budak padanya dan dia

tidak mampu maka orang tersebut tidak dapat memilikinya-
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Apabila dia mewarisinya bersama orang lain lalu keduanya
memerdekakannya maka hukumnya tidak dibolehkan seandainya

keduanya mewarisinya sebagai harta atasnya, akan tetapi

keduanya hanya mewarisi stafus budaknya, dengan artian bila
keduanya memerdekakannya maka dia menjadi merdeka,
sementara wmla'rtya ada pada orcrng yang mengadakan akaa

kihbah dengan budak tersebut.
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4292. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia
berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata:
Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi' dari hnu Umar
dari Aisyrah @, bahwa dia hendak membeli seorang budak
perempuan untuk dimerdekakan, lalu keluarganya mengatakan,
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"Kami akan membelikannya untukmu tapi dengan syarat wala'aya

milik kami". Lalu aku (Aisyah) beritahukan hal tersebut kepada

Rasulullah $. Maka beliau bersabda, " syarat itu tidak bisa

menghalangimu, karena hak wala' milik orang yang memerdeka-
r rrOkan. '

O/
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4293. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin

Sa'id dari Amrah tanpa mengatakan "Dari Aisyah". Akan tetapi
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9 Hadits ini telah disebutkan pada no. (1807, pemtrahasan: Wasiat, bab: Wala'

dan Sumpah)
10 Abar ini telah disebutlGn dengan sanad dan redaksinya pada no. (1808,

pernbahasan' Wasiat dan Sumpah). Di dalamnya disebutkan, "Ambillah dia dan Mlah
syarat rzala'untuk mereka, karena hak wata'ifuunfuk omng yang memerdekakan."
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4294. Malik mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin
Urwah dari ayahnya dari Aisyah, dia berkata, "Menurutku hadits
Nafi' paling tsabit, karena ia diriwayatkan secara musnad dan juga
karena ia paling sesuai. Dalam hadits Nafi' disebutkan bahwa
Aisyah mensyaratkan r,vala' unfuk mereka, lalu Nabi $ memberi-
tahukan kepadanya bahwa bila dia memerdekakan maka umla'
menjadi miliknya. Jika demikian, tidak bemrti dia mensyaratkan
wala'whlk mereka atas perintah Nabi g."u

Bisa jadi ketika Hisyam atau Urwah mendengar Nabi S
bersabda "Hal ifu tidak menjadi apa bagimti', yang dimaksudnya
adalah bahwa beliau menyuruhnya mensyaratkan wala'unfuk
mereka. Jadi hapalannya tidak sesuai dengan hapalan hnu Umar
tgb. Wallahu A'lam

Tiga hadits di atas saling sesuai selain kalimat tadi yang
keliru. Inilah yang kami pegang karena telah shahih dari
Rasulullah S. Tapi ini fidak berarti bahwa boleh menjual budak
mukatab laki-laki dan budak mukatab perempuan ketika kedua
tidak divonis tidak mampu. Karena sejauh yang saya ketahui tidak
ada yang menyelisihi pendapat bahwa budak mukatab tidak boleh

11 Atsar ini telah disebutkan dengan sarnd dan redaksinyra (Pernbahasan: Hudud
dan sifat Mengasingkan, no.2899, bab: Arti Bahiirah, saa'ibah, washiilah dan Al
Haam).
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dijual kecuali bila dia tidak mampu atau si budak ridha

meninggalkan akad kitabah, maka bisa disimpulkan bahwa arti

hadits tersebut tidaldah demikian; karena saya tidak menemukan

hadits yang shahih dari Nabi $ dalam hal ini, dan semua ulama

yang kukenal berpendapat bertentangan dengannya.

Jadi arti hadits tersebut tidaklah demikian. Inilah yang lebih

tepat dikatakan sebagai maksud hadits tersebut, yaitu bahwa

kitabah merupakan syarat bagi si budak mukatab atas majikannya.

Apabila si budak mukatab menghendaki, dia bisa membatalkan

akad kitabah. karena ia hanya dokumen perjanjian yang tidak

mengeluarkannya dari kepemilikan sang majikan dan tidak

mengeluarkannya darinya kecuali bila dia membayar angsuran

kitabah tersebut. Inilah arti yang paling tepat dan inilah pendapat

yang saya pilih.

Apabila budak mukatab perempuan atau budak mukatab

laki-laki ridha membatalkan akad kitabah maka dia boleh

melakukannya, sebagaimana setiap orang yang memiliki hak boleh

membatalkannya. Sebagaimana bila dikatakan kepada budak laki-

laki "Jika engkau masuk rumah ifu maka engkau merdeka", tapi si

budak tersebut Udak memasukinya, dan juga sebagaimana

dikatakan kepadanya "Jika berbicara demikian maka engkau

merdeka", tapi dia tidak mengatakannya, maka budak tersebut

tidak merdeka.

Bukankah Barirah memohon bantuan berkenaan dengan

satu angsurannya dan Aisyah menawarkan kepadanya apakah

dibeli atau dimerdekakan? Dalam kasus ini Barimh pergi menemui

keluarganya unfuk memberitahukan tentang tawaran Aisyah, lalu

dia kembali lagi kepada Aisyah untuk menyampaikan respon
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keluarganya, kemudian Aisyah membelinya lalu memerdekakannya
setelah diberitahukan oleh Rasulullah $.

Semua ini menunjukkan bahwa Barirah ridha meninggalkan
kiAbah atau menyatakan tidak mampu. Apabila budak mukatab
mengatakan "Aku tidak mampu membayar angsuran" atau

membatalkan kiAbah, maka ifu adalah werilenangnya, baik
diketahui bahwa dia memiliki harta atau mampu membayar atau
tidak diketahui demikian.

Apabila majikannya mengatakan "Aku fidak ridha bila dia
tidak mampu", maka dikatakan "Ifu adalah kepufusannya dan
engkau tidak punya wewenang di dalamnya. Dia adalah budakmu,
maka ambillah hartanya dan mintalah dilayaninya dan berilah dia
upah. Ambillah sisa makanan pokoknya dan hartanya, ifu lebih
baik daripada dia membayar angsuranryra."

Begitu pula bila ada dua budak atau beberapa budak dalam
safu kitabah lalu salah seorang dari mereka menyatakan dirinya
tidak mampu atau ridha meninggalkan htabah, maka dia keluar
dari akad kitabah tersebut dan bagiannya dihilangkan darinya,
sebagimana bagiannya dihilangkan seandainya dia meninggal atau
dimerdekakan oleh majikannya. Dan sarna saja baik si budak
mukatab fidak mampu ketika angsurannya jahrtr tempo atau
sebelum jatuh tempo. Apabila dia menyatakan dirinya tidak
mampu maka dia divonis tidak mampu. Apabila dia menyatakan
dirinya tidak mampu dan membatalkan kitabah lalu mengatakan
"Aku akan ikut lagi akad hbbah, maka hal tersebut tidak
dibolehkan kecuali dengan memperbarui akad kiabah dan
menyatakan dirinln tidak mampu di hadapan majikannya. Dan bila
majikannya sedang pergi maka hukumnya juga sama.
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Apabila si budak mukatabmenyatakan dirinya tidak mampu

dan membatalkan kitabah lalu dia membayar angsuran kepada

majikannya lalu dia merdeka dengan syarat pertama, lalu ada saksi

yang menyatakan bahwa dia menyatakan dirinya tidak mampu

atau ridha dibatalkan akad kitabahaya. maka statusnya tetap

menjadi budak dan sesuatu yang diambil majikannya hukumnya

halal baginya. Apabila dia ingin majikannya menyuruhnya

bersumpah bahwa dia tidak memperbami akad kitabah maka hal

tersebut boleh dilakukan.

Apabila masalahnya tetap seperti biasa lalu dia membayar

angsuran terakhir kepada majikannya dan mengatakan kepadanya

"Engkau merdeka dengan arti pertama", sementara dia tidak

mengetahui bahwa si budak tersebut menyatakan dirinya tidak

mampu dan ridha dibatalkan al<ad kibbahrya, maka unrsannya

antara dia dengan Allah, dan dalam kasus ini statusnya secara

hukum menjadi orang merdeka dan seluruh harganya bisa difuntut.

Dalam hal ini kami tidak menghitung untuknya sesuatu yang

diambil darinya, karena dia mengambilnya darinya ketika statusnya

budak dan memerdekakannya disebabkan status kibbah sehingga

dia bisa menuntut harganYa-

51. Kelemahan Budak Mukatab TanPa
KeridhaannYa

Apabila sang majikan dan budak mukaabnya sama-sama

ridha dengan akad kibbah, maka sang majikan fidak boleh
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membatalkannya sampai si budak mukatab fidak mampu
membayar salah safu angsurannya. Apabila si budak tidak mampu
tapi tidak mengatakan "Aku telah membatalkan akad kitabah,
maka akad kitabah tetap seperti biasa sampai sang majikan
memilih membatalkannya, karena hak majikan bukan hak budak
mukatab bahwa tidak boleh ditetapkan akad kiabah tersebut
ketika si budak tidak membayar angsumnnya, kecuali bila sang
majikan meninggalkan haknya dengan membatalkannya maka
pada saat itu baru dibolehkan, karena keduanya sama-sama ridha
dengan akad kitabah tersebut.

Apabila salah satu angsuran hAbah telah jatuh tempo tapi
si budak mukatab tidak membayramp dan sang majikan tidak
membatalkannya, maka stafus si budak tetap sebagai mukatab.
Apabila dia membayiar setelah angsurannya jafuh tempo dengan
jangka waktu yang pendek atau panjang, maka sang majikan tidak
boleh menyatakannya tidak mampu. sang majikan tidak boleh
menyatakan si budak mukatab tidak mampu kecuali bila satu
angsuran atau sebagian angsurann!,"a telah ptuh tempo dan si
budak tidak membayamya.

Apabila si budak mukatab ada di suafu negeri maka sang
majikan tidak boleh menyatakan bahwa dia tidak mampu kecuali
bila dia (si budak mukataQ hadir. Apabira si budak hadir lalu sang
majikan meminta pembayaran angsurannya yang terah jafuh
tempo baik sedikit atau banyak, lalu si budak mengatakan "Aku
tidak memilikinya", lalu sang majikan mendatangkan saksi unfuk
menyaksikan bahwa dia telah memvonisnya tidak mampu atau
membatalkan kitabahrya, maka akad kibbahtersebut batal.
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Apabila si budak mukatab datang dengan memberikan

harta kepada majikannya sebagai ganti dari angsurannya maka dia

tidak dianggap budak mukatabdan sang majikan boleh mengambil

harta tersebut darinya sebagaimana dia boleh mengambil harta

milik budaknya. Dan sama saja apakah ini dilakukan di hadapan

penguasa atau lainnya. Apabila si budak tersebut datang kepada

penguasa unfuk meminta kepadanya agar memberinya waktu agar

dia bisa membayar angsurannya, atau dia meminta hal tersebut

kepada majikannya, maka penguasa atau sang majikan tidak boleh

memberinya waktu; kecuali bila si budak membawa sesuatu yang

bisa dilual sebagai gantinya, maka dia bisa diberi waktu untuk

menjualnya.

Apabila si budak tersebut mengatakan "Aku memiliki harta

yang bisa saya bawa", maka penguam tidak perlu memberinya

waktu sampai datangnya harta tersebut, karena bisa saja si budak

tersebut diberi wakfu tapi dia menyia-nyiakannya dan tidak

memberikannya kepadanya. Kasus ini tidak salna dengan kasus

orang merdeka yang meminta waktu (diberi tangguh) unhrk

pembayaran hutang, karena hutang yang ada dalam tanggungan-

nya bukan jalan atas stahrs budaknya, sementara si budak mukabb

adalah budak (meskipun tidak sepenuhnya) dan dia hanya menolak

membayar kewajibannya. Apabila si budak mukatab tidak hadir

dan angsurannya telah jatuh tempo, lalu majikannya mendatang-

kan saksi bahwa dia telah menyatakan dirin5n tidak mampu atau

membatalkan kitabah+rya. maka si budak mukakb divonis tidak

mampu.

Apabila dia telah hadir lalu mendatangkan saksi bahwa

majikannya telah menerima pembayaran darinya yang dinyatakan
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tidak mampu atau telah dibebaskan darinya.atau diberi tangguh,
maka statusnya tetap budak mukatab. Begitu pula bila majikan si
budak mukatab mendatangi penguasa lalu meminta kepadanya
agar memufuskan bahwa si budak mukatab fidak mampu
membayar angsuran, maka penguasa tidak boleh memufuskan
demikian sampai dibuktikan bahwa si budak tersebut masih dalam
status mukatab dan angsurannya telah jafuh tempo, kemudian dia
harus menyuruhnya bersumpah bahwa dia tidak membebaskannya
dan belum menerima angsuftrn darinya dan tidak memberinya
tangguh. Apabila hal tersebut telah dilakukan maka penguasa
boleh memutuskan bahwa si budak mukatabtersebut tidak mampu
dan ditetapkan sesuai hujjahnya bila dia memiliki hujjah.

Apabila sang majikan mendatangi penguasa lalu mengata-
kan kepadanya "Aku telah memberinya tangguh sampai waktu
tertentu agar dia membayar angsuannya, akan tetapi batas waktu
tersebut telah habis", maka boleh dipufuskan sesuai dengan
ketenfuan berkenaan dengan angsuran yang telah jafuh tempo.

Apabila sang majikan mengatakan "Aku telah memberinya
wakfu tanpa batas waktu tertenfu atau sampai batas waktu tertenfu
tapi kemudian saya memufuskan unhfi tidak memberinya wakfu,,,
maka dia belum menyatakan bahwa si budak mukatab tersebut
tidak mampu. Kemudian kasusnya dilaporkan kepada hakim
negeri setempat lalu sang hakim menyuruhnya datang dan
kemudian diberitahukan kepadanya bahwa sang majikan telah
menarik kepufusan memberi tangguh kepada budak mukatabnya.
Setelah dipelajari kasusnya maka hakim boreh mengatakan
(kepada budak mukabQ, "Kalau engkau bisa membayar kepada
wakilnya atau kepadanya langsung (maka engkau tetap berstatus

762



Alllrnffi

mukahA, tapi bila fidak maka saya akan membatalkan kitabah+nu

dan menjualmu lalu hasil penjualanmu akan diberikan kepadanya".

Apabila si budak minta diberi tangguh maka hakim tidak

boleh memberinya tangguh bila sang majikan memiliki wakil

sampai si budak membayar kepadanya. Apabila sang majikan tidak

memiliki wakil maka hakim boleh memberi tangguh kepada si

budak mukatab sesuai jarak perjalanannya ke tempat majikannya.

Apabila telah jatuh tempo si budak tidak juga membayar

maka hakim negeri setempat bisa menetapkan bahwa si budak

mukatab tersebut tidak mampu. Kecuali bila si budak mukatab

membawa sesuafu yang bisa dijual sebagai ganti dari angsurannya,

maka dia bisa diberi waktu untuk menjualnya (sampai laku) dan

tidak boleh lebih dari ihr, atau dia datang dengan membawa orang

yang mau memberi piutang kepadanya, atau dia menjual sesuafu

kepada orang yang berpiutang tersebut yang barangnya ada di

tempat.

Apabila di tangan orang yang berpiutang tidak ada

barangnya maka hakim bisa menahan budak mul<aAb tersebut lalu

menetapkan bahwa dia tidak mampu, kemudian sesuatu yang ada

pada orang yang berpiutang diberikan kepada sang majikan,

karena ia merupakan harta budaknya. Apabila saya mengatakan

"Sang majikan boleh menetapkan bahwa si budak mukatab ttdak

mampu', atau "Penguasa boleh menetapkan bahwa si budak

mukatab tidak mampu", lalu sang majikan atau penguasa

menetapkan bahwa si budak mukatab tidak mampu lalu si budak

tersebut mendatangkan hartanya, maka penetapan tersebut tidak

bisa ditolak.
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Apabila ada orang yang mengatakan "Apakah ada dalil
yang engkau miliki berkaitan dengan pendapatmu bahwa sang

majikan yang menyatakan bahwa si budak mukatab tidak mampu
dan bukan penguasa?" Maka dikatakan, "la masuk akal sesuai

yang telah kujelaskan."
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4295. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

As5r-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin
Al Harits mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij dari Ismail bin

i jt,t
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umayyah bahwa Nafi' mengabarkan kepadanya bahwa Abdullah

bin Umar ;g mengadakan akad kitabah dengan budak laki-lakinya

dengan pembayaran 30.000 (dirham), lalu dia mendatanginya, tapi

si budak mengatakan "Aku tidak mampu membayar." hnu Umar

berkata, "Kalau begitu, aku akan membatalkan akad kibbah<nu".

Si budak berkata, "Aku tidak mampu membayamya, maka

batalkanlah." Nafi' berkata, "Maka aku memberi isyarat kepadanya

agar (membatalkannya)." Saat itu hnu Umar memang ingin

memerdekakannya. lalu si budak tersebut membatalkannya'

Ketika ifu dia memiliki dua atau seorang putua. Lalu hnu umar

berkata, "Menjauhlah dari budak perempuanku." Nafi' berkata,

"Lalu hnu Umar memerdekakan putranya setelahnya'"l2

1, 1ot o /. o / l,o'l I ot '2A I
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4296. hnu uyainah mengabarkan kepada kami dari Syabib

bin Ghardaqah, dia berkata, "Aku pemah melihat Syrraih

mengembalikan budak mukatab sebagai budak ketika dia tidak

mampu (membayar angsuran). " 13

12 Atsar ini terdapat datam Mushannaf Abdmazaq (8/407 , pembahasan: Budak

Mukatab, bab: Ketidakmampuan Budak Mukatab dan Lainnya) dari lbnu Juraij dari

Ismail bin umayyah dengan redaksi yang sama" Akan tetapi di dalamnya disebutkan
,.Dia memiliki dua putri J* .nor*g putra". Di dalamnya juga disebutkan "[-alu hnu

umar memerdekakan putranya setelahny'a, kemudian ih-r dua budak perernpuannya

lalu setelah itu ayahnya." (no- 15724l,
13 Abar ini todapat dalaro Mushannaf lbnu Abi Syaibh l5/L65, pernbahasan,

Jual Beli dan Pemdilan, bab: Menjadikan Budak Mukatab Sebagai Budak Biasa Bila

Dia Tidak Mampu Membayar Angsuran) dari Ibnu Numair dari Haijai dari Al Hakam
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Sang majikan dan penguasa boleh menyatakan bahwa si

budak mukatab tidak mampu. Apabila angsuran telah jatuh tempo
lalu sang majikan memintanya kepadanya agar membayamya lalu
si budak mukatab mengatakan, "Aku telah membayamya
kepadamu" atau "Aku telah memberikannya kepada wakilmu"
atau "Aku telah memberikannya kepada si fulan atas perintahmu",
lalu sang majikan menolaknya, maka hakim tidak boleh buru-buru
memvonisya tidak mampu dan harus memberinya wakfu safu hari
atau maksimal tiga hari.

Apabila si budak tersebut mendatangkan saksi maka hakim
harus menyuruhnya bersumpah bersamanya dan membebaskan-
nya sesuai kesaksian yang diberikan saksinya. Apabila dia datang
dengan membawa saksi tapi hakim tidak mengenalnya maka
hakim tidak boleh buru-buru menyatakan dia tidak mampu sampai
menanyakan terlebih dulu kepadanlra. Bila dia berpaling maka
hakim hams menyuruhnya bersumpah bersamanya, sedangkan
bila dia tidak berpaling maka hakim harus memanggilnya dengan
orang lain.

Apabila dia datang bersamanya pada hari ifu atau esok
harinya atau setelahnya (maka dia tetap sebagai mukatad, tapi bila
tidak maka hakim dapat menyatakan bahwa dia tidak mampu.
Apabila dia menyatakan bahwa ada saksi yang tidak hadir, maka
dia harus menyatakan bahwa ada saksi yang tidak hadir tersebut,
tapi bila tidak maka dia dinyatakan tidak mampu. Kecuali bila dia
memiliki saksi yang menyatakan bahwa dia terah membayar
angsuran atau sang majikan telah membebaskannya darinya. Bila

dari lbrahim dari $praih, bahwa dia mengembalikan budak Mukatab sebagai budak
biasa ketika budak tersebut tdak marnpu mernbayar angsuran, tapi dia tdak
melakukanngra secara buru-buru.
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dia datang dengan membawanya maka status angsurannya

ditetapkan dan sang majikan boleh mengambil setorannya dan

harga dari layanannYa.

Apabila dia udak datang dengan membawanya maka dia

dinyatakan tidak mampu. Apabila hakim menyatakan si budak

mukabb ndak mampu berdasarkan syarat tersebut lalu saksi

datang dan memberi pemyataan bahwa sang majikan telah

membebaskan si budak tersebut angsuran tersebut yang merupa-

kan angsuran terakhimya lalu si budak mukabb meninggal, maka

hartanya diladikan warisan unfuk ahli warisnya yang merdeka,

karena dia meninggal dalam keadaan merdeka, lalu sang majikan

dapat mengambil sesuatu yang diambil darinya dan harganya.

Apabila angsuran tersebut bukan angsuran terakhir maka si budak

mukatabmeninggal sebagai budak biasa'

Apabilasangmajikanataupenguasamenyatakanbahwa

budak mukabbnya tidak mampu, lalu sang majikan mengatakan

setelah penetapan tersebut "Aku mengakui kembali akad kitabah-

mu,,, maka hal tersebut tidak berlaku sampai mempertarui lagi

akad kitabah dengannya. Apabila si budak mukatab telah

membayar pada akad kiabah pertama dan sang majikan

mengatakan "Aku telah menetapkan bahwa engkau merdeka",

maka si budak tersebut merdeka dengan penetapan tersebut lalu

keduanya sarna-sarna menuntut harga mukatab tersebut,

sebagaimana keduanya dapat salrla-salna menunfut dalam akad

kiabahyang rusak.

Begitu pula bila dia mengatakan "Aku telah menetapkan

unh"rkmu akad htabah pertama'" Tanpa menyebut telah

memerdekakannya. Karena ucapannya "Aku telah menetapkan
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unfukmu akad kitabah pertama." Adalah bahwa dia telah
menetapkan bahwa si budak mukatab telah membayar dalam akad
kitabah pertama. Apabila sang majikan menyatakan bahwa budak
mukatabnya tidak mampu lalu dia menerima pembayaran darinya
sebagaimana biasanya tanpa mengatakan "Aku telah menetapkan
akad kitabah denganmu", maka si budak mukatab tersebut tidak
merdeka karenanya dan pembayaran yang diberikannya sama
seperti upeti yang bisa diambil oleh sang majikan.

Apabila sang majikan mengadakan akad kitabah dengan
budak-budaknya secara sekaligus (dengan satu akad) lalu mereka
semua tidak mampu membayar angswan kitabah, maka sang
majikan boleh memilih siapa saja yang dikehendakinya untuk
dinyatakan bahwa dia tidak mampu dan boleh memilih di antara
mereka yang tetap diakui stafus mukatabnya lalu dia mengambil
bagiannya darinya. Begifu pula bila sebagiannya membayar
sementara sebagian lainnya tidak. Maka siapa saja dari mereka
yang telah membayar maka dia merdeka dan sang majikan tidak
boleh memvonisnya tidak mampu. Sedangkan bagi yang tidak
mampu membayar maka dia dinyatakan tidak mampu.

Jadi mereka sama seperti beberapa budak yang meng_
adakan al<ad kitabah secam terpisah lalu mereka semua tidak
mampu, dimana sang majikan boleh memilih siapa saja dari
mereka yang dikehendakinya untuk ditetapkan bahwa dia tidak
mampu dan mengakui siapa saja dari mereka yang dinyatakan
tetap dalam akad kitabah. Dan sang majikan tidak boleh memvonis
tidak mampu orang yang telah membayar angsuran kitabah
tersebut.
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Apabila budak mukatab tidak mampu salah satu angsuran

kitabah tapi majikannya tidak memvonisnya tidak mampu dan

malah memberinya tenggang wakfu, lalu si budak tersebut

meninggal sebelum membayamya, maka dia meninggal sebagai

budak dan hartanya menjadi milik majikannya. Apabila seorang

laki{aki mengadakan akad kitabah dengan budaknya lalu si budak

fidak mampu membayar salah safu safu angsuran dan sang

majikan memberinya tenggang wakhr lalu dia (sang majikan)

meninggal, maka ahli warisnya dapat mengambil angsuran tersebut

dari budak tersebut.

Apabila a1rch mereka memberi tenggang waktu sampai

waktu tertentu tapi angsuran tersebut tidak dibayar, maka dia

boleh mengambilnya saat itu juga sebagaimana iuga boleh

mencabut tenggang waktr.r tersebut dan mengambilnya saat ifu

juga. Apabila si budak mul<atab tidak mampu membayar

(dinyatakan tetap sebagai mukata6), tapi bila tidak maka mereka

boleh dinyatakan tidak mampu. Jadi dalam masalah ini posisi

mereka seperti ayah mereka.

Apabila suatu kaum meurarisi budak mukatab lalu dia tidak

mampu membayar angsuran, lalu sebagian dari mereka hendak

memberinya tenggang waktu sementara sebagian lainnya hendak

memvonisnya Udak malnpu, maka orang-orang yang hendak

memvonisnya tidak mampu boleh melakukannya, sementara

orang-orang yang hendak memberinya tangguh juga boleh

melakukannya dan bagiannya tetap ada dalam kitabah.

Apabila dia memiliki harta saat dia divonis tidak mampu

oleh salah seorang dari mereka, maka orang yang memvonis tidak

mampu tersebut boleh mengambil sesuai miliknya dan
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membiarkan bagian yang dimiliki orang-orang yang tidak
memvonisnya tidak mampu, kemudian dikatakan kepada orang
yang memvonisnya tidak mampu "Engkau boleh mengambilnya
satu hari sesuai kadar yang engkau miliki, lalu engaku bisa

mempekerjakannya dan engkau wajib memberi nafkah kepadanya
pada hari ifu".

Begitu pula bila si budak mukatab sakit, maka engkau harus
menafkahinya sesuai bagianmu padanya. Karena pada dasamya

akad kitabahtya shahih untuk masing-masing orang yang

mengadakan akad kitabah dengannya dalam bagiannya. Dan
orang tersebut mendapatkan sesuai bagian budak mukatab
tersebut sebagaimana kewajiban majikan terhadap budak mukatab
nya dan kewajiban budak mukatabterhadap majikannya. Kasus ini
tidaklah sama dengan budak yang dimiliki dua orang yang salah
satu dari keduanya ingin mengadakan akad kitabah dengannya
lebih dulu, karena asal angsurannya batal. Adapun unfuk yang
pertama maka ia shahih dan dibolehkan.

Apabila seorang laki-laki mengadakan akad kitabah dengan
budak-budaknya secara sekaligus lalu mereka tidak mampu
membayar angsuran, lalu sebagian dari mereka hendak
memvonisnya tidak mampu sementara sebagian lainnya ingin tetap
melanjutkannya, maka hal tersebut boleh dilakukan dan masing-
masing mendapatkan bagiannya dari hAbah tersebut. Apabila
seorang laki-laki mengadakan akad htabah dengan seorang budak
lakilaki lalu si budak tersebut tidak mampu membayar angsuran,
Ialu sang majikan mengatakan "Aku menetapkan sebagianmu tidak
mampu dan mengakui sebagiannya lagi", maka hal tersebut tidak
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dibolehkan, sebagaimana dia tidak dibolehkan mengadakan akad

ki ta bah dengan sebagiannya.

Apabila dia melakukannya dan si budak mukatab mem-

bayar angsuran maka dia merdeka dan dia bisa menagih separuh

harganya lalu dia merdeka separuhnSra, karena bila dia merdeka

separuhnya sedang dia memilikinya maka dia merdeka seluruhnya.

52- Menjual Angsuran Budak Mukatab

Kami tdak membolehkan menjual angsurannya budak

mukabb baik dengan hutang (laedit) atau secara kontan atau

dengan kondisi apapun, karena ia tidak ditanggung oleh mukatab,

mengingat bila dia mau dia boleh menyatakan dirinya Udak

mampu membayar angsuran. Apabila ia dijual maka jual belinya

batal. Apabila budak mukabb membayar angsurannya kepada

pembeli atas perintah sang majikan maka dia merdeka,

sebagaimana bila dia memberikannya kepada wakilnya lalu dia

merdeka; karena budak mukabb itu bisa bebas darinya atas

perintah majikannya, dan apabila dia bebas darinSn maka dia

merdeka, kemudian pembeli kibbah tersebut hanrs mengembali-

kan sesuatu yang diambilnyra bila ia ada di tangannya atau sesuafu

yang sama dengannya bila 5nng diambilnya salna atau dengan

nilainSa bila ia hilang dan tidak ada sesuatu yang sama dengannya.

Dan penjual juga harus mengembalikan pembayaran yang diambil

dari harga angsuran tersebut.
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53. Pembayaran Angsuran Menggunakan Harta
Orang Lain

Apabila seorang laki-laki mengadakan alraid kibbah dengan
budak laki-laki dengan pembayaran menggunakan sesuafu selain

uang (ardh) atau binatang tertentu yang disebutkan sifatnya atau
makanan yang disebutkan takarannya, lalu si budak mukatab
membayar seluruh angsuran kibbah dan menjadi orang merdeka,
lalu setelah si budak mukatab tersebut meninggal temyata
diketahui bahwa harta yang digunakannya unfuk memba5nr bukan
hartanya, maka dia meninggal sebagai budak biasa dan sang

majikan boleh mengambil hartanya dan harta yang telah diambil
oleh ahli warisnya bila mereka menerimanya-

Begifu pula bila seseorang melakukan Undak pidana
terhadap budak mukatab lalu dia mengambil di5nt orang merdeka,
maka orang-orang yang telah memberikan diyat tersebut bisa
mengambilnya lagi dari harta si budak mulatab dengan nilai yang
lebih dari diyat budak. Begitu pula bila saseorang mengadakan
akad kitabah dengan pembayaran menggunakan dinar lalu
temyata diketahui bahwa uang tersebut milik orang lain. Apabila
masalah ini tetap seperti biasa lalu ternyata angsuran yang telah
dibayar budak mukabb merupakan milik orang lain baik jenisnya

atau sifatrya, maka pembebasan tersebut tetap berlaku dan si
budak mukatab harus mempertanggungjawabkannln, akan tetapi
sesuatu yang telah diambil sang majikan darinya tidak keluar dari
kepemilikannya.

Apabila si budak mukatab telah membayar angsuran dan
temyata diketahui bahwa harta yang digunakannya milik omng lain
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dan saat ifu dia masih hidup, maka orang yang memiliki harta

tersebut bisa mengambilnya. Apabila seluruh angsurannya telah

jatuh tempo pada hari ketika diketahui bahwa harta tersebut milik

orang lain, maka dikatakan kepada mukatab "Jika engkau

membayar seluruh angsuranmu kepada majikanmu sekarang maka

engkau merdeka. Sedangkan bila engkau tidak membayamya

maka dia bisa memvonismu tidak mampu".

Apabila ketahuan bahwa harta yang digunakan budak

mutraAbunfuk membayamya merupakan milik orang lain ketika si

budak mukatab sedang pergi, sementara saat ifu dia memiliki

harta, maka hartanya harus disita dan harus ditunggu sebagaimana

yang telah saya jelaskan berkaitan dengan budak mukatab yang

angsurannya telah selesai ketika dia sedang pergi. Bila dia

membayamya (maka hukumnya demikian), tapi bila tidak maka

majikannya bisa memvonisnya tidak mampu. Apabila si budak

mul<aAb meninggal saat sedang pergi sebelum dia membayar

angsurannya maka dia meninggal sebagai budak-

Begrtu pula bila harta yang telah dibayarkan tersebut

temyata diketahui sebagai milik orang lain berdasarkan penjelasan

si budak mul<aab. Apabila seorang laki-laki datang lalu menyata-

kan bahun harta tersebut milik majikannya dengan pengakuan dari

majikannya atau dinyatakan sebagai milik si budak mukatab, tapi si

budak mukatab mengingkari pengakuan sang majikan atau dia

mengeluarkannya dari kepemilikannya, maka si budak mukatab

menjadi orang merdeka, dan ini adalah tindakan merusak harta

sang majikan. Apabila dinyatakan bahwa harta yang telah

diberikan kepada sang majikan mempakan orang lain sementara

harta tersebut telah dirusak oleh sang majikan, maka hukumnya
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juga demikian, dan orang yang mengklaimnya bisa menunfuhya
kepada sang majikan bila dia mau, karena dia telah merusak
hartanya, atau dia bisa menunfutnya kepada si budak mukatab
karena dia telah memberi wewenang kepada sang majikan unfuk
merusaknya.

Apabila ada saksi-saksi yang menyatakan bahwa sang

majikan mengatakan kepada budak mukatabnya "Engkau

merdeka", ketika si budak mukabb membayar kepada sang

majikan dengan harta yang merupakan milik orang lain, lalu sang

majikan mengatakan "Aku hanya mengatakan 'Engkau merdeka'
bila engkau membayar dengan hartamu", maka sang majikan

harus disunfi bersumpah bahwa dia tidak bermaksud memerdeka-

kan bila kasusnya demikian, dan si budak mul<atab tersebut
menjadi budak biasa. Begitu pula bila para saksi menyatakan
bahwa sang majikan mengatakan "Engkau metrdeka", setelah si

budak mukatab membayar angsuan dan sebelum harta tersebut
diklaim sebagai milik orang lain.

Apabila mereka menyatakan bahwa sang majikan mengata-
kan kepadanya "Engkau merdeka." Setelah diketahui bahwa harta
tersebut milik orang lain, maka si budak mulaAbtersebut menjadi
orang merdeka, dan ini adalah tindakan memerdekakannya. Begifu
pula bila mereka menyatakan dernikian sebelum si budak mukatab
membayar angsuran atau menyatakan bahwa sang majikan
mengatakan "Budak ini merdeka" ketika membayar angsuran atau

setelahnya.

Apabila ditanyakan "Mengapa si budak mukatab hdak
merdeka padanya ketika diketahui bahwa harta yang digunakan
unhrk membayar angsuran bukan miliknya?" Maka dijawab
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"Bukankah dia merdeka secara zhahir dan hakim memutuskan

bahwa dia merdeka? Bahwasanya ucapan sang majikan 'engkau

merdeka' atau tidak ada ucapan demikian hukumnya sama?"

Apabila dia telah mengatakan kepadanya "Budak ini merdeka",

dengan alasan karena telah membayar angsuran tapi temyata

angsuran tersebut batal maka pembebasannya juga batal karena

harta tersebut milik orang lain'

Kasus ini tidak sarna dengan budak yang mengadakan akad

kitabah dengan majikannya dengan pembayaran menggunakan

khamer atau bangkai lalu dia merdeka dan sang majikan menunfut

harganya kepadanya, karena budak ini telah memberikan kepada

sang majikan dan tidak ada yang memilikinya selain dia. Hanya

saja sang majikan haram memilikinya sehingga kami anggap akad

kitabahaya batal. Kami menetapkan stafus merdeka berdasarkan

keridhaan sang majikan bahwa si budak mukatab dimerdekakan

dengan sesuafu yang tidak ada unsur penipuan di dalamnya'

Apabila ada orang yang mengaku memiliki khamer yang

diberikan si budak mukatab kepada majikannya maka si budak

tidak merdeka, karena sang majikan hanya memerdekakannya bila

si budak mukatab membayar dengan barang miliknya. Apabila si

budak mutatab telah merdeka maka dia bisa menuntut harganya

kepadanya.

Apabila sang majikan mengatakan kepada budaknya "Jika

engkau membunuh si fulan atau memukul si fulan maka engkau

merdeka,,, lalu budak tersebut membunuh si fulan atau

memukulnya, maka dia merdeka dan sang majikan tidak bisa

menunhrt apapun terhadapnya, karena dia tidak memerdekakan-

nya atas sesuafu yang dimiliki olehnya sehingga hukumnya seperti
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orang yang memerdekakan budaknya sejak awal, meskipun dia
menyuruh membunuh atau memukul orang yang tidak halar
dibunuh atau dipukul.

Apabila budak mukatab membayar angsuran kepada
majikannya sesuai akad kitabah lalu hakim memerdekakannya lalu
temyata diketahui bahwa harta yang digunakan unfuk membayar
bukan miliknya, maka hakim dapat membatalkan pembebasan
tersebut, karena dia hanya memerdekakannya secara zhahir.
sebagaimana halnya bila hakim memutuskan sebuah rumah yang
dibeli seseorerng dengan pembayaran menggunakan budak, apabila
temyata diketahui bahwa budak tersebut milik orang lain maka
rumah tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya sesuai
kepemilikan pertama.

Apabila sang majikan mengatakan kepada budak mukatab
nya setelah menerima pembayaran "Engkau merdeka,,, lalu
temyata harta yang digunakan unfuk membayar merupakan milik
orang lain, maka budak mukatab tersebut dikembalikan sebagai
budak biasa, kemudian sang majikan harus disuruh bersumpah
bahwa ucapannya "Engkau merdeka" tidak bermaksud me-
merdekakannyra bila si budak mukatab tidak membayar angsurem.
Karena ucapan "Engkau merdeka" adalah seperti diamnya. Jadi
secara hukum budak tersebut merdeka menurut kami dan
menurutrya sampai diketahui bahwa harta yang digunakan unfuk
membayar merupakan milik orang lain.

Apabila majikannya mengatakan kepadanya ,,Engkau

merdeka bila telah membayar angsuran kitabatt-', raru dia
meninggal, kemudian temyata diketahui bahwa harta yang
digunakan trnfuk membayar merupakan milik orang lain, maka si
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budak mul<atab tersebut harus dikembalikan sebagai budak biasa,

lalu ahli warisnya disuruh bersumpah bahwa mereka udak

mengetahui bahwa maksud dari ucapannya "Engkau merdeka"

adalah memerdekakannya tanpa angsuran ldtabah'

Apabila seorans laki{aki mengatakan kepada budak laki-

Iakinya "Jika engkau membayar 50 dinar kepadaku atau dengan

budak tertentu -yang disebutkan sifatrya- maka engkau merdeka",

lalu budak tersebut membayamya, kemudian temyata diketahui

bahwa harta yang digunakannya unhrk membayar merupakan

milik orang lain, maka si budak mukabb tqsebtrt dikembalikan

sebagai budak biasa. Apabila sang majikan mengatakan kepadanya

ketka si budak membayamln "engkau merdeka", maka hukumnya

adalah seperti png telah sap jelaskan berkaitan dengan budak

mulabb.

Apabila dia mengatakan kepada budaknya "Jika engkau

memberikan kepadaku budak ini dan pakaian ini (maka engkau

merdeka),,, lalu si budak memberikannya kepadanya dan dia

dimerdekakan, lalu ternyata diketahui bahwa barang yang

diberikan tersebut milik orang lain maka dia dikembalikan sebagai

budak biasa. Karena arti ucapan "Jika engkau memberikan

kepadaku budak ini dan pakaian ini dan ia meniadi milikku yang

sah", adalah seperti ucapannlra terhadap budak mukatabnya "Jika

engkau memberikan kepadaku dalam benhrk demikian maka

engkau merdeka".

Begitu pula bila dia mengatakan kepada budak laki-lakinya

"Jika saya menikahkanmu maka engkau merdeka", lalu dia

menikahkannya dengan pemikahan yang rusak, atau mengatakan

kepadanya "Jika saya menjualmu maka engkau merdeka", atau
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mengatakan "Jika saya menjual si fulan maka engkau merdeka",
lalu dia menjualnya atau menjual si fulan dengan jual beli yang
rusak, maka si budak tersebut tidak merdeka, karena yang berlaku
adalah bila jual belinya sah.

Apabila sang majikan mengatakan kepadanya "Jika engkau
memukul si fulan maka engkau merdeka", lalu budak tersebut
memukulnSra maka dia merdeka, karena hal tersebut bukan
memerdekakan atas sesuafu yang dimilikinya. Apabila dia
mengatakan "Jika engkau memukul si fulan maka engkau
merdeka", lalu si budak memukulnya si fulan meninggal maka dia
tidak merdeka, karena memukul tersebut hanya berlaku bagi orang
hidup. Bukankah bila ada orang yang menyemng seseorang lalu
orang yang diserang tersebut meninggal maka dia tidak boleh
memukulnya karena pemukulan hanya berlaku bagi orang hidup?

Apabila budak mukatab mengadakan al<ad kitabah dengan
pembayaran menggunakan dua sesuafu dalam dua angsuran lalu
dia membayamlra dan kemudian merdeka, lalu temyata diketahui
bahwa salah safu dari barang yang digunakan unfuk membayar
merupakan milik orang lain, maka dia dikembalikan sebagai budak
biasa. Apabila keduanya telah jahrtr tempo, maka dikatakan
kepadanya "Jika engkau membayar sebagai gantinya maka engkau
merdeka, tapi jika engkau tidak membayamya maka majikanmu
berhak menyatakan bahr,ua engkau tidak mampu".

Begitu pula bila budak mukatab mengadakan akad kiAbah
dengan pembayaran menggunakan beberapa barang lalu dia
membayar dengan sebagianngra, Ialu temyata salah safu dari
barang tersebut merupakan milik orang lain. Begitu pula bila dia
merrgadakan akad kitabah dengan pembayaran menggunakan
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dinar yang telah ditimbang lalu dia membayar dengan timbangan

yang kurang (tidak sesuai), maka dia tidak merdeka kecuali bila dia

membayar sesuai dalam perianjian. Begifu pula bila dia

mengadakan akad kiabah dengan pembayaran menggunakan

beberapa budak talu dia memba5riar dengan mereka dalam kondisi

cacat atau sebagian mereka cacat dan dia menjadi merdeka, lalu

sang majikan mengetahui cacat tersebut, maka sang majikan boleh

mengembalikan budak yang cacat tersebut'

Apabila sang majikan memilih mengembalikannya maka

pembebasan budak tersebut dibatalkan, sedangkan bila dia

memilih menahannSn maka pembebasan tersebut berlaku, karena

kitabahitu mirip dengan iual beli dalam sebagian besar hu}umnya'

Apabila teriadi penipuan karena adanya cacat maka bamng png

cacat tersebut harus dikembalikan dan jual belinya batal, besitu

pula yang berlaku dalam akad kiabah.

Apabila budak mukatab mengadakan akad kibbah dengan

pembayaran menggunakan dua budak laki-laki lalu dia memberi-

kan keduanln dalam kondisi cacat lalu keduanya meninggal di

tangan sang majikan atau dimerdekakan olehnya, lalu setelah itu

d&etahui bahwa budak tersebut cacat, baik si budak mukatab

tersebut mengetahuinya atau Udak, maka dikatakan kepada budak

mukabb "Jika engkau memberikan kepadaku harga budak

tersebut ketika dia sehat dan cacat maka engkau merdeka; tapi bila

engkau tidak memberikan kepadanya maka majikanmu bisa

memvonismu tidak mampu, karena engkau tidak memberikan

sesuai perjanjian dengan sempuma. sebagaimana bila engkau

membayar dengan dinar tapi kurang, maka engkau tidak merdeka

kecuali bila engaku memberikannya sesuai perjanjian atau
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memberikan kekurangannya". Begifu pula yang berraku dalam
makanan dan minuman serta barang-barang selain uang yang
dijadikan pembayaran dalam akad kiabah, hukumnya tetap sama
dan tidak berbeda.

54- Mewasiatkan Budak Mukatab

Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata: Asy_
Syafi'i berkata: Apabila seorang laki-raki meurasiatkan budak
mukatabnya untuk seseorang maka hukumnya fidak dibolehkan,
karena dia tidak bisa mengeluarkannya dari kepemilikanryn unfuk
diberikan kepada orang lain selama si budak tersebut masih
sebagai mukatab.

Apabila sang majikan mengatakan "Jika saya meninggal
karena sakitku atau bila saya meninsgar maka si fulan -yakni
budak mukatabnya- unfuk si fulan", maka wasiat tersebut batal.
Apabila si budak mukatab tidak mampu membayar angsuran
setelah kematiannya atau sebelumnya maka wasiat tersebut tntup
fidak dibolehkan, karena sang majikan metr,rasiatkan budak
tersebut sementara dia fidak bisa mengeluarkannya dari
kepemilikannya untuk diberikan kepada orang yang diberi wasiat.
sebagaimana bila sang majikan mengatakan "Jika salra meninggal
maka si fi.rlan unfuk seseorang dan tidak unfuk si firlan", tapi
temyata dia tidak meninggal sampai orang tersebut memilikinya,
maka hal tersebut tidak berlaku sampai diikrarkan lagi setelah
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orang tersebut memilikinya. Dan ketidak-mampuan budak

mukatab adalah merupakan wasiat dengannya.

Apabila seseorang menghibahkan budak mukatabnya

kepada seseorang dan menyrruhnya menerimanlra maka hibahnya

batal. Apabila budak mukabb tidak mampu membayar angsuran

ketika dia ada di tangan orang yang diberi hibah, maka hibahnya

batal, karena sang maiikan menghibahkannya sementara dia tidak

boleh mcnghibatrhannya. Begitu prla bila dia menghibartrkannya

dan men5nrruhnya menerimanya dan si budak ridha dinyatakan

tidak mampu lalu dia divonis tidak mampu. Akan tetapi bila dia

mev,rasiatkan angsurannya kepada seseorang maka wasiabrya

dibolehkan selama dia masih sebagai budak mukatab, dan wasiat

tersebut mencapai sepertiga maka dia harus membayar semuanya

lalu si budak mukatab menjadi orang merdeka, sementara wak'-

nya unfuk orang yang mengadakan akad kitabah dengannya.

Apabila seseorang merruasiatkan kitabah budak mukatabnya

kepada seseorang lalu si budak mukatab tidak mampu maka dia

menjadi budak milik ahli warisnya dan wasiatnya batal-

Apabila seorang laki-laki mengatakan "Hartaku pada budak

mukatabku untuk si fulan", bila si budak mukatab tersebut tidak

mampu membayar angsuran maka dia menjadi miliknya- Atau bila

dikatakan "Dia unhrk si fulan", maka wasiatnSa dibolehkan sesuai

yang diwasiatkan. Selama si budak mukabb masih dalam akad

kitabah maka angsurannya untuk orang yang diberi wasiat. Apabila

si budak mukatabtidak mampu maka dia menjadi milik orang yang

diberi wasiat.

Apabila seseoftrng meurasiatkan kitabah budaknya unfuk

seseorang lalu salah safu angsurannya jahrh tempo dan si budak
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mukatab tersebut tidak mampu membayar, kemudian orang yang

diberi wasiat menginginkan agar si budak tidak divonis tidak

mampu dan diberi tangguh, sementara para ahli warisnya

menginginkan agar budak tersebut divonis tidak mampu, maka

yang berlaku adalah keinginan ahli waris, karena stafus budaknya

menjadi milik mereka. Begitu pula bila dia mewasiatkan kibbah

budak mukatabnya untuk seseorang sementara status budaknya

untuk orang lain bila budak mukatab tersebut fidak mampu

membayar angsuran, maka orang yang diberi wasiat status

budaknya boleh memvonisnyra tidak mampu bila dia tidak mampu

membayar angsu?rn, karena status budaknya menjadi milik orang

tersebut.

Apabila seorang laki-lald meurasiatkan bahwa kiabah budak

mukatabnya unfuk seseotlng bila si budak mul<aAb tersebut

menyegerakan pembayaran angsurannlra sebelum jafuh tempo,

bila si budak tersebut menyegerakan pembayaran angsutannya

sebelum jatuh tempo maka kitabah tersebut menjadi milik orang

yang diberi wasiat. Sedangkan bila si budak mul<abb bdak

melakukannya maka dia tidak boleh dipaksa untuk menyegerakan

pembayarannya dan dia tidak divonis tdak mampu bila tidak

meny€gemkan pembayarann5ra, dan wasiat tersebut batal karana ia

merupakan ransiat disebabkan maksud tertentu.

Apabila maksudnya tidak tercapai maka wasiatnya batal.

Apabila s€seorang mengatakan "setiap angsuran budak mukabb
ku yang dibayar sebelum wakfuryra menjadi milik si fulan", maka

hularmnya seperti perkataannya "Setiap angsuftm yang

disegerakan pembayarannya maka ia menjadi milik si fulan, dan

setiap angsuan yang tidak disegerakan pembayarannya maka ia

182



Al llmm

menjadi milik ahli warisnya". Semua ini hanya berlaku bila akad

kitabahtya sah.

Apabila seseoftmg mengadakan akad kitabah dengan

budaknln dengan akad yang rusak lalu dia mewasiatkan kitabah

budaknya untuk seseorang, maka wasiat tersebut batal, karena

tidak ada akad kiAfuh atas budaknya. Apabila kasusnya tetap

demikian lalu dia meryasiatkan status budaknya unfuk sescorang,

maka dalam helini ada dua PendaPat:

Pertama, wasiatrya batal, kecuali bila dia mengatakur "Dia

bukan mukab6', karena kiAbabnya rusak. Apabila dia

mevuasiatkannya dan dia menganggapnya sebagai mul<aAb maka

wasiatrya batal. Begifu pula bila dia menjualnya dengan jual beli

yang rusak lalu ma,r.rasiatkannya unfuk seseorang, maka wasiafurya

juga batal, karena dia mewasiatkan demikian sedang dia

berpendapat bahwa budak tersebut untuk orang lain'

Kedua, wasiatnya dibolehkan dalam dua benhfi tersebut,

karena si budak tersebut bukan mukatab dan tidak keluar dari

kepemilikannya dengan jual beli png rusak'

Ar-Rabi' berkata, "Menurutku pendapat kedua adalah

pendapat 5nng diambil."

55. Wasiat Untuk Budak Mukatab

Apabila maiikan budak mukabb berwasiat agar dia (hdak

mukabA dimerdekakan maka dia merdeka dengan harga yang
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paling kecil atau berdasarkan yang tersisa dari htabah+rya.
Misalnya harganya 1000 sementara yang tersisa dari angsurannya

500, maka dia merdeka dengan 500; karena bila sang majikan
mewasiatkan agar dia dimerdekakan maka sang majikan telah
membebaskan akad hkbahnya, dan apabila sang majikan
mewasiatkan demikian maka si budak mukatab menjadi orang
merdeka.

Begitu pula bila seandainya harganya 1000 dan angsuran-
nya masih tersisa 2000, maka si budak mukatab merdeka dengan
1000. Apabila dia merdeka maka angsurannla gugur. Apabila
sang majikan mengatakan "Bebaskanlah kibbahrya" atau dia
meruasiatkan angsurmnya unfuknln maka hal tersebut sarra
dengan meurasiatkan unfuk memerdekakannya. I(arena bila
kitabah tersebut dibebaskan maka dia merdeka dengan hargarryn
yang paling kecil atau berdasarkan sisa kitabahtrya, baik hAbah
tersebut merupakan hutang atau bukan, ia tetap dihutang dari
sepertiga pada saat ifu.

Apabila seseorang berwasiat agar salah safu angsuran
kiabah diberikan kepada budak mukabb, maka hal tersebut
menjadi we\ renang ahli warisnyra dan mereka boleh memberikan-
nya kepadanya sesuai 5ang mereka suka baik diakhirkan atau
didahulukan. Apabila angsurannya berbeda-beda maka mereka
boleh memberikan yang paling kecil bila mereka menghendakinya.
Apabila sang majikan mengatakan "Bebaskan salah safu
angsumnnya yang kalian kehendaki", maka hukumnya juga
demikian. Apabila dia mengatakan "Bebaskan salah safu angsuran-
nya yang dikehendakin5ra", maka weuJenang tersebut ada pada
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budak mukatab. Jadi salah satu dari angsuran tersebut boleh

dibebaskan dari sepertiga baik didahulukan atau diakhirkan.

Apabila budak mukatab memiliki angsuran yang berbeda-

beda lalu sang majikan mengatakan "Bebaskan angsuralrnya yang

nilainya tengah-tengah", maka angsuran yang tengah-tengah bisa

jadi dalam jumlahnya atau temponya dan tidak ada yang lebih

utama dari keduanSra. Kemudian dikatakan kepada ahli warisn5ra,

"Bebaskan angsurann!,a yang paling tengah; bila kalian mau maka

yang jumlahnya tengah-tengah, dan bila kalian mau maka yang

temponya tengah-tengah".

Apabila budak mul<atab mengklaim bahwa yang diwasiat-

kan unfuknya bukan yang dibebaskan darinya, maka ahli warisnya

harus disuruh bersumpah bahwa mereka tidak mengetahui hal

tersebut dan mereka bisa membebaskan angsuran paling tengah

yang mereka kehendaki. Apabila kasusnya tetap demikian dan

tersisa dari angsurannya tiga angsuran dimana yang pertama dan

yang terakhir paling sedikit, maka dikatakan kepada mereka
*Kalian boleh' membebaskan angsuran yang tengah-tengah baik

dalam jumlahnya atau hartanya. Jika kalian ingin membebaskan

angsuran yang temponya tengah-tengah maka lakukanlah dan ia

adalah angsuran kedua yang sebelumnya ada safu angsuran dan

setelahnya ada\atu angsuran".

Apabila si budak mukatab memiliki empat angsuran lalu

mereka hendak membebaskan angsutan tengah-tengah yang

ditangguhkan, maka mereka bisa membebaskan salah satu dari

dua angsuran yang mereka kehendaki ynihr angswan kedua atau

angsuran ketiga, karena tidak ada yang lebih utama dari keduanya.

Apabila angsurannlE ada lima maka yang tengah-tengah adalah
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angsuran ketiga, karena sebelumnya ada dua angsuran dan

setelahnya ada dua angsuran.

Apabila angsurannya ganjil maka hanya ada safu angsuftrn

ynng ada di tengah. Sedangkan bila angsurannya genap maka

lnng tengah adalah dua angsuran. Sementara bila angsurannya

berbeda-beda jumlah hartanya seperti sepuluh atau serafus atau

tiga, lalu sang majikan mengatakan "Bebaskanlah salah safu

angsuran dari angsurem-angsurannya", maka mereka boleh

membebaskan angsurcm mana saja yang mereka sukai.

Apabila sang majikan mengatakan "Bebaskanlah angsuran-

nya lrang paling bunfk atau angsrannya Snng paling kecil", maka

mereka boleh membebaskan sesuai yang diwasiatkan, akan tetapi

kemungkinannya adalah bahwa yang dibebaskan itu dengan

melihat jumlahnya (Vang paling kecil). Apabila dikatakan "Yang

paling banyak", maka 5nng dimaksud adalah yang jumlahnlra

paling banyak, sedangkan bila dikatakan "Yang paling sedikit",

maka yang dimaksud adalah yang jumlahnya paling sedikit.

Apabila dia mengatakan "Yang paling tengah", maka ada

kemungkinan lnng dimaksud adalah posisi harta dan posisi paling

tengah.

Apabila dia mengatakan "Bebaskan angsurannya yang

tengah-tengah dari jumlah harta", sementara si budak tersebut

memiliki tiga angsuan, maka lrang dibebaskan adalah yang

tengah-tengah yaitu Snng bukan paling sedikit dan bukan paling

banyak. Apabila angsuanryra ada empat yaitu 11, 2L,3l dan 41,
lalu sang majikan mengatakan 'Bebaskan angsurannya yang

jumlahnya tengah-tengah", maka mereka boleh membebaskan

sesuka mereka. Bila mereka mau mereka bisa membebaskan yang
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20 atau 30, karena masing-masing dari keduanya tidak lebih

utama dari yang lain. Dan unfuk kasus-kasus lainnya hukumnya

disamakan dengan bab ini-

Apabila sang majikan mengatakan "Bebaskan sepertiga

kitabahtya", maka .mereka boleh membebaskan sepertiga

angsurannya dalam jumlahnya- Bila mereka mau maka yang

dibebaskan adalah yang terakhir, dan bila mau mereka jgga bisa

membebaskan angsuran yang sebelumnya. Begitu prla bila dia

mengatakan "setengahnya atau seperempatnya atau sepuluh

darinya".

Apabila seseorang meurasiatkan unfuk budak mul<aabnya

sesuai yang telah Saya jelaskan seperti satu angsuran atau

sepertiga atau paling sedikit atau paling banyak, tapi si budak

mukatabtidak menerima wasiat tersebut, maka weu'enang tersebut

ada pada budak mukatab. Apabila dia mewasiatkan sesuatu

unhrknya yang dibebaskan lalu si budak mukatab tersebut tidak

mampu maka dia menjadi budak biasa'

Apabila seseorang mewasiatkan harta unfuk budak

mukabbnya dengan menentukannya maka hukumnya dibolehkan-

Apabila si budak mukatab tidak mampu membayar angsumn

sebelum menerima wasiat tersebut maka wasiatnya batal, karena

dia tidak boleh benrrasiat unhrk budaknya mengingat si budak

merupakan milik ahli warisnya, karena wasiat unfuk mereka sesuai

kadar kepemilikan mereka PadanP-

Apabila seorang majikan mengatakan "Jika budak

mukabbkumau, juallah dia!" Lalu tem5rata si budak mau sebelum

dia membayar angsuran kitabah, maka dia boleh diiual- Sedangkan

bila dia tidak mau maka dia tidak boleh diiual'
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Apabila seorang mengatakan "Jika budak mukatabku trdak
mampu membayar angsuran maka dia merdeka", lalu si budak

mukatab mengatakan, "Jika sebelum angsuran jafuh tempo, maka

saya nyatakan diri tidak mampu", maka dia tidak merdeka.

Apabila salah satu angsurannya jahfi tempo lalu dia mengatakan
"Aku tidak mempu membalnr angsuran", sementara ahli waris

mengatakan "Dia masih mampu", maka mereka bisa mencari

hartanya. Bila mereka harta yang bisa digunakan unfuk membayar

angsuremnya maka si budak mukatab tersebut dinyatakan masih

mampu. Sedangkan bila fldak ditemukan harta yang dapat

digunakan unfuk membayar angsurannya maka para saksi harus

disuruh bersumpah bahwa mereka tidak menemukan harta

tersebut dan si budak mukatabdinptakan tidak mampu.

Apabila seseorctng mengatakan dalam wasiatrln "Jika

budak mul<aAbku mau, juallah dia!" Tapi temgrata si budak
mukatab masih mampu sampai dia mengatakan "Kamu mau
menjualku", maka dikatakan "Engkau tidak boleh dijual sampai
ridha menyatakan diri tidak mampu". Bila si budak tersebut

mengatakan "Aku ridha", maka dia boleh dijual. Sedangkan bila
dia tidak ridha maka wasiabrya batal, karena sang majikan tidak
boleh menjualnln selama si budak tersebut masih dalam stafus

sebagai mukaAb.

Apabila seorang laki-laki mengatakan saat sedang sakit
"Bebaskanlah sebagian angsurcm kitabah budak mulatabku atau
sebagian ketruajibannya", maka mereka boleh membebaskan
angsurannya yang mereka kehendaki meskipun sedikit, dan
mereka boleh membebaskan angsuran pertama dan angsuran

terakhir, sebagaimana bila dia berwasiat agar hutang seseorang
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terhadapnya dibebaskan baik secara langsung atau nanti, maka

mereka boleh membebaskannya. Bila mereka mau maka bisa

dilakukan secara langsung, dan bila mereka mau mereka juga

membebaskannya nanti, karena semuanya berasal dan kibbah

budak mukatabdan merupakan hutang dari hutang'

Apabila dia mengatakan "Bebaskanlah salah satu

angsurannya atau sebagian angsurannlra", maka mereka

hanya boleh membebaskan sah-r angsuran sesuai yang mereka

kehendaki. Apabila dia mengatakan "Bebaskan sebagian

angsurannya", maka mereka boleh membebaskan angsuran yang

mereka kehendaki, karena ucapannya tersebut telah jelas bahwa

yang dimaksud adalah membebaskan salah satu darinya. Apabila

dia mengatakan "Bebaskan angsurannya yang dapat

meringankannya" atau "Bebaskan salah satu bagian kitabahrrya"

atau "Bebaskan angsurannya yang berjumlah banyak atau yang

sedikit" atau "Bebaskan angsuran kiAbah dari orang kaya atau

bukan orang kaya", maka mereka boleh membebaskan mana saja

yang mereka kehendaki, karena yang sedikit dapat meringankan

angsurannya dan seandainya tidak dibebaskan dapat

memberatkan.

Begitu pula angsuran yang jumlahnya banyak' Begifu pula

bila dia mengatakan "Bebaskan 100 yang tersisa dari angsurannya

dan tambahannya", maka angsuran tersebut boleh dibebaskan dan

ucapan "dan tambahannya" tidak berarti apa-apa karena sesuatu

yang bukan kalajibannp tidak perlu dibebaskan'

Apabila dia mengatakan "Bebaskan angsuran angsurannya

yang tersisa yang paling banyak", maka mereka boleh

membebaskan separuh atau lebih sesuai kehendak mereka, karena
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ia menrpakan yang paling banyak yang tersisa dari kitabahrrya.
Apabila mereka mengatakan "Bebaskan angsurannya yang paling

banyak yang masih tersisa dan yang dengan separuhnya", maka
mereka boleh membebaskan yang lebih banyak dari sepanrh
sesuai keinginan mereka dan juga membebaskan yang separuh.

Begitu pula bila dia mengatakan "Atau tiga perempdhgo", maka si

angsuran tersebut boleh dibebaskan sesuai yang dikatakannya.

Apabila dia mengatakan "Bebaskan angsumnnya yang
paling banyak dan sesuatu yang sama dengannya", maka seluruh
angsuran kibbah tersebut dapat dibebaskan, sementara sisa dari
kibbah tersebut batal karena ia merupakan pembebasan sesuafu

!/ang tdak dimilikinya. Apabila dia mengatakan "Bebaskan

angsurannya yang dia kehendaki", lalu si budak mengatakan "Aku
mau bila mereka membebaskan semuanya", maka hal tersebut
tidak boleh dilakukan, karena se@ra rasio bila sesuafu dibebaskan
pasti ada sisa darinya. Dan boleh dibebaskan darinya sesuai yang

dikatakan sang majikan bila masih tersisa dari angsuran kitabah
baik sedikit atau banyak, karena ia merupakan sesuatu dari
kitabah.

56- Wasiat untuk Budak Agar Mengadalon Al<ad
Kitabah

Apabila seoftmg laki-laki berwasiat agar seorang budak
mengadakan al<ad kitabah yang keluar dari sepertiga, maka para
ahli warisnya harus mengambil bagiannya masing-masing dengan
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seluruh harganya secara langsung lalu dibuatkan akad kitabahyang

sarna, dan mereka tidak boleh dipaksa unhrk melakukan selain ifu.

Apabila dia tidak memiliki harta lain selain budak tersebut dan

tidak memiliki hutang serta tidak memberi wasiat, maka para ahli

waris tidak dipaksa unhrk mengadakan akad kibbah dengannya,

lalu dikatakan (kepada si budak), "Kalau kamu mau kami

akan mengadakan akad kitabah pada sepertigamu, dan kalau

kamu matr kami tidak akan mengadakan al<ad kitabah denganmu".

Apabila si budak tersebut tidak mau mengadakan akad kitabah

pada sepertiganya maka statusnya adalah budak, sedangkan bila

dia mau mengadakan akad kiabah pada sepertiganSra maka

boleh diadakan akad kitabah dengan yang sama tanpa dikurangi.

Bila dia merdeka maka sepertiga wmla'+rya unfuk majikannya

yang mewasiatkan kitabahtya, sementara dua pertiganya adalah

budak.

Apabila kasusnya tetap demikian lalu si budak mengadakan

"Aku akan menyegerakan dua pertiga hargaku", maka hal tersebut

tidak boleh dilakukan, karena jika dia punya harta maka harta

tersebut unfuk ahli waris majikannya. Begitu pula bila seseorang

menghibahkan harta kepadanya maka harta tersebut menjadi milik

ahli waris majikannya. Apabila seseorang mengatakan "Jika kalian

mau akan kusegerakan dua pertiga harganya", maka mereka tidak

boleh menerimanya dan tidak dapat memerdekakannya secara

langsung. Mereka juga tidak boleh mengeluarkan sepertiganya dari

tangan mereka dengan adanya akad kiAbah dan sepertiga tersebut

juga tidak berarti demikian.

Apabila seseorang berwasiat agar budaknya mengadakan

akad kitabah sementara dia memiliki hutang yang meliputi selunrh
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hartanya, maka wasiat tersebut batal. Apabila dia berrarasiat agar
budaknya mengadakan akad kiAfuh sementara dia keluar dari
sepertiga, Ialu dia mengatakan "Buatlah akad kibbah dengannya
dengan pembayaran 1000 dinar", padahal harganp tidak sampai
10 dinar dan budak tersebut tidak bisa diiadikan mukatab dengan
pembayaran 50 dinar, maka dikatakan (kepada si budak) "Jika
kamu ridha mengadakan al<ad kiAbah seperti yang kuwasiatkan
maka akad tersebut akan dilaksanakan. Tapi bila engkau tidak
ridha atau tidak mampu, maka stafusmu menjadi budak biasa."

Apabila seorang budak disuruh memilih apakah alon
mengadakan akad kiabah atau tdak lalu dia memilih fdak
mengadakan akad kibbah, lalu dia minta mengadakan akad
kiabah maka hal tersebut tidak boleh dilakukan, karena dia telah
meninggalkannya. Sebagaimana bila seorang laki-laki menolak
wasiat yang diberikan kepadanp, dia tdak boleh mencabut
kepufusannya dengan mengambil wasiat tersebut.

Apabila seseorang mengatakan "Buatlah akad leiAbah
dengan salah seorcmg budak lelakiku", maka mereka boleh
mengadakan al<ad kiAbah dengan budak mana saja yang mereka
kehendaki dan boleh dipaksa untuk itu. Akan tetapi mereka tidak
boleh mengadakan al<il kibbahdengan budak perempuan. Begifu
pula bila dia mengatakan 'Ehratlah al<ad kiAbh dengan salah
seomng budak lelakiku".

Apabila dia mengatakan "Buaflah akad kitabah derryan
salah seorang budakku", maka mereka boleh mengadakan akad
kitabah dengan budak laki-laki atau budak perempuan jika mereka
mau, karena budak laki-laki tidak lebih utama dalam hal nama
budak (secara umum) daripada budak perempuem. Apabila dia
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mengatakan "Buaflah al<ad kitabah dengan salah seorang budak

perempuanku", maka mereka fidak boleh mengadakan akad

kitabah dengan budak laki-laki atau banci. Begitu pula bila dia

berwasiat agar salah seorang budaknya mengadakan akad kitabah

bila dia seorang banci musYkil-

57. Akad Kitabah Saat Sakit

Apabila seorang laki-laki mengadakan al{€ld kitabah dengan

budak laki-lakinya saat sakit sedang dia telah keluar dari sepertiga

dengan sesuatu meskipun sedikit, maka hukumnya dibolehkan.

Karena seandainya dia memerdekakanngra hukumnya dibolehkan.

Dan memerdekakannya secara tetap lebih banyak dari kitabah-

nya. Sedangkan bila dia tidak keluar dari sepertiga maka akad

htabahrrya ditahan dulu. Apabila sang majikan memiliki harta

sehingga dia bisa mengeluarkan si budak mulaAb dari sepertiga

maka kitabahboleh dilakukan dalam segala kondisi'

Sedangkan bila dia tidak memiliki harta yang bisa

mengeluarkannya dari sepertiga lalu dia mengadakan akad kitabah

dengannya dengan sesuafu yang sama maka ia tidak dibolehkan

unfuk dua pertiga, karena ia bukan jual beli tetap, sedangkan

untuk sepertiga dibolehkan. Begitu pula bila al<ad kiabahnya

unfuk sesuatu yang lnfang dari sepertiga, maka akadnya batal

untuk dua pertiga. Dan untuk Sang sepertiga dibolehkan bila dia

tidak memiliki hutang dan wasiat. Apabila dia memiliki hutang

yang meliputi hartanSn maka akad kitabah*r5n batal. Apabila dia
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memiliki ahli waris maka mereka dapat mengambil bagiannya

masing-masing dan tidak boleh dihalangi.

58- Kebangkrutan Majikan Si Budak

Apabila seorang laki-laki mengadakan akad kitabah dengan

budak laki-lakinya lalu dia bangkrut maka akad kitabahnya tidak
batal, dan orang-orang yang berpiutang kepadanya boleh

mengambil angsuran dari si budak mukabb tersebut ketika jatuh

tempo. Apabila budak mulabb menyegerakan pembayaran

sebelum wakfunya maka sang majikan tidak boleh melarangnya

dan orang-orang yang berpiutang kepadan5n boleh mengambilnya

dari si budak tersebut.

. Apabila si budak memberikannya kepada sang majikan

maka dia merdeka, Ialu oremg-orang !/ang berpiutang kepadanya
bisa mengambilnya darinp. Apabila hilang maka hukumnya

seperti hartanSn yang hilang. Akad kitabah tetap boleh dilakukan
sampai hakim menyita hartanya.

' Apabila hakim telah menyita hartanya maka tidak boleh
m<lngadakan al<ad ldbbah dengannya. Apabila dia mengadakan
at<ia AaUtt setelah hakim menyita hartanya maka hukum tidak
sah, dan apabila si budak mukatab membayar angsuran maka dia
tidak merdeka, kemudian harta yang telah diberikan oleh si budak
diambil lalu dia dijual. Begitu pula bila dia memerdekakann5ra, si

budak mul<atab tidak merdeka dan dia harus dijual. Apabila dia
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tidak memiliki harta yang bisa digunakan unfuk membayar

hutangnya maka si budak mukatabtidak merdeka'

Apabila sang majikan dan orang-orang yang berpiutang

berselisih, dimana mereka mengatakan "Engkau mengadakan akad

kitabah dengannya setelah hakim menyita hartamu", lalu dia

mengatakan "Justru aku mengadakan akad kiAbah dengannya

sebelum hakim menyita hartaku", tanpa ada saksi, maka yang

berlaku adalah ucapan sang majikan. Ini bukanlah sesuatu yang

berkaitan dengan dirinya karena ia menrpakan hak yang diakui

oleh budak bila si budak mengklaimnya.

Begitu pula bila dia mengadakan akad kiabah dengannya

lalu sang majikan dan orang-orang yang berpiutang mengatakan

'Akad kiabah tersebut dilakukan setelah hakim menyita harta",

sementara si budak mengatakan "sebelum hakim menyita

hartamu", maka yang berlaku adalah ucapan sang majikan dengan

sumpahnya dan mereka harus mendatangkan saksi. Apabila budak

mukatab mengadakan akad l<ibbah dengan benar lalu sang

majikan mengakui setelah bangkrut bahwa dia telah menerima

beberapa pembayaran darin5n sebelum hakim menyita hartanya,

maka yang berlaku adalah ucapannya.

Begihr pula bila orang yang &rpiutang mengakui hak yang

ada padanya. Apabila dia mengaku bahwa dia telah menerima

beberapa pembayaran setelah hakim menyita hartanya, maka si

budak tidak bebas sampai sang majikan memberikannya atau

menyatakan bahwa si budak tersebut menjadi bagian hutangnln

yang ada dalam tanggungann5n ketika dia memberikan hak orang-

orang yang memiliki piutang terhadapnya.
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59. Warisan Majikan Budak Mukatab

Apabila seor.ulg laki-lal{i mengadakan akad kibbah dengan
budak laki-lakinya lalu sang majikan meninggal maka akad kitabah-
nya tetap seperti biasa. Apabila si budak mukakb membayar

angsuran kepada ahli warisnya maka dia merdeka dan wala'tya
unfuk orang yang mengadakan akad ldbbah dengannya.

Sedangkan bila si budak mukatab tidak mampu membayar maka

dia menjadi warisan unttfi mereka. Apabila budak mukatab
menikahi putri majikannya ketika sang majikan masih hidup
dengan keridhaannya lalu sang majikan meninggal sementara si

pubi menjadi ahli warisnla maka pemikahannya batal, karena dia
memiliki beberapa warisan darin3ra.

Sedangkan bila dia tidak mer,varisi harta ayahnya karena
perbedaan agama atau karena dia membunuh ayahnya, maka
akad kitabah tetap berlaku dan pernikahannya juga tetap berlaku.
Apabila si putri tersebut masuk Islam setelah ayahnya meninggal
maka pemikahannya tidak batal, karena dia tidak mendapat
warisan darinya, kemudian para ahli waris memiliki si budak
mukabb seperti sang ayah yang telah meninggal tersebut. Dan
seandainya dia tidak memiliki status budaknya karena keudak-
mampuan si budak mukatab maka si budak mukatabtersebut tidak
dijadikan budak kembali (budak biasa).

Apabila ditanyakan, "Mengapa mereka fidak boleh
menjualnya?" Maka dijawab, "Orang-orang yang mewarisinya tidak
boleh menjualnya, karena mereka fidak boleh melampaui
ka,ruenangan ayah mereka dalam hal ini mengingat mereka hanya
memilikinya darinya."
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Apabila ditanyakan, "Mengapa wala'rtya tidak unfuk

mereka dan malah untuk orang yang mengadakan akad kitabah

dengannya?" Maka dijawab "Karena adanya akad yang bersifat

laam bagi sang majikan dan si budak, yaitu akad yang

menghalangi sang majikan menjual dan mengambil hartanya

disebabkan adanya angsuran yang dibayar si budak. Dalam akad

disebutkan bahwa wala'rrya unturknya bila si budak membayar

kepadanya. Jadi merdeka dan wala'manjadi lazim karena adanya

syarat dan bersifat lazim bagi sang majikan. Siapa saja ahli waris si

mayrt yang memerdekakan budak mukabb maka bagiannya

darinya merdeka dan dia tidak ditaksir atasnya, karena wala'yang

dimerdekakan darinya sebelum si budak mukabb tidak mampu

ada pada orctng yang mengadakan akad kitabah dengannya.

Apabila mereka memerdekakannya sekaligus maka vtala'rrya

untuk orang yang mengadakan al<ad kitabah dengannya. Apabila si

budak mukatab tidak mampu maka orang yang memerdekakannya

atau membebaskannya dari kitabah tidak mendapatkan status

budaknya sedikit pun, dan yang tersisa ifu sesuai bagiann5ra dari

stafus budak tersebut". Ada juga pendapat lain yang mengatakan

bahwa harganya ditaksir. Apabila si budak mukatab tidak mampu

maka harganya ditaksir dan dia mendapat seluruh utala'rrya,

karena angsurannya batal sejak awal dan si budak menjadi

merdeka-

Apabila para ahli waris atau sebagian mereka membebas-

l<an kitabahrrya maka si budak mukabb bebas dari bagian orang

yang membebaskannya dan bagiannya darinya mendeka, sebagai-

mana halnln bila orang yang mengadakan akad kibbah dengan-

nya membebaskannya dart kibbah.
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Apabila suatu kaum meurarisi budak mukatab lalu salah safu

angsurannya jafuh tempo dan si budak tersebut tidak mernbayar-
ngd, lalu sebagian mereka hendak memvonisn5ra tidak mampu
sementara sebagian lainnya tetap menyatakan dia mampu, maka
dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, semuanya memiliki hak sesuai bagiannya. Apabila
si budak mukatab tidak mampu maka salah seorang dari mereka
boleh memvonisnya tidak mampu dan bagiannya merupakan
budak miliknya. Sedangkan bagi yang memvonisnya tidak mampu
maka si budak tersebut tetap menjadi mul<aAb miliknya. Apabila si

budak mukatab merdeka maka wala'rrya adalah sesuai yang

dimerdekakan untuk orang yang mengadakan akad kikbah
denganngra. Dia tdak boleh ditaksir pada orang yang fidak
memvonisnSn tidak marnpu, karena uala'rrya merupakan milik
orang lain.

Kedua, apabila mereka sepakat menlntakan dia masih
mampu maka dia (si budak mukabA tetap dalam al<ad kiAbah-
nya- Sedangkan bila mereka tidak sepakat sementara sebagian dari
mereka hendak memvonisnya tidak mampu maka dia dinyatakan
tidak mampu, dan sebagian lainnya fidak boleh menentang
kepufusan demikian.

Bagi orang yang berpendapat seperti ini akan mengatakan,
"Aku akan menjadikannya seperti akad kitabahsejak awal. Jadi dia
seperti budak yang dimiliki oleh dua orang yang salah satunya
tidak boleh mengadakan al<ad kitabah dengannya tanpa disertai
temannya". Apabila mereka mengadakan akad hAbah secara
bersama-sama maka si budak ditaksir atas orang yang
memerdekakan, dan bila mereka mewarisinya maka wala'rrya
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untuk selain mereka. Jadi posisi mereka seperti ayah mereka yang

meninggal dalam hal ker,venangan mengambil angsuran kitabah

dan stahrs budaknya ketika si budak mukatab tersebut tidak

mampu, akan tetapi posisi mereka tidak seperti ayah mereka (yang

telah meninggal)dalam hal mendapatkan hak Wala''

Mereka bukanlah orang-orang yang mengadakan akad

kiAbah dengannya sejak awal ketika si budak tidak mampu, dan

mereka hanya meninggalkan hak mereka dalam hal memvonisnya

tidak mampu. Dan seseorang tidak boleh dilarang meninggalkan

haknya unfuk memvonisnya tidak mampu ketika dia hendak

meninggalkannSa. Apabila salah seorang dari ahli waris majikan si

budak mukabbmeninggal, maka ahli unris lainnp menggantikan-

nya-

Apabila majikan budak mukatab meninggal sementara dia

memiliki dua puta dan keduanya bersaksi bahwa ayah keduanya

telah menerima angsurcm kitabah tapi ahli waris lainnya meng-

ingkarinya, atau mereka masih kecil atau seluruhnya perempuan,

bila keduanya sarna-sama adil maka kesaksian keduanya diboleh-

kan dan si budak mukatab menjadi orang merdeka dart wala'aya

unhrk orang yang mengadakan akad kiAbah dengannya. Sedang-

kan bila keduanya tidak adil maka si budak mukatab bebas dari

bagian keduanya dan kibbah. akan tetap bagian orcmg yang

mengingkari dan bagian anak-anak yang masih kecil menjadi lazim

baginya. Si budak tidak merdeka pada keduanya karena wala'mya

tidak untuk keduanya, keduanya bersaksi dan mengakui perbuatan

orang lain. Sejauh yang saya ketahui bila keduanya melakukan

sesuahr tidak menjadikannya merdeka bila keduanya kaya.
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Apabila majikan budak mukabb meninggal dan si budak
mul<aab menginginkan dokumen yang berisi data pembayaran
angsurannya, maka dia tidak boleh membayamya dulu sampai dia
datang kepada hakim. Apabila si mayit memiliki ahli waris yang
masih kecil dan sudah deurasa maka hakim bisa menyuruhnya
membagar angsuran kepada ahli waris yang sudah dewasa sesuai
bagian mereka dan juga memberikan bagian ahli vraris yang masih
kecil kepada pengampunya (orang yang diberi wasiat) lalu dia
dimerdekakan.

Apabila ahli waris yang dannsa sedang pergi lalu si budak
mul<aab minta (kepada hakim) agar dibolehkan memberikan
angst,,an tersebut kepada laki-laki adil yang memqgangnya unfuk
mereka bila mereka tidak memiliki wakil, maka hal tersebut boleh
dilakukan. Apabila dia telah memberikannya maka dia merdeka.
Kasus ini fidaklah sama dengan piutang mereka yang ada pada
seorang laki-laki ketika mereka sedang pergr. Apabila laki-laki
tersebut datang kepada hakim unfuk memberikannga maka hal
tersebut tidak dibolehkan, karena dia hanya boleh memberikannya
kepada mereka secara langsung atau memberikannya kepada
u/aldl mereka.

Apabila mereka tidak memiriki wakil maka hakim boleh
membiarkannya tanpa menyuruhnl^ menyerahkannyra; karena
dalam akad habah si budak dapat dimerdekakan dan fidak
ditahan bila telah merdeka, sementara hutang ifu tdak bisa ditahan
untuk pemilik hutang (tapi harus diberikan langsung kepadanya).
Apabila para ahli waris dilarang mengelola hartanya lalu budak
mulaAb memberikan angsurannya kepada oftmg_orang yang
diberi vuasiat unfuk mengurus mereka, sementara si mayit memiliki
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hutang atau tidak memiliki hutang, atau memiliki wasiat atau tidak

memilikinya, maka si budak mukabbmenjadi orang merdeka.

Apabila harta tersebut (yang diberikan kepada orang yang

diberi wasiat) rusak di tangan orang yang diberi wasiat (pengampu)

sebelum ia sampai ke tangan ahli waris yang masih kecil atau

orang-orang yang berpiutang terhadapnya atau para pengampu'

maka si budak mukatab tetap menjadi orang merdeka, karena

pengampu (orang yang diberi wasiat) ihr posisinya seperti orang

yang telah meninggal bila dia (si mayit) berwasiat kepada meteka

berkaitan dengan hutangnya dan wasiat-wasiatrya serta harta

peninggalannya, mengingat di antara ahli waris tersebut belum ada

yang baligh yang tidak dilarang mengelola hartanya. Apabila di

antara mereka ada Snng sudah baligh dan tidak dilarang mengelola

hartanya atau si mayit memilih dua pengampu lalu dia

memberikan kepada salah seorang dari keduanya maka dia Udak

merdeka sampai harta tersebut sampai ke tangan para pengampu

dan orang yang sudah baligh.

Begitu pula bila si mayit meninggalkan ahli waris yang

sudah deu.rasa dan tidak ada anak kecilnya, sementara dia memiliki

hutang dan memiliki wasiat, maka si budak mukatab tidak bebas

meskipun telah memberikan angsuran kepada ahli waris tersebut

sampai hutang si mayit sampai ke tangan oftmg-orang yang

berpiutang terhadapnya, karena warisan itu fidak boleh diberikan

kepada ahli waris sampai hutang si mayit dibayar. Apabila

hutangnya telah dibayar dan wasiatnya telah disampaikan (maka si

budak merdeka), karena orang-orang yang menerima wasiat sama-

sama bersekutu dalam sepertiga sampai mereka menerimanya'
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Apabila wasiat telah disampaikan setelah hutang dibayar

dan para ahli waris telah mendapat warisan, maka si budak

mukatab menjadi orang merdeka. Apabila dia tidak memberi-

kannya atas perintah hakim dan tidak memberikan kepada para

pengampu maka dia tidak merdeka sampai harta tersebut sampai

ke tangan setiap orang yang memiliki atasnSn yang masih ada

hubungan nasab (dengan si mayit).

Apabila si budak mukatab meninggal sebelum harta ter-

sebut sampai ke tangan oremg yang terakhir dari mereka maka dia

meninggal sebagai budak. Sebagaimana halnya bila dua laki-laki

mengadakan akad kiabah dengannya lalu dia memberikan seluruh

angsuran kitabah kepada salah seorang dari keduanya lalu orang
yang diberi tersebut tidak memberikan hak sekufunya kepadanya

maka si budak mukabb tersebut meninggal sebagai budak.

Sedangkan bila dia meninggal setelah orang yang diberi
tersebut memberikan hak sekufunya kepadanya maka dia me-
ninggal sebagai orang merdeka. Kasus seperti kasus orang yang

diutus budak mul<abb untuk memberikan setorannya kepada

majikannya. Bila orang tersebut memberikannya ketika si budak

mukatab masih hidup maka dia merdeka. Tapi bila orang tersebut
tidak memberikannya sampai si budak mukatab meninggal maka
dia meninggal sebagai budak. Bila orang tersebut tidak
memberikannya tapi si budak mukatab tidak meninggal maka dia
tidak bebas darinya dan tidak merdeka.

Apabila sang majikan mewakilkan kepada seseorang untuk
menerima angsuran kitabah dari budak mukabb lalu si budak
mukatab memberikan angsuran tersebut kepadanya maka dia
merdeka dan hukumnya seperti memberikannya kepada
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majikannya. Begitu pula bila budak mukatab memberikannya atas

perintah hakim; atau memberikan kepada penerima wasiat

beberapa orang yang menjadi walinya. Apabila budak mukatab

memberikan angsurannya kepada beberapa orang yang memiliki

piutang terhadap majikannya, maka dia merdeka jika dalam

angsuran tercebut tidak ada sisa atas hutang mereka.

Apabila sang majikan tidak memiliki hutang tapi memberi

wasiat lalu si budak mukatabmemberikan angsurannya kepada ahli

warisnya dan orang-orang yang menerima wasiat sesuai hak

mereka maka dia merdeka. Apabila ada salah seorang dari mereka

yang tidak diberi maka dia tidak merdeka sampai mereka semua

menerimanya. Apabila dia berbuat zhalim dengan hanya

memberikan kepada salah seorang dari mereka sementara ahli

waris lainnya tdak diberi, atau hanya memberikan kepada salah

seorang pemilik piutang tanpa memberikannya kepada yang lain,

maka dia tidak merdeka sampai setiap ahli waris diberi dan setiap

orang yang berpiutang diberi-

60. Kematian Budak Mukatab
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4297. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin
Al Harits mengabar.kan kepada kami dari hnu Juraij, dia berkata:

Aku bertanya kepadanya -Atha'-, "Bagaimana bila ada budak

mukatab meninggal dan dia memiliki beberapa anak yang merdeka

dan dia meninggalkan sebagian besar angsuran kitabahaya?" Dia
menjawab, "Sisa angsurannya harus dibayarkan dan bila ada sisa

maka ia unfuk anak-anaknya." Aku bertanya lagi, "Apakah hal ini
engkau dengar dari seseorang?" Dia menjawab, "Mereka
menyatakan bahwa AIi bin Abi Thalib & memutuskan

demikian."14
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14 Atsar ini terdapat ddlam Mushannaf AMutmryg/391, pernbahasan: Budak
Mukatab, bab: warisan Anak Budak Mukatab) dari hnu Jumij dengan redaksi serupa.
Di dalamnya disebutkan, "Adapun Ibnu Umar, dia mengatakan, sernuanya untuk
majikannya, yakni seluruh harta peninggalannya." (no. 15554)
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4298. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Aqrsyafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: AMullah bin

Al Harits mengabarkan kepada kami dari hnu Juraij, dia berkatat

Ibnu Thawus mengabarkan kepadaku dari a5nhnya bahwa dia

berkata, "Angsurannya yang tersisa harus dibayarkan lalu sisanya

diberikan kepada anak-anaknya. " 15

Amr bin Dinar berkata, "Menurutku ia tidak diberikan

kepada anak-anakn1a."

Makzudnfia ia unhrk majikann5n.

4299. Kami sependapat dengan Amr -yang juga

mempakan pendapat Zaid bin Tsabit. Riwayat dari Atha' bahwa

dia mendapat riwayat tersebut dari Ali bin Abi Thalib bahwa dia

mengatakan tentang budak mukabb, "Dia mendeka sesuai jurnlah

yang disetorkannya", maka saya tidak tahu apakah riwayat ini

ts Ctp.cit (8/392, Pernbahasan dan Bab fiang Sama) dari Ibnu Juraij dengan

redaksi senrpa (no. 15656), Tapi di dalamnya tidak disebutkan perkataan Amr bin

Dinar.
Perkataan Amr bin Dinar terdapat dalam riwayat lain berkaitan dengan budak

mul<abbyargmeninggalkan puti lr"ang merdeka. Dalam hal ini berkaitan dengan harra

yang tersisa dari kitababnyadia mengatakan "Menurutku ia tidak diberikan untuk anak

perempuannya." (no. 15659)
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shahih atau tidak. Kami hanya mengatakan sesuai pendapat Zaid
bin Tsabit,&.15

Asal madzhab kami dan madzhab sebagian besar ulama

adalah bahwa budak mukatab itu tidak merdeka kecuali bila dia

telah membayar angsuran yang wajib diberikannya atau

ketika majikannya membebaskannya bila dia kaya. Apabila
demikian halnya, maka tidak dibolehkan dalam pendapat kami:

apabila budak mukatab meninggal sementara dia memiliki harta

yang bisa digunakan unfuk membayar angsurannya dan ada

sisan5n-

Dalam kasus ini akad kibbahtya batal dan hartanya

rnenjadi milik majikannya karena dia meninggal sebagai budak,

karena orang yang meninggal dalam kondisi tertenfu (sedang

mengalami masalah tertentu) maka hal tersebut tidak berakhir
setelah dia meninggal. Bila dia meninggal tidak dalam kondisi

merdeka maka setelah meninggal juga tidak merdeka. Apabila
seorang budak meninggal lalu majikannya mengatakan "Dia

merdeka", bukankah si budak tersebut tidak merdeka? Karena

memerdekakan tidak bisa dilakukan terhadap orang mati. Dan
bukankah bila ada yang menuduhnya berzina maka dia tidak
dihukum rlaaP

Apabila budak mul<atab memiliki beberapa anak yang lahir
ketika dia menjadi mul<atab sementara ummul waladnya bdak

16 Atsar ini terdapat dahm Mushannaf AMunazaq (S/394) Op.cit - dari Ab-
Tsauri dari Ttrariq dari Aslrslra'bi dari aid bin Tsabit, dia berkata, "seluruh hartanya
unhfi sang majikan."

Riurayrat dari At, ia diriurayatkan oleh Abdurrazzaq:
Al Musharnaf (8/412, pernbahasan: Budak Mukatab, bab: Ketidalanampuan

Budak Mukatab) dari Ma'mar dari Agaub dari lkrimah bahwa Ali berkata, "Budak
mulatabmqdd<a sesuai nilai angsuran yang diberikannya." (no. 15741)
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mengadakan al<ad kitabah atasnya maka status mereka adalah

budak. Sedangkan bila dia memiliki anak-anak yang sudah dewasa

yang ikut mengadakan akad kitabah maka mereka seperti budak

yang ikrt al<ad kitabah bersama-sama. Dengan demikian maka

bagian si rnayit dan kibbah dihilangkan darinya dan dia tetap

memiliki bagiannya dari kitabah. Dan bila budak mukatab

meninggal sebelum membayar angsuran maka dia tidak

meninggalkan warisan untuk anak-anaknya yang merdeka atau

anak-anaknya yang lahir keilka dia menjadi mukatab atau anak-

anak yang ikut mengadakan akad kiabah bersamanya.

Apabila ketika menjadi mukaAb dia memiliki anak-anak

yang sudah baligh yang ikut mengadakan akad kitabah

bersaman5ra atau yang ikut mengadakan akad kitabah bersamanya

orang lain, maka hukumnya sama bahwa majikannSn dapat

mengambil hartanya, karena dia meninggal sebagai budak,

kemudian bagiannya dari kitabah dihilangkan dari mereka. Apabila

dia memiliki anak-anak lahir ketika dia menjadi mukatab yang

berasal dari budak perempuan yang tidak ikut mengadakan akad

kitabah bersamanya, lalu dia meninggal sebelum membayar

angsuran, maka mereka dan ummul waladnya berstafus budak

dan hartanp menjadi milik majikannya, karena mereka hanya

merdeka bila dia merdeka.

Apabila angsurannya batal karena kematian maka mereka

tidak merdeka dengan merdekanya orang yang tidak bisa merdeka.

Begitu pula bila dia memiliki ayahnya atau ibunya lalu dia

meninggal, maka mereka menjadi budak. Adapun orang yang

mengadakan akad kitabah atasnya dengan keridhaannya maka
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status angsurannya tetap berlaku karena.dia memiliki bagian dari

kitabah tersebut.

Apabila si budak mukatab memiliki istui yang menjadi budak

perempuan majikannya lalu dia mengadakan akad htabah atasnya

dengan keridhaannya, lalu si istri tersebut melahirkan anak-anak

dalam masa kitabah lalu si budak mukatab tersebut meninggal

sebelum membayar angsuftrn, maka bagiannya dari kibbah
dihilangkan, sementara bagian isterinya tetap berlaku, kemudian

anak-anaknya yang lahir dalam masa kitabah ikut dengan ibu

merel<a. Bila si ibu merdeka maka mereka ikut merdeka, dan bila

si ibu tidak mampu membayar atau meninggal sebelum membayar

angsuan maka mereka menjadi budak.

Apabila mereka mengatakan "Kami akan membayarkan

angsuannya agar kami merdeka", maka hal tersebut tidak boleh

dilakukan, karena mereka tidak mensyaratkan demikian dalam

akad kitabah. Mereka hanya merdeka bila ibu mereka merdeka.

Apabila ibu mereka tidak merdeka maka mereka tidak merdeka.

61- Budak Mukatab yang Bangkrut
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4300. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

AsySyafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: AMullah bin

Al Harits mengabarkan kepada kami dari lbnu Juraij, dia berkata:

Aku bertanya kepadanya -lrakni Atha'-, "Budak mukatabku

bangkrut dan dia meninggalkan harta, tapi dia juga meninggalkan

hutang pada orang lain yang belum dibayar, apakah aku harus

lebih dulu mernberikan hak manusia sebelum angsuran yang wajib

diberikan kepadaku?" Dia menjawab, "Ya." Pendapat ini juga

dinyatakan oleh Amr bin Dinar. hnu Jumij berkata: Aku bertanya

kepada Atha', "Apakah mereka mendapat bagian masing-masing

dari salah sahr angsurannya yang telah jatuh tempo dan dia telah

memiliki pekerjaannya untukku untuk satu tahun?" Dia menjawab,

'Tidak."17

Pendapat inilah yang saya pegang. Apabila budak mukatab

meninggal dan dia memiliki hutang, maka hutang-hutangnya harus

17 Atsar ini terdapat dalam Mushannaf AMurazq (8/4L3414) dari hnu Jumij

dengan redaksi serupa, akan tetapi banyak redaksi ynng hilang' Di dalamnya

diseLutkan "Karena dia telah memiliki amalnya selama satu tahun". (no. L57471
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dibayar dulu, karena dia meninggal sebagai budak biasa dan akad

kitabahtya batal dan sang majikan tidak memiliki piutang atasnya

dan sisa hartanya menjadi milik majikannya. Begitu pula bila dia

tidak mampu membayar angsuran. Adapun perkataan mereka,

"Dia bangknrt", maksudnya adalah dia tidak mampu membayar

angsuran. Karena bila dia tidak mampu maka angsurannya batal.

Apabila angsurannya masih berlaku maka hutang-hutang-

nya dibayar dulu sebelum angsuran kitabah, karena hartanya

bukan milik majikannya dan sang majikan seperti orang lain yang

berpiutang terhadapnya. Apabila angsurannya batal maka seluruh

harta yang digunakan sang majikan atau tindak pidananya atau

lain{ainnya batal, karena sang majikan tidak memiliki piutang atas

budaknya tersebut. Ketika Atha' berpendapat bahwa bila budak

mukatab tidak mampu maka majikannya tidak memiliki piutang

atasnya karena piutang tersebut hanya ada ketika si budak tersebut

tetap sebagai mukatab, maka hukumnya juga sama bila dia

meninggal, karena kiAbah batal dengan kematiannya sebelum dia

mampu membayamya.

62. Wansan Budak Mukatab dan Wala'tya
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4301. fu-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

AsySyrafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin

Al Harits mengabarkan kepada kami dari hnu Juraij, dia berkata:

Aku bertanya kepada Ibnu Thawus, "Bagaimana pendapat

a5nhmu tentang laki-laki yang mengadakan al<ad kitabah dengan

budaknya kemudian dia meninggal lalu putrinya mewarisi budak

mukatab tersebut, lalu si budak mukatab membayar angsurannya

kemudian dia merdeka, kemudian dia meninggal?" Dia menjawab,
,.Dia berkata, 'Wala'rrya dimiliki oleh si putri tersebut'." Dia

berkata, "Menurutku tidak ada ulama Snng menyelisihi hal ini." Dia

heran dengan ucapan mereka bahwa si putri tersebut tidak

memiliki hak wala'.78

18 Atsar ini terdapat dahm Mushannaf Abdunazaq (8/422423, pernbahasan'

Budak Mukatab, bab: Tidak Ada Ahli waris) dari Ibnu Jumij dengan sarnd ini dengan

redaksi yang sarna. (no.757781
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4302. Ar-Rabi' mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin
AI Harits mengabarkan kepada kami dari hnu Juraij, dia berkata:

Aku bertanya kepada Atha', "Bagaimana bila seorang laki-laki

meninggal dan dia meninggalkan dua putra dan juga meninggalkan

seoremg budak mukatab, lalu si budak mul<aAb tersebut menjadi

milik salah seorang dari keduanya, kemudian si budak mukatab
membayar angsurannya kepada orang lang manrrariSinya

kemudian budak mukatab meninggal, siapakah yang mewariri-
nya?" Dia menjawab, "Keduanya sdnd-sdrnd mev,rarisinya".

Pendapat ini juga dinyatakan oleh Amr bin Dinar. Atha' berkata,
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" Wala rrya kembali kepada orang yang mengadakan akad kitabah

dengannya". Dia mengatakannya berkali-kali. I 9

Kami sependapat dengan Atha' dan Amr bin Dinar

berkaitan dengan budak mukatab yang mengadakan akil kitabah

dengan seorang laki-laki lalu sang majikan meninggal lalu si budak

mukatab membayar angsuran dan dia merdeka. Dalam kasus ini

umla'nya menjadi milik orang lEng mengadakan aJ<ad kitabah

dengannya, karena ketika dia melakukannya dia tidak boleh

menjadikan si mukatab sebagai budak selama si mukakb

membayar angsuran kitabahnya -

Jadi owlahya menjadi miliknya. Kami tidak sependapat

dengan Atha' berkaitan dengan seorang laki-laki yang meninggal

dan meninggalkan seorang budak mukabb dan dua putra bahwa

dua putra tersebut mendapatkan harta si mayit lalu si budak

mukatab menjadi rnilik salah seorang dari keduanya, karena

pembagian tersebut adalah jual beli sedang jual beli mukatab ttdak

le Op.at(g/4234241dari lbnu Jumij dengan redaksi !,ang sma.
Di dalamnya terdapat tambahan: Aku bertanya kepada Atha" "Bagaimana

bila orang png meurarisinSra dari aptrnya mernerdekakannya dan tidak mengambil

apapun d;!"?" Jawabnp, "WalaLnya untuk orang Snng mernerdelakannya". Aku

u"rtury. lasi, "Basaimana bila orang yang meurarisinya mengambil sesuatu darinya

dun ,o*r"rl"kakannyra?" Dia menjawab, "Jika dia mengambil sesuatr.r darinya maka

dia harus menggantingra, lalu dia bisa memerdekakanrSn dan rmla'mya untuk ayah

keduanyra y*f **guaukun akad hbbah dengannya. Jika dia haryra mengambil

s€dikit dur,ln! *"k dia tidak perlu menggantinya, kernudian dia bisa

mernerdekakannya dan owlaLnya unfuk orang 5rang memerdekakannya' Masalah ini

telah kujeJaskan berkali-kali dalam beberapa kesernpatan'"

Ibnu Juraij berkata: Aku mengatakan, "Jika dia mengambil ganti darinya dan

masih tersisa sesuafu darin5ra lalu dia memerdekakannya, maka wala'aya unhrk orang

lnng mararisinya yang mernerdekakannya, karena bljtllak mul<aa6 itu tebp sebagai

LuauL rau-u masih tersisa sedikit angsuran padanya. Jika dia tidak mampu mernbayar

angsuran meskipun hanya sedikit maka dia kembali menjadi budak'"
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dibolehkan. Para ahli waris mendapat bagian dari angsuran yang

diberikan oleh si budak mukabb.

Apabila si budak mukatab tidak mampu maka dia menjadi

budak dan mereka boleh mendapatkan bagian darinya. Apabila

mereka mendapat bagian sebelum si budak mul<atab tidak mampu

sehingga si budak mukaab menjadi milik salah seorang dari

mereka, maka pernbagian tersebut batal dan sesuatu yang telah

diambil darin5n menjadi miliknya dan ahli waris ayahn5ra.

63- Bab: Wala'

Rasulullah $ bersaMa:

Ct: frf o;i'6(.tr )5 -rr.r
V;,P

/C tp
4303. "Ketetapan Allah lebih berhak dan s5nrat-N5n lebih

kuat Sesunggwhnya otala' ifu unfuk oftrng trurg
memerdekal<an."20

Nabi $ bersaMa:

20 Fladis ini telah d-bkhij pada no. (L7ffi, pernbatasan: Faraidh, bab:
Warisan). Redaksi ini adalah b4ian dari hadits tersebut.
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lz

,$r)t -tr. t'11I A;JS a;J

*-r{ v,

4304. " Wak adatah kerabat seperti kerabat karena nasab,

ia tidak bia diiual dan dibeil<an."2\

Jadi seseorang tidak memiliki hak wala'atas seseorang

kecuali bila dia telah memerdekakannya sebelumnya. Bagi orang

yang tdak memerdekakannya maka si budak menjadi orang

merdeka dan dia fidak memiliki hak wala' atasnya. Adapun

diyatorya, maka ia ditanggung oleh kaum muslimin dan harta

warisannln unfuk mereka.

2l Hadits ini telah di-taHfij pada no. (1757, pembahasan, Famidh, bab:

Warisan).

,rt.lzoiti d(_ '-
lzt
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Muhammad bin Hasan bin Ali bin Muhammad bin Hasan

Al Jauhari mengabarkan kepada kami dengan cara membaca di
hadapannya sedangkan ia menyimak, dan saya juga menyimak,

Ialu ia mengakuinya, ia berkata: Abu Umar Muhammad bin Abbas

bin Muharnmad bin 7-akariya bin Haiwaih mengabarkan kepada

kami dengan cara dibaca di depannya, sedangkan saya menyimak,

ia berkata: Abu Bakar bin AMullah bin Saif As-Sajistani

menceritakan kepada kami, Rabi' bin Sulaiman menceritakan

kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Idris Al Muththalibi Asy-Syafi'i berkata:

Segala puji bagi Allah dengan pujian yang pantas bagi-Nya dan

sebagaimana semestinya pujian unfuk-Nya. Aku bersaksi bahwa

tiada tuhan selain Allah yang Maha Esa tanpa ada sekutu bagi-

Nya, dan bahwa Muhammad adalah hamba-Nya dan Utusan-Nya.

Allah & menempatkan Rasul-N5n $ sebagai penjelas

tentang hal-hal yang Allah fardhukan pada manusia dalam Kitab-
Nya, kemudian melalui lisan Nabi-Nya $.

Meskipun apa yang ditetapkan AIIah melalui lisan Nabi-
Nya # itu Mak disebutkan secara tekstual dalam Kitab Allah &,
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namun Allah & rnenielaskan dalam Kitab-Nya bahr,rn

Rasulullah #i ifu memberi petunjuk kepada jalan yang lums, yaitu

jalan Allah. Karena itu, Allah @ mewajibkan para hamba-Nya

trnfuk menaati beliau, serta memerintahkan mereka unfuk

mengambil apa yang diberikan beliau kepada mereka dan

menjauhi apa yang beliau larang kepada mereka-

Kewajiban bagi setiap orang yang pemah menyaksikan

Rasul-Nya # d* orang-orang yang sepeninggal beliau hingga

Hari Kiamat itu sama; setiap orang harus menaati beliau.

Seseorang yang tidak sempat melihat Rasulullah S itu tidak

mengetahui perintah Rasulullah $ kecuali melalui khabar dan

beliau.

Allah & mer,vajibkan hamba-hamba-Nya unttrk mengikuti

batasan-batasan dan hak-hak di antara mereka- Hal itu
menunjukkan bahwa kewajiban tersebut diambil dari mereka dan

unfuk mereka berdasarkan kesaksian, dan kesaksian ifu adalah

berita. Allah S menunjukkan dalam Kitab-Nya melalui lisan Nabi-

Nya # bahwa para saksi dalam perkara zina harus empat orang'

serta memerintahkan dua saksi laki-laki dalam masalah hutang,

atau seorang saksi laki-laki dan dua saksi perempuan, dan

menetapkan dua saksi laki{aki dalam masalah wasiat-

Ada hak-hak lain di antara manusia yang di dalamnya Al

Qur'an tidak disebutkan jumlah para saksi di dalamnSn- Di

antaranya adalah pembunuhan. Jumlah saksi dalam kasus

pembunuhan diambil dari Sunnah atau ijmak. Hukuman mati

dalam kasus selain zina dan potong juga diambil dari Strnnah dan

ijmak. Hak-hak dari semua pihak itu diambilberdasarkan dua saksi

menunrt pendapat mayoritas ulama, dan mereka fidak
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mengqiyaskannya kepada zina. Demikian pula, hak harta diambil
berdasarkan kesaksian seorang saksi laki-laki dan dua saksi
perempuan juga didasarkan pada Sunnah dan Umak, karena Allah
menyebutkan keduanya dalam masalah hutang, sedangkan hutang
itu merupakan perkara harta benda. Kami memilih pendapat

bahwa hak harta dapat diambil berdasarkan sumpah dan seorang
saksi berdasarkan Sunnah Rasulullah S. Kami memperkenankan
jatuhnya hak dalam qasamalPz berdasarkan bukti-bukti yang telah
kami sampaikan meskipun bukti-bukfi tersebut tidak disertai
seorang saksi, berdasarkan khabar dari Nabi S. Jadi, apa yang

ditetapkan Allah bempa l<habardari Rasulullah # it, disampaikan

dalam benfuk berita sebagaimana kesaksian disampaikan dalam
bentuk berita.

Allah S menetapkan qnrat bagi para saksi bahr,va mereka

harus orang-orang yang adil dan kita terima dengan sikap rela.

Kita urajib tidak menerima berita seseorcng mengenai sesuafu yang

memiliki hukum kecuali orang tersebut adil pada dirinya dan
diterima beritanya dengan sikap rela.

Tampak jelas bahwa ketika Allah @ mauajibkan kita untuk

menerima orang yang adil, maka sesungguhnya Allah membebani
kita unfuk menerima orang yang adil menurut kita sesuai yang

tampak di mata kita, karena kita tidak mengetahui sisi yang

tersembunyi dari orang lain. Oleh karena kita menunjukkan sikap
penghambaan kepada Allah dengan jalan menerima saksi-saksi

atas dasar sifat adil menumt kita, dan Sunnah pun menunjukkan
berlakunyra hukum berdasarkan kesaksian mereka-sedangkan

2z Qasarnah berarti sumpah yang diucapkan oleh lima puluh wali korban
pernbunuhan bahwa mereka berhak atas diyat korban manakala korban ditemukan
terbunuh di antara suahr kaum sedangkan pernbunuhngn udak diketahui.
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kesaksian mereka itu tidak lain adalah berita, maka hal itu

menunjukkan bahwa sikap menerima terhadap ucapan mereka

dan jumlah mereka merupakan salah satu bentuk penghambaan

kepada Allah. Alasannya adalah karena seberapa pun besamya

jumlah mereka, jumlah manusia tetap lebih daripada mereka.

Diterimanya kabar mereka dengan berbagai perbedaan pada

mereka itu diambil dari beberapa sumber yang saya sampaikan,

yaifu Kitab atau Sunnah, atau pendapat mayoritas ulama. Bukan

berarti bahwa apa yang ditetapkan dan disaksikan bagi kami, yaitu

penjatuhan keputusan berdasarkan kesaksian, itu merefleksikan

pengetahuan kita yang menyeluruh terhadap perkara-perkara yang

tidak tampak bagi kita. Akan tetapi, suatu perkara diterima

menurut yang tampak sesuai dengan kejujuran orang yang

mengabarkannya menumt kita meskipun di dalamnya ada

kemungkinan keliru. Jadi, hal itu mengandung penjelasan yang

menunjukkan kewajiban kita untuk menerima berita dari

Rasulullah S.
Bilangan orang yang beritanya dari Rasulullah r$$ diterima

tidak didasarkan kecuali dengan salah satu dalil yang dengan ifu

kita menerima bilangan saksi. Lalu kami menemukan dalil dari

Rasulullah 4s tentang diterimanya berita perorangan dari beliau,

sehingga kita pun harus -Allah Mahatahu- menerima berita

perorangan manakala ia termasuk orang yang juiur, sebagaimana

kita harus menerima bilangan para saksi yang kami sebutkan

dalam kesaksian. Bahkan, diterimanya berita perorangan dari

Nabi $ itu lebih kuat sanadnya dari beliau. Selain itu, saya tidak

mengetahui adanya perbedaan pendapat dari seorang ulama

generasi pendahulu sepeninggal Rasulullah #b dan para pengikut

mereka hingga hari ini, sesuai berita redaksional dari mereka, dan
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dalil yang dapat diterima akal dari mereka mengenai diterimanya

bilangan saksi dalam sebagian perkara yang di dalamnya kami

menerima bilangan saksi tersebut.

Dalam ktab Jima' Al lhni kami telah menulis dalil tentang

hal-hal yang saya sampaikan ifu. Saya meras cukup untuk
mengulang banyak penjelasan tersebut dalam bahasan ini. Saya

akan mengulang darinya beberapa kalimat unhfi memberikan

pehrnjuk kepada orang yang belum menghapal kfiab Jima' Al
Ilmi, insjn Allah.

Barangkali ada yang bertanya, "Apakah berita dari
Rasulullah # it, ada safu macarn atau dua macam?"

Jawabnya, berita dari Rasulullah # itu ada dtra macam,

yartu:

Pertatna, berita khalagnk urntrm dari khala5nk umum dari
Nabi S, yang mengharuskan umat Islam unfuk mengerjakannya

dengan lisan dan perbuatan mereka, serta mengerjakannya dengan

diri dan harta benda mereka. Yang dernikian itu fidak boleh Udak

diketahui. Para ulama dan kaum awarn memiliki kedudukan yang

sarna dalam perkam ini, karena masing-masing terbebani dengan

hal tersebut. Misalnln adalah bilangan rakaat shalat, puas€r

Ramadhan, keharaman zina, dan bahwa Allah S merniliki hak

pada harta benda mereka.

Kdua, berita khusus mengenai hukum-hukum yang khusus

dan tidak dibebankan pada kebanyakan orerng, dan kebanyakan-

nya tidak datang dalam keadaan seperti yang jenis yang pertama.

Pengetahuan tentang hal-hal ini han3n dibebankan pada orang
yang memiliki kecakapan, yaifu kalangan khusus, bukan kalangan

umum. Misalnya adalah penjelasan mengenai lupa dalam shalat
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yang mengharuskan sujud Sahwi, dan lupa dalam shalat yang tidak

mengharuskan sujud Sahwi; hal-hal yang dapat merusak haji dan

yang tidak memsaknya, hal-hal yang mengakibatkan kewajiban

dam dan yang tidak mengakibatkannya, yang keseluruhannya tidak

dijelaskan dalam nash Kitab. Inilah yang para ulama menurut kami

-Allah Mahatahu- harus menerima berita orang yang jujur

berdasarkan kejujurannya, dan tidak ada kelonggaran bagi mereka

untuk menolaknya, sebagaimana fidak ada kelonggaran bagr

mereka unturk menolak bilangan saksi-saksi yang kesaksiannya

diterima.

Berita tersebut merupakan berita yang benar dan jujur

menurut mereka sesuai yang tampak, sebagaimana hal ihJ

dikatakan unturk perkara yang disaksikan oleh para saksi.

Barangsiapa yang melayangkan suatu krifik terkait berita

perorangan, maka ia terbantah mengenai diterimanya bilangan

para saksi yang tidak disebutkan dalam nash Kitab dan Sunnah,

seperti para saksi atas pembunuhan dan lainnya, insya Allah'

Barangkali ada yang bertanya, "Apa dalil tentang

diterimanya berita perorangan dari Rasulullah $?" Jawabnya

insya Allah adalah:

1. Dahulu orang-orang pemah shalat dengan menghadap

ke Baitul Maqdis, kemudian Allah s mengalihkan kiblat mereka ke

Baitul Haram. Saat ih.r penduduk Quba' didatangi seorang laki-laki

saat mereka sedang shalat. Laki-laki tersebut memberitahu mereka

bahwa Allah & telah menurunkan suatu ayat kepada Rasul-

Nya #, dan bahwa kiblat telah dipindahkan ke Baihrl Haram.
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Akhimya mereka berputar ke arah Ka'bah di tengah-tengah shalat
mereka.23

2. Abu Thalhah dan sekelompok orang sedang minum
khamer yang terbuat dari kurma mengkal. Pada hari ifu belum ada
minuman yang diharamkan. Kemudian seseorang datang kepada
mereka dan memberitahukan bahwa khamer telah diharamkan.
Mereka pun men5ruruh orang-orang untuk memecah kantong-
kantong minuman mereka.Z4

Tidak diragukan bahwa tidak mengada-ada dalam perkam
seperti ini, melainkan mereka pasti menceritakannya kepada
Rasulullah ffi, ins5n Allah.

Tampaknya, seandainyra diterimanya berita orang yang
menyampaikan berita kepada mereka, yang menurut mereka jujur,
itu hukumnya tidak boleh, tentulah Rasulullah S berkata kepada

mereka: Kalian telah menghadap suatu kiblat, dan kalian tidak
boleh pindah dari kiblat tersebut ketika aku bersama kalian hingga
aku memberitahu kalian, atau ada sekelompok orang yang
memberitahu kalian, atau sejumlah orang-yang beliau sebutkan
bilangannya kepada mereka. Tampaknya pula, Nabi $ tentu

23 Aslrg/afi'i meriwaptkannya dari Malik dari AMullah bin Dinar dari Abdullah
bin Umar dengan redaksi yang serupa. Hadits ini telah disebutkan dalarr. Ar-Risatah
no. L7.

Hadits ini iwa terdapat dalam pernbahasan: shalat, bab: orang yang ternyrata
keliru sgsudah ijtihad (no. L88). status hadits mutbfaq ataih dafi nuaie tr,tait,

2a Asysyaf i meriunyatkannya dad Malik dari Ishaq bin Abdullah bin Abu
Thalhah dari Anas bin Malik.

Hadits ini telah disebutkan pada kitab Ar-Ristah (no. 139) berikut
Statns hadits mutbfaq alaihdari hadits Malik.

Hadits ini juga disebutkan dalam pernbahasan: perbuatan pidana, bab: Minuman
(no. 2859) dari Malik, berikut bl<hrit'nya.
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memberitahu mereka bahwa hujjah hanya bisa ditegakkan dengan

jumlah penutur seperti itu, tidak boleh kurang dari itu. Nabi gp

tentu bersabda demikian seandainya menurut beliau hujjah tidak

bisa ditetapkan dengan satu orang. Kerusakan ifu tidak boleh bagi

Rasulullah #, d* bagi ulama manapun; sedangkan menumpah-

kan minuman yang halal itu juga merupakan kerusakan'

Seandainya hujjah juga tidak bisa ditegakkan terhadap mereka

dengan berita orang yang memberitahu mereka tentang

pengharaman, maka lebih besar kemungkinan beliau bersaMa:

Minuman itu tadinya halal bagi kalian, dan kalian tidak boleh

merr.rsaknSra hingga aku memberitahu kalian bahwa Allah &
mengharamkannya, atau kalian didatangi sejumlah orang-yang

beliau tetapkan jumlahnya kepada mereka-unfuk membawa berita

dariku tentang pengharamannya.

3. Rasulullah $ memerintahkan Ummu Salamah untuk

memberitahu seorang perempuan agar perempuan tersebut

memberitahu suaminya bahwa jika suaminya itu menciumnya

dalam keadaan berpuasa, maka itu tidak haram bagi suam^yu-2,

zs 6*-qpfi'i meriwagatkannya drilarrr fu-Risakh dat',Zafl bin Aslam dad Atha'

bin Yasar, bahwa seorang laki-laki mencium istinya dalam keadaan berpuasa... (no.

7371
Hadits ini musal. Karena itu Asy$;af i berkata, "Saya mendengar periwayat

yang menyambungkan sanad ini, tetapi sap Udak ingat siapa png menSrambungfun

sanadn!,a.'
Hadits ini disamburgl6n sanadnyra oleh Affiurmzzaq dalan Al Muslnnnaf

(pernbahasan: Puasa, bab: ciuman bagi orang yang Berpuasa, 4/LU, no. 84121 dati
jalur lbnu Jumij, ia berlrrata: Zaid bin Aslam mengaba*an dari Atha' bin

Yasar, dari seorang laki-laki Anshar. Kemudian ia menyebud<an hadits png seruPa

dengan hadits Malik.
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Seandainya Nabi S tidak melihat hujjah berlaku bagi suami

tersebut berdasarkan berita suaminya manakala suami
membenarkan ucapan istrinya, tentulah Rasulullah S tidak

memerintahkan hal itu kepada istui tersebut.

4. Rasulullah # menyuruh Unais AI Aslami untuk pergi

menemui istri seorang laki{aki, bahwa jika perempuan tersebut

mengakui zinanya maka Unais harus merajamnya. Perempuan ifu
pun mengakui perbuatannya sehingga Unais merajamnya.25

Tindakan ini berujung pada lenyapnya nlnwa perempuan

tersebut berdasarkan pengakuannya di hadapan Unais, sedangkan

saat ifu Unais seorang diri.

5. Beliau juga meriwayatkannyra Amr bin Umayryah Adh-
Dhamri unfuk membunuh Abu Sufiyan, tetapi beliau telah

menetapkan ketenfuan bagirya bahwa jika ia mengetahui Abu
Sufi7an telah masuk Islam, maka ia tidak halal membunuhnya.2T

Bisa jadi Abu Sufuan baru saja masuk Islam sebelum Amr
bin Umalryah mendatanginya

Hadits ini merniliki riurayat penguat dari hadib Umar bin Abu Salamah dari
Rasulullah $, 5nng dirir,rnftkan oleh Mr.slim. W. Shahih Mushn, pernbahasan:
Puasa, bab: Penjelasan bahwa Ciuman dalam hrasa itu Tidak Haram, 2n7q.

26 Hadits ini diriwaptkan oleh fuy$,afi'i, (pernbahasan: Sanksi hadd tnb,
Perryrangkalan dan pengakuan dalam dna no.27571dari Malik.

27 Hadis ini disebutkan oleh Aq;.Syafi'i dalam SW At Aua'i dari kitab /4/
Umm (no. 4L97,lnb:. Seorang laki-laki yang mernperoleh rampasan p€rang s€omng
diri,).

Juga, pembahasanr Hukum mernerangi orang-otang musyrik, bab: Orang kafir
harbi yang berlindung ke Tanah Haram. (no.2770!'

Hadie ini telah disebutkan taklfit'nya di dua tempat tersebut.
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6. Rasululluh # memerintahkan Unais atau AMullah bin

Unais -Rabi' ragu- untuk membunuh lftalid bin Sufuan Al

Hudzali, lalu ia pun membunuhnya.2S

Padahal di antara Sunnah Rasulullah $ seandainya l(halid

bin Sufyan masuk Islam adalah tidak boleh bagi Unais untuk

membunuhnya. Mereka semua dalam kapasitas sebagai orang-

orang yang diberi kewenangan oleh Rasulullah #i, dan mereka itu

orang per orang. Mereka semua menjalankan hukum berdasarkan

berita-berita dari mereka sendiri.

Rasulullah # p* mengutus pada amil beliau safu orang.

Para delegasi beliau juga satu orang.

Beliau mengufus para amil atau petugas beliau unfuk

mengabari umat Islam tentang hal-hal yang disampaikan

Rasulullah S kaitan dengan syariat agama mereka, unfuk

mengambil dari mereka apa yang diwa;ibkan Allah atas mereka,

memberikan apa yang menjadi hak mereka, menjalankan sanksi

hadd atas mereka, dan menerapkan berbagai hukum di tengah

mereka. Beliau tidak mengutus seorang ufusan di antara mereka

melainkan utusan tersebut dikenal jujur di kalangan kaum yang

menjadi tujuannya. Seandainya hujjah fidak bisa ditegakkan

dengan para utusan ifu -manakala mereka adalah omng-oftmg

28 Hadits ini disebutkan Asy$,rafi'i, p€tnbahasan: Jihad bab: Cabang penjelasan

tentang fardhu jihad, berikut akhriirrya (no. 1902).
Di tempat tersebut AsySyrafi'i menyebut nann Ibrm Urnis seperti yang

disebutkannya dalan Sigr Al Aua'i, 6a6: Seseorang yrang memperoleh harta

rcmpasan seorcng diri' Beliau mengufus AMullah bin Unais s€bagai tentara yang

diutus seorang diri. (no. 4198)
Jadi, Asy-Syafi'i tdak ragu di dua ternpat tersebut. hal itu menunjukkan bahwa

keraguan berasal dari Rabi'.
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yang jujur bagi kaum yang menjadi tuluan pengufusan tersebut-
tentulah beliau tidak mengutus para utusan itv, ins5a Allah.

7. Rasululluh # pemah mengutus Abu Bakar rg sebagai

pemimpin haji, dimana Abu Bakar rS saat ifu dalam kapasitas

sebagai amil atau pefugas beliau. 29

8. Kemudian Rasulullah # sesudah itu mengutus Ali is
untuk membacakan awal surah Al Bara'ah di tengah sekumpulan

jamaah haji.3o

29 ffr. Al Bukhari (pernbahasan: Haji, bab: Tidak Boleh Thawaf di Baitulhh
dergan Telaniang, dan Orang Musyrik udak Bol€h lfaii, l/498, no- 16221dari jalur
Yahp bin Bukab dari l-aits dari Yunus dari lbnu Svihab dari Muhammad bin
AMurmhman dari Abu Hurairah 45, ia mengabarinya bahwa Abu Bakar Ash-

Shiddiq.ig mengutusngra dalam haii !,ang ia diperintahlen Nabi $ unhrk

mernimpinnyra sebelum Haji Wada' pada hari l{ahr bersama seiurnlah orang unhrk
menyampaikan pengumuman kepada para jamaah, "Ketahuilah, fidak boleh ada orang
musyrik !,ang menunaikan haji sesudah tahun ini, dan tidak boleh ada omng telanjang
yang thawaf di Baitullah."

Juga (pernbahasan: Tafsir, Sumh Al Bam'ah, bab: Firman Allah, "Mah
berjahnlah kamu lkaum musyrikinl di mulca buni setama anpat bulan, " tQs. At-
Taubah 19lz 21, 3/2*235, no. 21555) dari ialur Said bin Ufair dari Laits dan
seterusnyra. Ia menambahkan: Humaid bin Abdurrahman b€rkata, "Kernudian

Rasulullah * mernbonceng Ali bin Abu Thalib dan menyuruhnya unhfi
m€nyampaikan p€ngumurnan tentang p€rnutusan hubungan damai dengan omng-

orang musyrik. Abu Humimh b€rkata, "Ali & menyampaikan p€ngumuman bersama

kami pada hari Natr di tengah jamaah Mina tentang pernutusan hubungan damai,
tdak boleh orang muq,nik menunaikan haji sesdah tahun ini, dan orang telanjang
tidak boleh thawaf di Baitullah."

Juga (bab: Firman Nlah, "Dan (inilah) suatu permalduman dari Allah dan Rasul-

I\a ke@a urnat manusia pda hari lnji akbr" (Qs.At-Taubah [9]: 3], no. 4656) dari
jalur Abdullah bin Yusuf dari Laits &n setenrsnya.

HR. Muslim (pembahasan: Haji, bab: Orang Musyrik udak Bol€h Haji ke
Baitullah, 2/982, no. 435/L347) dari jalur hnu Wahb dari Amr dan Yunus dari lbnu
Syihab dan seterusnya. Di dalamnya tidak ada kisah pengutusan Ali &,.
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Sedangkan Abu Bakar iS saat itu sendirian, dan Ali & juga

sendirian. Keduanya diutus oleh Rasulullah # untuk keperluan

yang berbeda sah-r sama lain. Seandainya hujjah tidak ditegakkan

kepada mereka dengan pengufusan keduanya secara sendiri-

sendiri, padahal keduanya dikenal jujur di mata kalangan umum,

dan orang yang tidak mengetahui keduan5n di antara orang-orang

awam ifu bisa mendapati kawan-kawan lnng mereka percayai

unfuk murgetahui kejujuran keduanya, tentulah Rasulullah dh tidak

mengutus keduanya sendiri-sendiri.

Nabi S juga pemah mengutus Ali 4b untuk memutuskan

bala bantuan atau unfuk memberikan bala bantuan, mengembali-

kan perjanjian kepada suafu kaum, melarang beberapa perkara,

dan juga misi-misi yang lain. Tidak ada seorang pun dari umat

Islam yang menerima berita dari Ali bahwa mereka memiliki

penangguhan selama empat bulan, dan tidak pula seseorang yang

menerima perintah atau larangan melalui surah yang dibawa

Ali,&, (tidak ada seorang pun di antara mereka) yang boleh

mengatakan, "Kamu hanya sendirian, dan hujjah tidak bisa

ditegakkan pada diri saya lantaran Rasulullah $ mengutusmu

kepadaku untuk membatalkan sesuatu yang telah ditetapkan

Rasulullah $ sebagai hakku, tidak pula untuk mengadakan suatu

hak yang sebelumnya tidak aku atau orang lain memilikinya, tidak

pula dengan larangan terhadap suafu perkara yang setahu saya

Rasulullah $ belum melarangnya, dan fidak pula unfuk

menyampaikan perintah baru yang setahu saya Rasulullah $
belum memunculkannya. "

30 Silakan baca takhrijhadits sebelumnyra.
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ndak seorang pun yang boleh berkata demikian terkait
sesuatu yang diputus dan diberikan oleh Ali & dengan
pendelegasian Nabi fu, serta apa yang diperintahkannya dan yang

dilarangnya. Tidak seorang pun yang boleh mengatakan, "Aku
belum mendengamya dari Rasulullah $, atau perkara ini

disampaikan kepadaku oleh banyak orang, atau aku tdak
menerima beritamu tentang hal ini sedangkan kamu seorang diri."
Tidak seorang pun yang menerima ufusan amil dari Rasulullah $,
baik ia mengenalinya atau tidak mengenalinya asalkan di sana ada

orang yang bisa menginformasikan kejujuran amil beliau ifu,

dimana amil tersebut berkata kepadanya, "Kamu harus

memberikan sekian dan sekian, atau karni akan melakukan

tindakan demikian padamu," (fidak seorang pun) yang boleh

berkata kepada amil tersebut, "Aku tidak menerima berita ini
darimu karena kamu seoftmg diri, sampai aku sendiri yang
berjumpa dengan Rasulullah $, lalu beliau mengabariku bahwa

aku memang menanggung apa yang kamu katakan sebagai

tanggunganku, sehingga aku mengerjakannya berdasarkan
perintah Rasulullah $, bukan berdasarkan berita darimu."

Ada kalanya seseorang keliru atau tidak mengetahui secara

nyata dan umum lantaran ia mensyaratkan jumlah dan ijmak
mereka terhadap khabar dari Rasulullah S, serta kesaksian

mereka baik secara bersama-sama atau secara terpisah-pisah.

Kemudian, fidak ada seorang pun jurnlah orang tertenfu dalam
penyampaian berita umum, melainkan di tengah khaynlak ifu
masih ada jumlah manusia yang lebih besar darinya; dan tidak pula

dalam kesamaan dan perbedaan mereka saat mereka
menyarnpaikan berita, melainkan hal ifu juga mungkin terjadi di
zarnan Nabi $ atau sebagian dari zarnan Nabi $ ketika jumlah
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umat Islam sudah banyak. Jadi, penilaian valid terhadap khabarint

tidak memiliki batasan maksimal.

Selanjutnya, tidak seorang manusia pun yang lebih diper-

kenankan menyampaikan berita daripada orang yang berkata

dernikian saat Rasulullah $ masih hidup di hadapannya- Karena

ada kalanya ia sempat berjumpa dengan Rasulullah S, begitu juga

ayahnya, saudara-saudaranya, dan anak-anaknya, kerabatnya, dan

orang-orang yang ia taruh kepercayaan padanya dan ia unggulkan

kejujurannya lantaran pemah melihatrya- Karena orang yang

berdusta itu juga terkadang jujur. Manakala penyampaian berita

seperti ini tidak boleh dilakukan oleh seseorang yang berjumpa

dengan Rasulullah 6$, serta mendapati berita dari keluarga atau

orang umum yang ia percayai dari Rasululluh #, maka terlebih

lagi orang-orang yang datang sepeninggal Rasulullah # dan tidak

pernah berjumpa dengan beliau di dunia itu tdak diperkenankan.

Barangsiapa yang mengklaim bahwa hujjah tidak bisa

ditetapkan dengan berita seseorang yang jujur di mata orang yang

dikabari:

9. Apa yang dikatakannya tentang Muadz ketika

Rasulullah $ mengutusnya ke Yaman sebagai gubemur dan untuk

memerangi orang yang menentang beliau, serta mengajak suatu

kaum yang belum pemah berjumpa kepada Nabi $ untuk

membayarkan zakat dan lainnya. Mereka lantas menolak sehingga

Mua& memerangi mereka. Ikut berperang bersamanya adalah
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orang-orang yang masuk Islam di antara mereka. Semua itu atas
perintah Rasulullah #.31

Semua orang atau kebanyakan oftmg yang berperang
bersama Muadz tidak berpikir selain Muadz.s, telah berkata jujur
bahwa Nabi S menyuruhnya memerangi merel<a, karena mereka
adalah orang-orang yang menaati Allah fu denganjalan membela
Muadz dan membenarkan perkataannya dari Nabi $. Hujjah
dapat ditegakkan terhadap orang yang membantah apa yang
dibawa oleh Muadz, hingga Muadz membunuhnya dalam keadaan

terbantah oleh hujjah. Dalam hal ini Muadz adalah orang yang

menaati Allah.

Gang yang membuat klaim di atas, apa yang dikatakannya
terhadap orang yang diutus Rasulullah $ bersama pasukan beliau

ke suatu kaum unfuk mengajak mereka memeluk agama Islam
atau membayar jizyah? Jika mereka menolak, maka ufusan beliau
akan memerangi mereka. Apakah pernimpin pasukan dan delegasi
militer beserta pasukan yang dipimpinn!,a ifu dianggap sebagai

31 HR. Al Bukhari (p€mbahasan: ?al<at, tnb: Harba Benda yang Berharga Tdak
Boleh Diambil Dalam 7ahert, L/45M51, no. 1458) dari jalur umagTah bin Bistham
dari Yazid bin Zurai' dari Rauh bin Qasim dari Ismail bin umag,ah dari yafun bin
AMullah bin shaifi dari Abu Ma'bad dari hnu Abbas r&, bahura kefika
Rasulullah $ menguhrs Muadz rg ke negeri Yarnan, beliau bersabda, "rbnu aran
mailatangi Alrli Kibb, mal<a hqdakkh &ku/:ah grg pqbnn kati kamu lahrkan
kepa& merel<a adalah mqel<a untuk fuibadah keph Altah. Jika mqd<a
telah manganal Allah, mala bqitahukanlah bahua Altah meunjibl<an atas mqeJ<a
shalat lima uaktu sehari semalatn. Jila mqd<a teJah mekksanalannja, maka
bedtahukanlah bahow Allah telah meunjibkan a&,s mqel<a shadaqah (akat) dad harta
mqd<a 5ang alan diberikan kepda oftng-omng {akir di antana mereka. Jil<a mqeka
telah menaatin5n, maka ambillah dari mereka (sauai ketentuan4a) dan pelihamtah
kaucian harb manusia."

HR. Muslim (pernbahasan: Iman, bab: Ajakan kepada Dua Kalimat Syahadat dan
Syariat-Syariat Islam, 1,/50, no. 29/191 dari jalur waki' dari z-akanya bin Ishaq dari
Yahya dan seterusnya dengan redaksi yang serupa.
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orang-orang yang menaati Allah dalam memerangi orang-orang

yang menolak ajakannya dalam keadaan hujjah telah ditegakkan

padanya, sedangkan delegasi militer beliau itu ada kalanya

berjurnlah sepuluh orang, atau kurang dari ifu, atau lebih dari itu?

Barangsiapa yang mengklaim bahwa orang yang didatangi

Mua& dan para pemimpin pasukan Rasulullah # it" telah terkena

hujjah dengan berita mereka, maka itu berarti ia mengklaim bahwa

hujjah dapat ditegakkan dengan berita perorangan. Jika ia

mengklaim bahwa hujjah tidak ditegakkan pada mereka, maka ia

telah berkata sesuafu yang besar bahayanya, meskipun ia berkata,

"lni bukan berita umum yang paling janggal dari orang-orang yang

saya sebutkan." Ia telah sampai kepada sikap menolak berita

khusus dan umum.

Apa yang ia katakan tentang seoftu.rg badui yang

dikaruniakan Allah nikmat Islam, kemudian ia kembali ke tempat

tinggalnya di pedalaman, kemudian ia didatangi saudara dan

ayahnya yang menurutrya jujur, lalu keduanya mengabarinya

bahwa Nabi $ telah mengharamkan atau menghalalkan sesuatu,

lalu ia pun memandang suafu tersebut halal atau haram? Apakah

orang tersebut dianggap menaati Allah dengan cara menerima

berita keduanya?

Jika ia menjawab, "Ya,' maka ia telah menetapkan berita

perorangan. Jika ia mengatakan, "Tidak," maka ia telah

meninggalkan pendapat yang setahu saya tidak ada seorang pun

yang menyalahinya. Karena saya tidak mencatat dari seorang

ulama pun yang saya jumpai menceritakan kepadanya dari ulama

yang tidak saya jumpai bahwa ia tidak menetapkan suatu berita
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selain yang saya sampaikan, yaifu pengutusan Abu Bakar, Ali dan
para amil Nabi S yang lainnya secara sendiri-sendiri.

Tidak mungkin Nabi S mengufus kecuali dengan cara yang

dapat menegakkan hujjah bagi orang lrang beliau utus, untuk
menegakkan hujjah terhadap oftmg yang menerima ufusan. Saya

tidak mengetahui adanya ulama yang berbeda pendapat bahwa
tidak boleh bagi siapa pun yang telah sampai kepadanya amil dan
ufusan Rasulullah S, baik para amil dan utusan beliau yang kami

sebutkan atau yang tidak kami sebutkan, (fidak boleh bagi siapa
pun) unfuk menolak sesuafu png setahu saya r,rmjib baginya,
rnenolak suatu hukum yang ditetapkan padanya, dan mendurhakai
perintahnya padahal ia tidak mengetahui adanya Sunnah dari
Rasulullah # yrurrs bertentangan dengan perintah tersebut. Karena
Rasulullah & tdak mengufus seseorang kecuali dengan cara yang
dapat menegakkan hujjah. Setiap orang yang diutus Rasulullah $
ifu sendirian. selanjutrya, saya tidak mengetahui umat Islam sejak
beliau wafat berselisih bahwa khalifah mereka, gubemur mereka,
dan qadhi mereka hanya satu orang.

Tidak ada seorang yang adil pun di antara mereka
membuat kepufusan lalu ia mengatakan, "Telah bersaksi di
hadapanku fulan dan fulan, dan keduanya merupakan saksi yang
adil, atas fulan bahwa ia telah membunuh fulan, atau ia telah
murtad dari Islam, atau ia telah menuduh zina, atau ia telah
melakukan pertuatan mesurn yang mungkin disaksikan oleh dua
orang," melainkan kepufusan yang mereka buat itu boleh
dijalankan pada orang yang diadili. Tidak ada seorang hakim pun
yang dikenal adil menulis surat bahwa ia memutuskan hak bagi
fulan atas fulan berupa harta sekian, rumah yang berada di tempat
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demikian, atau memutuskan bagi seseorang bahwa ia adalah

anaknya fulan dan pewarisnya, serta memutuskan sebagian dari

hak-hak manusia, melainkan hakim yang menerima surat tersebut

pasti melaksanakan kepufusan tersebut. Demikian pula dengan

setiap hakim yang datang sesudahnya. Tidak ada satu kepufusan

pun yang ditulis berkaitan kepada hakim lain di suatu wilayah Islam

terkait hak atau kewajiban atas seseorang, melainkan hakim

tersebut melaksanakan keputusan tersebut. Padahal hakim 5nng

melaksanakan kepufusan itu tidak mengetahui perkaranya kecuali

berdasarkan perkataan hakim yang memufuskan. Hakim png
menerima surat kepufusan pun tdak mengetahui adanya

seseorang yang bersaksi di hadapan hakim yang menyebutkan

bahwa saksi tersebut bersaksi di hadapannya, kecuali berdasarkan

berita dari hakim tersebut.

Jumlah hakim hanya satu' Namun para ulama memper-

kenankan beritanya dalam semua kepufusan hukum umat.

Demikian pula dengan khalifah dan gubemur yang adil.

Apa yang kami sampaikan terkait tidak adanya perbedaan

pendapat di antara para ulama tentang hal ini mengandung dalil

bahwa hujjah dalam hukum yang tidak dibebankan pada setiap

manusia ifu dapat ditegakkan dengan berita perorangan. Selain itu,

saya tidak mengetahui adanya seorang sumber riwayat dari

kalangan para sahabat Rasulullah # dan tabi'in, melainkan

seluruhnya menunjukkan kebolehan menerima berita perorangan.

Umar bin Khaththab rg senantiasa mendampingi

Rasulullah S, baik saat mukim atau saat bepergian. Ia memiliki

senioritas dan kedudukan yang tinggr dalam Islam. Ia tidak pemah

meninggalkan kaum Muhajirin di Makkah, dan tidak pula
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meninggalkan kaum Muhajirin dan Anshar saat di Madinah. Ia juga

tidak pemah ditinggalkan oleh sebagian besar dari mereka dalam
perjalanannya. Ia orang yang dikedepankan di kalangan mereka
dari segi ilmu, pendapat, dan musyawarah dengan mereka.
Mereka biasanya mendahulukan pendapat Umar bin Khaththab &
meskipun mereka tahu. Ia menerima berita dari setiap orang yang
datang membawa berita kepadanya. Ia tahu bahwa perkataan
orang yang datang kepadanya itu mempakan suafu hukum yang
hams dilaksanakan pada umat Islam, baik terkait dengan hak
darah, harta benda atau kemaluan.

10. Umar bin Khaththab rg pernah membuat keputusan di
hadapan banyak orang bahwa diyat ibu jari adalah lima belas unta,
diyat jari telunjuk dan jari tengah adalah sepuluh unta, diyat jari
yang ada di samping jari manis adalah sembilan unta, dan diyat jari
manis adalah enam unta. Ketenfuan ini dijadikan acuan keputusan
oleh banyak orang yang menceritakan hukum dari umar bin
Khaththab @, hingga akhimya ditemukan sebuah surat di tangan
keluarga Amr bin Hazm yrang difulis Rasulullah # untuk Amr bin
Hazm- Dalam surat tersebut terhrlis, "Dgat setiap jari adarah
sepuluh unta."32

32 F{R. dalan Muslnnmfnya (p€rnbatnsan: Diyat, trab: Jari,
9/3w385, no. L76981 dari ialur Ats-Tsauri dari yafua bin said dari said bin
Musay4yib, bahrra Umar rS menetapkan denda lima belas unta unfuk ibu jari, jari
telunjuk sepuluh unta, jari tengah sepuluh unta, jari manis sembilan unta, dan jari
kelingking sernbilan unta, hingga kami menernukan surat di tangan keluarga Hazm dari
Rasulullah S bahwa seluruh jari diyahrSn sama, sehingga ketentuan itulah yang
dipegang."

Juga dari jalur Ma'mar dari Auullah bin AMurrahman At Anshari dari hnu
MusaSnTib, ia berkata: Umar bin Khaththab ift menrbuat suatu kepuhrsan t€rkait iari,
kemudian ia diberitahu tentang surat yang dihrlis oleh Nabi $ di tangan keluarga
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Orang-orang pun beralih kepada surat tersebut dan

meninggalkan kepufusan Umar;S, seperti yang saya sampaikan.

Mereka men5nmakan antara jari manis dan jari tengah yang

diputuskan Umar;S, seperti yang saya sampaikan. Mereka juga

menyamakan antara jari manis yang dipufuskan diyafurya oleh

Umar rg sebesar enarn unta dengan ibu jari yang diyatnya

diputuskan Umar iS sebesar lima belas unta.

Demikian pula, ketentuan ini wajib mereka ikuti.

Seandainya Umar mengetahuinya sebagaimana mereka

mengetahui, tenfulah ia menerimilgd, dan meninggalkan hukum

yang ia puhrskan sebelumnya insya Allah- Sebagaimana lpng
Umar lakukan dalam perkam-perkara lain yang ia ketahui

hukumnlra dari Nabi $ secam belteda dari yang ia katakan

sebelumnya. Ia meninggalkan perkataannya sendiri karena ada

berita yang benar dari Rasulullah #-
Dengan pendapat yang dikatakan Umar dan dengan sikap

menerima yang difunjukkan orang yang dimenangkan dan

dikalahkan dalam keputusan hukum Umar, saya menduga bahwa

Umar dan mereka itu sudah tahu bahwa Rasulullah $
memufuskan diyat tangan sebesar lima puluh unta. sedangkan

tangan itu terdiri dari sepuluh jari. Karena itu Umar;s berijtihad

Hazrn, bahwa setiap iari dendanya sepuluh unta. Ia pun berpegang padanyra dan

meninggalkan keputusannya yang pedama - (no- L77O6)

s-itat<an baa bHfii tentang surat Amr bin Hazm pada hadits no. 1988 dan

2081, pernbahasan: Mernerangi pemberontak dan gerakan murhad bab: Orang yang

wajib dibunuh dari kalangan pernberontak, serta dalam bahasan hukum mernerangi

orang{tzr1g muryrik bab: Budak muslim yang mehrikan diri ke negeri kafir harbi.
-Asy-Sfiafi'i 

meriwa5ratkannya dari Malik, (pernbahasan: Meluhai dengan sengaia,

bab: Jari. no.26781.
Banyak imam png menilai shahih sumt ini sebagaimana 5rang telah kami

sampaikan dalam bkhnihadits tersebut- Allah Mahatahu.
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sesuai besamya manfaat dan keindahan jari-jari tangan, sehingga
Umar ig mengutamakan sebagian jari dibandingkan jari yang lain.

Seandainya tidak ada berita dari Rasulullah ffi bahwa diyat setiap
jari adalah sepuluh jari, tentulah kami berpegang pada pendapat
Umar iS atau yang semacam itu. Kami tahu bahwa jari kelingking

itu Udak salna dengan ibu jari dari segi keindahan dan manfaat.

Hal ini mengandung dalil terhadap pendapat yang saya
sampaikan, bahwa berita dari Rasulullah # itu berdiri sendiri, tidak

membufuhkan yang lain. Berita lain tidak menambahkan kekuatan
padanp sekiranya sejalan, dan tidak melemahkannya sekiranya
bertentangan- Semua manusia membutuhkan beliau dan berita dari
beliau, karena beliau adalah orang yang diikufi, bukan pengikut.
Seandainya ada hukum dari sebagian sahabat Rasulullah # y*g
bertentangan dengan hukum beliau, maka umat Islam harus
berpegang dan kembali kepada berita dari Rasulullah $ dan
meninggalkan berita yang bertentangan dengan dunia. Apa yang
saya sampaikan di atas juga mengandung dalil bahwa mereka
harus berpindah kepada berita dari Rasulullah S dan
meninggalkan berita yang bertentangan dengannya; serta
mengandung dalil bahwa seorang sahabat senior yang luas ilmunya
bisa jadi tidak mengetahui sesuatu yang diketahui oleh sahabat
lain.

11. Umar bin Khaththab rg pemah memutuskan bahwa
diyat ditanggung oleh 'qilah (kenbat pelaku), dan ia tidak
memberikan warisan kepada isfui dari diyat suaminya, hingga ia
diberitahu oleh Dhahhak bin sufuan bahwa Rasulullah $ menulis
surat kepadanya agar ia memberikan warisan kepada istri
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AsyamAdh-Dhababi dari diyat suaminya,

merujuk kepada berita Dhahhak tersebut.33

sehingga Umar;S;

12. Umar bin Khaththab rs,pemah bertanya kepada orang

yang memiliki informasi dari Nabi S mengenai diyat janin. Ia

lantas diberitahu oleh Haml bin Malik bahwa Nabi # berstatus

diyatrya berupa ghurrah hudak terbail<). Umar bin lGaththab ;g

lantas berkata, "Nyaris saja kami memufuskan dengan pendapat

kami dalam perkara seperti ini-" atau ia berkata, "seandainya kami

tidak mendengar berita ini, tenfulah kami memufuskan perkara ini

dengan kepufusan yang berbeda-"4

Semua ini mengandung dalil bahwa berita perorangan itu

bisa diterima manakala orang yang mengabarkan itu jujur menumt

orang yang diberi kabar. Seandainya seseorang boleh menolak

kabar seperti ini dalam satu keadaan, tenhrlah Umar bin

t$aththab rg boleh berkata kepada Dhahhak, "Kamu hanya

seorang laki-laki dari penduduk Najd," dan tentulah ia berkata

kepada Haml bin Malik, "Kamu hanya seorang laki-laki dari

penduduk Timamah, kalian berdua tidak pemah melihat

Rasulullah #, d- tidak pemah bersahabat dengan beliau kecuali

sebentar saja. Sedangkan aku senantiasa bersama beliau' selain itu,

ada banyak sahabat Muhajirin dan Anshar yang bersamaku.

Bagaimana mungkin pengetahuan tentang hal ini luput dari

jamaah kami, tetapi justnr kamu mengetahui, padahal kamu

seorang diri dan bisa jadi keliru dan lupa." Sebaliknya, Umar bin

3s Hadits ini telah disebutkan berikut takfuit'nya pada (no. 2687, pernbahasan:

Melukai de,ngan sengaia, bab: Warisan dari diyat)'
34 HaAts ir,i i.tah disebutkan berikut bkhnlnya pada (no. 2715, pembahasan:

Melukai dengan sengaja, bab: Warisan dari diyat)'
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Khaththab i@, melihat kebenaran ada pada sikap mengikutinya dan
menarik pendapaforya untuk tidak memberikan warisan kepada
istri dari diyat suaminya. umar;&, juga memufuskan dalam diyat
janin dengan apa yang ia diberitahukan kepada orang-orang yang
hadir bahwa seandainya ia tidak mendengar suafu berita dari
Nabi S, tentulah ia membuat keputusan yang berteda dalam
masalah tersebut. sepertinya ia berpendapat bahwa jika janin
keluar dalam keadaan hidup, maka diyakrya adalah seratus unta.
Jika ia keluar dalam keadaan mati, maka tidak ada diyat apa pun.

Akan tetapi, Umar .s dan seluruh umat Islam melakukan
penghambaan kepada AIIah dengan jalan yang dikehendaki-Nya
sesuai dengan penjelasan Nabi-Nya $. Karena ifu, Umar rS atau
siapa pun tidak boleh mengemukakan kalimat "mengapa,, dan
"bagaimana" atau pendapat apa pun terhadap berita dari
Rasulullah #. Ia juga tidak boleh menolak berita tersebut melalui
orang yang dikenalnya sebagai orang yang jujur meskipun hanya
sendiri.

13. Umar bin Khaththab ;g menerima berita Abdurrahman
bin Auf mengenai pengambilan jizyah dari orang-orang Majusi.3s
Ia tidak mengatakan, "seandainya mereka adalah ahli Kitab, maka
kita boleh memakan hewan sembelihan mereka dan menikahi
perempuan-perempuan mereka. Tetapi seandainya mereka bukan
ahli Kitab, maka kita tidak boleh mengambiliwahdari mereka."

35 HR. Al Bukhari (pernbahasan: Jiaph dan perdamaian, bab: Ji47ah dan
Perdamaian, 2/406, no. 3157) dari jalur Sut/an dari Amr bin Dinar dari Bajalah, ia
berkata.-. Umar rg tidak mengambil iwah dari orang-orang Majusi hingga
Abdurmhman bin Auf bersaksi bahwa Rasulullah $ mengambilnya dari orcrng-orang
Majusi Hajar."
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74. Umar bin Khaththab;$" juga menerima berita dari

Auurrahman bin Auf mengenai wabah penyakit dan meminta

orang-orang unfuk menarik pendapahya.s Alasannya adalah

karena Umar rS, mengetahui kejujuran Abdurrahman bin Auf rg,

sehingga menurutn3a dan menurut kami ia tidak boleh menyalahi

berita orang yang jujur dari Rasulullah #.
Barangkali ada yang bertanya, "(Jmar bin Khaththab;&

pemah mencari pembawa berita lain sesudah ada seseorang yang

membawa berita dari Nabi S."
Jawabnya, sikap Umar 4$ yang menerima berita

perorcmgan itu mentrnjukkan bahwa ia Udak boleh mencari

pembawa berita lain kecuali untuk memperjelas masalah, bukan

karena hujjah di satu kesempatan tidak bisa ditegakkan baginya

dengan berita peroftmgan dan di lain kesempatan tidak bisa

ditegakkan dengan berita perorangan-

Ada kalanya seorang hakim mencari kejelasan dengan

bertanya kepada orang lain, padahal sudah ada dua saksi adilyang

bersaksi di hadapannya, semata unfuk menambahkan kesaksian.

36 HR. Al Bukhari (perrbahasan: Pengobatan, bab: Keterangan tentang Wabah

Penyakit, 4/42, no.573o) dari jalur AMullah bin Yusuf dari Malik dari hnu Syihab

dari AMullah bin Amir bahwa Umar bin Khafittlab 4* p€rgi ke Syram. Ketika ia tiba di

Sargh, ia mendengar berita bahwa telah teriadi wabah penyakit di Syam. Ia lantas

diberitahu oleh AMurrahman bin Auf aP bahwa Rasulullah $ bersaMa'
,Jika kalian mendangamla dl suatu negeri, maka i,anganhh l<alian datang ke

nqei itu! Jil<a ia tqjadi di suatu negai tdanslan kalian bemda di dalamryn, maka

janganlah l<alian kduar untuk melaril<an diri daring!"
Juga dari jalur AMullah bin Yusuf dari Malik dari Ibnu Syihab dari Abdul Hamid

bin Abdurmhman bin Zaid bin Khaththab dari Abdullah bin AMullah bin Harits bin

Naufal dari Abdullah bin Abbas dari umar bin Khaththab;6... Kemudian ia

menyebutkan redaksi yang senrpa dalam hadib yang paniang - lno. 57291

HR. Muslim (pembahasan: Salam, bab: Wabah Penyaklt, 4/1740-1741, no'

98/2279) dari jalur Yahya bin Yahya At Tamimi dari Malik dan setemsnya'
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Jika ia tidak melakukannya, maka ia telah menerima dua saksi

tersebut. Jika ia melakukannya, maka ifu lebih saya sukai. Atau
bisa jadi Umar bin t(haththab & tidak mengetahui sifat orang

yang membawa kabar, dan dia inqm Allah tidak menerima kabar

dari orang yang fidak ia kenal. Demikian pula, kami fidak

menerima kabar dari orang yang tidak kami kenal. Demikian pula,

kami tidak menerima kabar dari orang yang tidak kami ketahui

sebagai orang yang jujur dan banyak berbuat baik.

15. Furai'ah binti Malik pemah mengabarkan kepada
Utsman bin Affan rg bahwa Nabi $ menyrruhnya untuk berdiam

di rumahnya saat ia ditinggal mati suaminya hingga 'iddah-nya
berakhir, lalu Utsman rS mengikuti kabar ifu dan memutuskan

dengannya-37

76. Ibnu Umar iS[ pemah mengadakan mudharabah

dengan bagi hasil sepertiga dan seperempat. Ia tidak melihat hal
itu sebagai sesuafu yang dilarang. Ia lantas diberi kabar oleh Rafi'
bahwa Nabi $ melarang, sehingga ia meninggalkan hal ifu karena

mengikuti kabar dari Rafi'.38

e7 Hadits ini telah disebutkan oleh AsyQpfi'i berikut aWrijrya pada (no.
2548, tnb: MenetapnSra ishi Snng ditinggdl mafl suaminya di rurrnhnya). Lihat juga
hadib (no. 1783, pernbahasan: Wmiat bab: Wasiat untuk ishi).

3e FIR. Al Buldnri : C.ocok Tanam dan Muzara'ah, bab,
Pernbagian yang Dilakukan Para Sahabat Nabi $ dalam Muzara'ah, 2/L59, no.
2g*"u4) dad Flur sulairnan bin Hatb dari Hammad dari Ayryub dari Nafi', bahr,va
Ibnu Umar 4g mengadakan al<ad mua'ah di zaman Nabi $, Abu Bakar, Umar,
Utsntan dan di aunl perrerintahan Muawiyah. Kemudian diceritakan dari Rafi' bin
Khuda$ bahwa Nabi $ melarang m€nyeuralen ladang, lalu Ibnu Umar lfr pergi
menernui Rafi' dan alnr p€rgi belsamanya, lalu ia bertanya kepadan5ra. Ia menjaurab
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6.etht9

17. Zaidbin Tsabit mendengar Nabi S bersaMa,

7(:- r-lJr a Ll rrW" Y
oI

. c-.11u
o

"Janganlah s8eorang keluar dari haii hingga ia thawaf di

Baitullah. "

Maksudnya adalah thawaf Wada' sesudah thawaf Ziyarah.

Namun beritanya ifu ditentang oleh hnu Abbas. Ia berkata,
,,Perempuan yang haidh boleh pulang, sedangkan yang lain tidak."

bahwa Nabi $ mehrang menyeurakan ladang, sehingga hnu'Umar 4& b€fkata,

"$[rgguh kamu telah mengetahui bahwa kami menyamkan ladang pada masa

R"t lrll"h $ dengan bagian seperempat atau dengan jemmi yang hams kami

baf.tkun."
Juga dari lalur Yahya bin Bukair dari Laits dari Abu Qilabah dari hnu syihab dari

Salim bahwa Abdullah bin Urnar rip berkata, "Aku tahu di zaman Rasulullah $ bahwa

tanah diseurakan, kernudian Abdullah khawatir sekiranya Rasulullah # telah

mengeluarkan aturan baru tentang hal itu yrang ia tidak ketahui, sehingga ia

meninggalkan p€nyeuraan tanah-" (no. 3345)

HR. t"l*li- (pernbahasan: Jual-Beli, bab: Penyanraan Tanah, 3/1181, no.

Lt2/L;54;Zl dati jafl Abdul Malik bin qlr'aib bin Laits bin Sa'd dari ayahnya dari

r.ur.a** dari Aqil bin Khalid dari hnu sgrihab, dari salim bin AMullah bahwa

Abdum bin Umar biasa menyalakan tanah pert<ebunannfia sampai dia mendengar

bahwa Rafi' bin Khadii melarang mmyeurakan tanah perkebunan, lantas Abdullah

menernui Rafi' dan Utanya, "Wutui hnu Khadij, apa yang engkau ceritakan dari

Rasulullah$ mengenai sarra-menyerra tanah p€*ebunan?" Dia menjawab, "wahai

Abdullah, saSra pemah mendengar dari dua pamanl$ dan dia pemah ikut serta pada

,"r"* ifuar, irat,* keduanp pemah berkata kepada penduduk disini bahwa

if-rfrff*, $ melarang se\rra menyeu/a tanah perkebtrnan." Abdullah berkata,

"Sungguh di zaman Rasulultah # .a9ra tahu bahwa tanah perkebunan sering

disewakan.' Karena Abdullah khawatir dia tidak mengetahui bahwa Rasulullah g telah

mengeluarkan aturan baru tentang hal itg, maka ia pun meninggalkan seura-menyeu'a

tanah perkebunan."
Asy-qnfi.i meriwayatkannya dalam Ar-Risalah dari Sufuan dari Amr bin Dinar

dari hnu Umar. (no- 155)-
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Ketika Zaid mengkritik perkataan Ibnu Abbas, hnu Abbas berkata,
"Silakan kamu bertanya kepada Ummu salamah." Zaid lantas
bertanya kepada Ummu Salamah, dan Ummu Salamah pun
mengabarkan kepadanya bahwa Nabi S memberikan keringanan
terhadap perempuan yang haidh trntuk pulang tanpa thawaf.
Akhimya zaid kembali kepada kabar hnu Abbas dan berkata,
"Aku mendapati ketentuannya seperti yang kamu katakan.',39

18. Abu Darda' pemah memberitahu Muawiglah Ug bahwa
Nabi S melarang penjualan yang dipraktekkan oreh Muawiyah.
Muawiyah berkata, "Aku tidak melihat adanya rarangan
terhadapnya." Abu Darda' pun berkata, ,,Siapa yang bisa
menolerirku sekiranya aku berbuat sesuafu terhadap Muawiyah?
Aku mengabarkan kepadanya dari Rasulullah #i, tetapi ia justru
mengabariku dari pendapatnya sendiri. Aku tidak akan
berdampingan denganmu di suatu negeri." Abu Darda' lantas
pergi dari wilayah kekuasaan Muawiyah, dan ia tidak melihat
adanya kelonggaran baginya unfuk tinggal safu negeri dengan
Muawiyah karena Muawiyah fidak menerima kabar yang ia
sampaikan dari Nabi #.4o

3e Hadis ini telah disebutkan oleh Aqrgnfi,i berikut pada (no.
1194, pernbahasan: Haji bab: Perernpuan lnng haidh meninggalkan'thawaf wada,).
HR. Muslim.

6 Hadis ini dirirrayratkan oleh Asy-Syafi'i dalam Ar-Risatah dari Malik dari?aid
bin Aslam dari Atha' bahwa Muawiyah bin Abu sutnn menjual ternpat air dari emas
atau perak dengan harga 5nng melebihi timbangannya. Abu Darda' latu berkata
kepadanya, "Aku mendengar Rasulullah $ melarang jual beli sernacatn ini.,' Muaw[,rah
menjawab, "Menurutku, itu tidak dilarang." Abu Darda' kernudian berkata, ,.siapa
yang menerima alasanku terhadap Muawiyah? Aku memberitahungra hadit dari
Rasulullah s, tetapi ia jusbu mernberitahuku pendapahrya. sernoga aku fidak pemah
bertemu dengannya di manapun!" (no. 156)
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Seandainyabukankarenahujjahtidakbisaditegakkan
terhadap Muawiyah dengan berita yang disampaikan oleh Abu

Darda" tentulah Abu Darda' tidak melihat adanya kesempitan

untuk tinggal satu negeri dengan Muawiyah'

SaSn tidak mengetahui adanya seorang tabi'in yang dikabari

tentang sesuatu dari Nabi $, melainkan ia menerima kabar

perorangan, memfatwakannya, dan berpegang padanya' Karena

Ibnu Musa5ryib menerima kabar dari Abu Hurairah rs seorang diri

dari Nabi fu, sertamenjadikannya sebagai suatu Sunnah.41

UrurahjugaberbuatdemikianterhadapAisyah'Kemudian

ia bertuat hal yang satna terhadap Yahya bin AMurrahman bin

Hathib, terhadap hadits Yahsn bin Abdurrahman dari aSnhnya dari

Umar dan AMurrahman bin AMul Qari dari umar dari Nabi #' Iu

menetapkan setnua ifu sebagai suafu Sunnah'42

41 Imam AslrS!,afi'i daiam ArRisalah b€rkata, "Kami mendapati Sa'id berkata di

Madinah, "Abu Sa'id Al Khudri mengabarkan kepadaku dari Nabi $ t'a;rtarg shar{

(pazukarut emas &n Penk), lalu ia menetaPkan haditsnya itu sebagai Sunnah Yang

autentik. Ia berkata, "Abtl Hurafah menuturkan ke.padaku dari Nabi $," lalu ia

menetapkan haditsnYa itu
42 Imam Aqrslrafi'i

sebagai Sunnah 5nng autentik'" (ttlm' 2O9,2701

&lan Ar-Rinlah berliata:

Kami juga merrdaPati Sa'd meriuragratkan secara p€roftmgan dari selain

keduanya, lalu menetapkan haditsnYa itu sebagai funnah.

Karni mendapati Uruah berkab' "Aislnh menuhu{<an kepadalar, bahwa

Rasulullah $ menetapkan hasil itu berdasarkan adaryra tang$xtg jawab." Urwah lalu

menetapkannya s€bagai Sunnah'

UruEh iwu --i*.lntt-,banyak hal dari Ais',ah dan merriadikannya sebagai

S*"J t.ttg'uJter,tlk unt rk menghalalkan dan 
-mengharamlarrl

Kami iwa --a"ouo u*Jt uoLut", "usamah binTdd menuhrkan kepadaku

dari Nabi $."
Ia(Urunh)iugaberkata,..AbdullahbinUmardansahabatlainberhrtrrrkepadaku

dari Nabi $-"
Ia pr.il menetapkan khabar masingrnasing sebagai Sunnah'

Kami iwa -*d.;;;iJ,*; u;r.ut", 
-"Abdurrahman bin Au Al Qari, dari

Umar."
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Ia juga berkata, "yahya bin Abdurrahman bin Hathim bertutur kepadaku dari
ayahnyra, dari Umar."

Ia pun menetapkan khabar masing-masing dari Umar.
Kami mendapati Qasim bin Muhammad b€rkata, "Aisyah * b€rtutur kepadaku

dari Nabi $."
Ia (Qasim bin Muhammad) juga meriwayatkan dari Ibnu umar, dari Nabi $.
Ia (Qasim bin Muhammad) pun menetapkan khabar ahad masing-masing sebagai

:"-'tffi:rutffiu" "Abdurrahman dan Mujammi,bin yazid bin Jariyah bertutur
kepadaku dari Khansa'binti Khidam, dari Nabi $.',

Qasim menetapkan khabar dari Khantsa', padahal itu adalah khabar satu orang
Perempuan.

Kami mendapati Ali bin Husain berkata, "Amr bin Utsman mengabarkan kepada
kami dari usamah bin zaid, bahura Nabi $ bersabda, .s.";g 

muslim tidak
mernperoleh warisan dari seorang kafir,."

Ali bin Husain serta semua ulama menetapkan khabar Amr bin utsman sebagai
Sunnah yang autentik.

IGmi juga mendapati Muhammad bin Ali bin Husain meriwayatkan dari Jabir,
dari Nabi #, da., dari ubaidulrah bin Abu Rafi, dari Abu Hurairah, jari Nabi $, serta
menetapkan khabar masing-masing sebagai Sunnah yang autentik.

Kami mendapati Muhammad bin Jubair bin Muth,im, Nafi. bin Jubair bin
Muth'im, Yazid bin Thalhah bin Rukanah, Muhammad bin Thalhah bin Rukanah, Nafi
bin ujair bin Abdul yazid, Abu salamah bin Abdurrahman, Humaid bin AMurmhman,
Thalhah bin Abdullah bh Auf, Mush'ab bin sa.d bin Abu waqqash, hmhim bin
Abdurrahman bin Auf, Khariiah bin?aid bin Tsabit, AMun:ahman fi" f<..U bin Malik,
Abdullah bin Abu Qatadah, suraiman bin yasar, Atha bin yasar, serta para perawi
Madinah selain mereka, seluruhnya meriwayatkan dari seomng ,unuuut Nabi $, dari
Nabi $, atau dari seotang tabiin, dari seofting sahabat Nabi, dari Nabi $, dan mereka
semua menetapkannya. sebagai Sunnah.

lGmi mendapati Atlra, Thawus, Mujahid, hnu Abi Mulaikah, Ikrimah bin rftarid,
ubaidullah bin Abu Yazid, Abdullah bin Babah, Ibnu Abi ern-rr, para muhaddits
Makkah, wahb bin Murnbbih di yaman, Makhul di Syam, Abd*mhm; bin Ghanam,
Hasan, Ibnu Sirin di Bashrah, Asu/ad, Asysp.abi di i{ufah, serta para muhaddits danulama dari berbagai negeri, tercatat mengakui berrakunya loJa, utud dari
Rasulutlah *& dan mernberi fatwa dengannya. Ma"i.g--u"ing menerima khabar ahad
dari perawi di atasnya, dan para perawi di bawah mereka ,n*oi-*yu dari mereka.

seandaingra seorang urama boreh berkata tentang irmu karang; khusus bahwa
umat Islam di masa lalu frn masa sekarang -*ynpuk ti berral<vrryi Ahabr ahad, dan
tidak. dijumpai seomng ulama pun },"s tiauk mernberrakukannyu, *ut u boreh juga
saya berpendapat demikian. (Uh. fu-Risatah ,hlrr,. ZO9_211)
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sikap seperti itu diambil oleh Qasim, Salim dan semua

tabi'in di Madinah, serta Atha" Thawus dan Mujahid di Makkah'

Mereka menerima berita dari Jabir seorang diri dari Nabi €&, dan

dari hnu Abbas seorang diri dari Nabi d&. Mereka menetapkannya

sebagai suatu sunnah. sikap yang sama juga diambil oleh Asr

Sya'bi sehingga ia menerima berita Urwah bin Mudharris dari

Nabi $ dan menetapkannya sebagai Sunnah. Demikian pula, ia

juga menerima kabar dari sahabat lain. sikap yang sama juga

diambil oleh hrahim An-Nakha'i, sehingga ia menerima kabar

Alqamah dari AMullah dari Nabi $, dan menetapkannya sebagai

sunnah. Demikian pula dengan kabar dari periwayat lainnya.

sikap yang sama juga diambil oleh Hasan dan hnu sirin terhadap

periwayat yang keduanyra jumpai. Saya tidak mengetahui adanya

seorang pun di antara merel<a, melainkan ia meriwalntkan hadits

seperti ini dari riwayat di atasnya. seandainya saya menyebutkan

sebagian saja dari mereka, maka akan membuhrhkan uraian yang

panjang.
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|g.Rabi'mengabarkankepadakami,iaberkata'Asy-
Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufuan
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mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Salim bin
AHullah bin umar, bahwa umar bin Khaththab rg melarang
wewangian sebelum mengunjungi Baifullah dan sesudah lempar
Jumrah.43

Salim lantas berkata: Aisyah ary berkata, "Aku pemah
memakaikan wewangian pada Rasulullah S dengan kedua

menjelang ihram beliau sebelum beliau ihram, dan
sesudah beliau halal sebelum thawaf di Baitullah. sunnah
Rastrlullah # itu lebih haq. "

Karena ifu salim meninggalkan perkataan kakeknya yaifu
umar is, meskipun ia seorang imam, dan sarim menerima kabar
dari Aisyah c& seorang diri. salim memberitahu kepada orang
yang menceritakan hadits ini kepadanya bahwa kabar Aisyah q
seorcrng diri itu merupakan sesuafu sunnah, dan bahwa Sunnah
Rasulullah # it, lebih pantas untuk diikuti. Itulah sikap yang wajib
ia ambil.

sikap seperti itu juga diambil oleh generasi sesudah tabi,in,
seperti lbnu syihab, Yahya bin said, Amr bin Dinar dan lain{ain.

Para ulama yang saya jumpai seruruhnya menetapkan
berita peroftmgan dari safu orang dari Nabi fB, d* menjadikan-
nya sebagai sunnah- Yang mengikutinya memuji, dan yang
menentangnya mengkritik.

Saya menceritakan seluruh makna yang saya tulis di awal
kitab saya ini dari sejurnlah ulama ahli Kitab dan Sunnah, serta ahli
perbedaan pendapat di antara para ulama, qiyas dan nalar. Tidak

as Hadits ini telah disebutkan oleh AsygTafi'i berikut rahfilnyapada no. 1069-
1070, trab: Memakai walangian menjelang ihram.
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seorang pun di antara mereka yang menentang pendapat ulama

lain. Mereka semua mengatakan, "lni adalah madzhab ulama dari

kalangan para sahabat Rasulullah #, tabi'in, tabi'i-tabi'in, dan

madzhab kami. Barangsiapa yang meninggalkan madzhab ini,

maka menunrt kami ia telah meninggalkan jalan para sahabat

Rasulullah # d* para ulama sesudah mereka hingga hari ini, dan

ia termasuk orang Yang bodoh."

Mereka sepakat mengatakan, "Kami fidak menemukan

selain rjmak para ulama di berbagai negeri dalam menilai bodoh

orang yang menyalahi jalan ini." Mereka atau sebagian besar dari

mereka berlebihan dalam mengkritik orang yang menyalahi lalan

ini hingga kepada krifik-kritk yang mya tidak peduli sekiranya saya

tidak menceritakannYa.

Saya pemah berkata kepada sebagian ulama yang saya

sebutkan itu, "Di antara keluar yang menyalahi prinsip ma&hab

kami dan madzhab kalian ada yang mengatakan, "Sikap kami

yang menentang apa yang kalian klaim ada dalam Al Qur'an dan

Hadits ifu dilandasi suafu perkara yang menurut kami mengandung

hujjah, yaitu bahwa Al Qur'an itu berbahasa fuab, dan hadits-

hadits juga menggunakan kalam fuab. Karena itu, saya menal$,rili

masing-masing masih dalam cakupan bahasa, dan saya sama

sekali tidak keluar dari cakupan bahasa- Jika saya menala'vilinya

sesuai dengan cakupan bahasa, maka itu berarti saya tidak

menyalahinya."

Saya katakan, Al Qur.an memang berbahasa Arab

sebagaimana yang Anda sampaikan, dan hukum-hukum yang

termuat di dalamnya itu bersifat eksplisit dan umum. Tidak seorang

pun yang mengalihkan hukum-hukumnya dari eksplisit kepada
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implisit, atau dari umum kepada khusus, kecuali berdasarkan dalil
dari Kitab Allah. Jika tidak ada dalilnya dalam Kitab Allah, maka
dengan sunnah Rasulullah # ya'g menunjukkan bahwa hukum
tersebut berlaku khusus bukan umum, atau bersifat implisit bukan
eksplisit; atau dengan ijmak dari mayoritas ulama yang mereka
semua memahami Kitab dan sunnah. seperti ifu pula dengan dalil
Sunnah.

seandainya boleh mengalihkan suafu hadits dari makna
eksplisit kepada makna implisit yang tercakup di dalamnya, maka
kebanyakan hadits ifu mengandung beberapa kemungkinan
makna- seseorang yang berpegang pada salah safu makna tidak
memiliki hujjah terhadap orang 1nng lain yang berpegang pada
makna lain- Akan tetapi, kebenaran di dalamnya hanya safu
karena ia tetap pada makna eksplisit dan umumnya hingga ada
dalil dari Rasulullah S atau perkataan mayoritas ulama bahwa ia
berlaku umum bukan khusus, dan berlaku implisit bukan eksplisit,
manakala pengalihan suafu hadits dari makna eksplisit kepada
makna implisit ifu masih tercakup ke dalam makna-maknanya.

Saya mendengar banyak sahabat kami dari generasi
pendahulu, dan saya menerima kabar dari banyak urama
pendahulu di berbagai negeri di bidang Fiqih yang mengatakan
pendapat yang semakna dengan pendapat ini, tidak bertentangan
dengannya.

Sebagian ulama berkata kepada saya tentang prinsip ini,
"Mereka hanya berbeda pendapat mengenai orang-orang yang
mereka nilai valid haditsnya dan yang tidak mereka nilai valid, serta
terkait tal$/il."
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saya katakan kepadanya, "Apakah hadits masing-masing

dari mereka yang diceritakan tanpa ditentang oleh periwayat lain

ifu keluar dari dua kemungkinan, yaifu ditetapkan dari sumber

yang dipercayainya dan dihapalnya sebagaimana ditetapkannya

keadilan saksi menurut Anda dengan keadilannya, kecuali ada

bukti atas apa yang disaksikan oleh orang yang lebih adil, ataukah

hal itu tidak ditetapkan?"

Saya katakan, "Manakala haditsnya dinyatakan valid satu

kali, maka kita tidak boleh menyingkirkannya di lain waktu dalam

keadaan apa pun unfuk selamalamilgd, kecuali karena ada hadits

yang menunjukkan bahwa hadits pertama ifu dihapus, atau

periwayatnya keliru. Karena penyingkiran hadits tersebut dalam

keadaan hadits seperti ihr dinilai valid itu tidak terlepas apakah

seseoftmg keliru dalam menyingkirkannSn atau dalam menilainya

valid."

Ia berkata, "Tidak boleh dikatakan selain ini unfuk selama-

lamanya, dan ini adalah pendapat yang adil'"

saya katakan, ,,Demikian pula dengan setiap periwayat di

atasnya dalam sanad hadits, karena pada masing-masing dari

mereka Anda membufuhkan sifat jujur dan hapalan." Ia berkata,

"Benar."

saya katakan, "seperti itulah yang Anda lakukan terhadap

para saksi. Anda tidak boleh menerima kesaksian seseorang

mengenai suafu perkara, tetapi Anda menolak kesaksiannya dalam

perkara yang serupa." Ia berkata, "Benar'" Saya katakan

kepadanya, "seandainya Anda berpegang pada selain pendapat

ini, maka ulama yang berbeda pendapat dari Anda akan

mengatakan kepada Anda, "Jika Anda boleh menolak hadits
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seseorang, sedangkan orang ifu menyebutkan seorang periwayat
atau beberapa periwayat di atasnya, tanpa argumen dalam
menolak, maka saya juga boleh menolak semua haditsnya. Karena
hujjah akan kejujurannya atau kecurigaan terhadapnya tanpa
didasari bukti terkait satu hadits itu juga menjadi hujjah unhrk
semua haditsnya selama keadaannya tidak berbeda dalam
haditsnya itu. Yang dimaksud dengan perbedaan keadaannya
adalah sekali waktu ia menceritakan hadits yang tidak ada hadits
lain yang bertentangan dengannya, dan di wakfu lain ia
menceritakan hadits yang ada hadits lain yang bertentangan
dengannya. Oleh karena demikian keadaannya, maka keadaannya
berbeda dalam haditsnya lantaran ia ditentang oleh orang lain yang
sama keadaannya dengannya dalam haditsnya. Sebagaimana

kesaksian para saksi diterima, dan dibuatlah keputusan sesuai yang
mereka saksikan secara sempuma. Tetapi jika mereka ditentang
oleh saksi-saksi lain pada saat penjafuhan kepufusan, maka
keadaannya menjadi berbeda seandainya para saksi tersebut
bersaksi tanpa ditentang oleh saksi-saksi lain dalam kesaksian
mereka.

Orang yang saya katakan hal ini kepadanya berkata,
"Memang demikian ketenfuannya. "

Saya katakan kepada sebagian dari mereka, "seandainya

Anda boleh berpandangan secara berbeda dari yang saya uraikan,
maka orang lain juga boleh berkata kepada Anda, 'Saya

memberikan kebebasan memilih kepada diri sendiri, sehingga saya
menolak haditsnya yang Anda diterima, dan menerima haditsnya
yang Anda tolak, tanpa ada perbedaan keadaannya dalam
meriwayatkan haditsnya ifu. Saya akan menempuh cara Anda
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dalam menolaknya sehingga saya boleh menolak seluruh

haditsnya. Karena Anda menolak sebagiannya sesuai keinginan

Anda, sehingga saya ingin menolak seluruhnya, dan mencari ilmu

dari luar hadits.' Selanjubrya ia akan beralasan serupa dengan

alasan Anda, dan bisa jadi ia lebih piawai dalam berargumen

daripada Anda."

Sikap semacam ini tdak boleh diambil oleh seorang pun'

Ketenfuan dalam masalah ini tidak lain adalah dengan menerima

hadits mereka sesuai yang kami sampaikan pertama kali, selarna

tidak ada hadits lain yang bertentangan, atau selama keadaan

mereka tidak berbeda dalam meriwalatkannya-

Saya katakan kepadanya, "Argumen tersebut juga

membantah orang yang menakwili Kitab atau Sunnah tanpa dalil

sesuai dengan makna teksfual dan umumnya, meskipun keduanya

mengandung kemungkinan hujjah terhadap orang yang menyalahi

ma&hab Anda dalam menalsili AI Qur'an dan Hadits. Jarang

sekali kami mendengar salah seorang di antara mereka menakr,trili

sesuatu, kecuali sesuai dengan kemungkinan makna yang

diperkenankan secara bahasa, meskipun makna eksplisikrya tidak

sesuai dengan yang ia tak\r./ili, lantaran keluasan bahasa Arab.

Dengan dernikian, banyak di antara mereka yang sampai kepada

kesimpulan unfuk menghalalkan apa yang kami dan Anda tidak

senang unfuk menghalalkannya, serta sampai kepada

ketidaktahuan yang tidak kami harapkan." Ia berkata, "Benar."

Saya katakan kepadanYa:

20. Kami dan Anda meriwayatkan bahwa Rasulullah {$
memerintahkan seorang perempuan unhrk menunaikan haji bagi
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ayahn5ra, dan memerintahkan seoftmg laki-laki unfuk menunaikan
haji bagi ayahnya. Kami dan Anda lantas berpegang pada hadits
ini. Kami dan Anda juga mengatakan, "seseorang tidak boleh
berpuasa unfuk orang lain. seseorang tidak boleh shalat unfuk
orang lain-" Kemudian sebagian dari sahabat kami mengikuti
pendapat hnu Umar yang mengatakan, "seseorang tidak boreh
menunaikan haji unfuk orang lain."4

Tanggapan Anda seandainya seseorang yang berbeda
pendapat dari kami mengajukan argumen dan mengatakan, "Haji
adalah amalan fisik seperti halnya shalat dan puasa. Karena ifu,
seseorang tidak boleh mengerjakannya kecuali unfuk dirinya
sendiri. Ia menakwili firman Allah,

@ 67c$t*X,ifrs
"Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh

selain apa tnng telah diusahakannya."(es. An-Najm t53]: 39)

Ia juga menakwili firman Allah,

J3 @ ,i|J g sTi r1i i73- b13

@Ug-iiit\tG. jJ-
"Barang siapa wng mengerjakan kebaikan seberat dzarah

pun, nisa3n dia akan melihat halasan) nya. Dan barang siapa
yang mengerjakan kejahatan seberat dzanh pun, nisaSn dia akan
melihat halasan) nya pula. "(es. Az-Zalzalah I99l: T-gl

4a Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Asy-syafi,i dalam tkhtilaf Malik wa Aqr
S5art'i, (bab: Terla,uatkan haji, no. 3692-g699l.
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Ia mengatakan bahwa kata &6( berarti apa yang ia

amalkan. Padahal, perkara yang dibantahkan itu adalah orang

yang tidak beramal. Jadi, tidak ada argumen untuk membantahnya

selain bahwa orang yang meriwayatkan hadits ini dari

Rasulullah # itu termasuk periunyat yang dinilai valid haditsnya

oleh para ahli Hadits; dan bahwa Allah & mer,vajibkan manusia

untuk menaati Rasul-Nya #. Tidak ada seorang pun yang boleh

menentang behan dan melakukan tal$ril terhadap ucapan beliau'

Karena beliaulah yang menerima Kitab Allah dan menerangkan

maknanya dari Allah. [-agi pula, Allah memberikan kepada para

manusia dengan kemurahan-Nya apa yang bukan merupakan milik

mereka. Perkataan seorang sahabat png berpendapat secaftl

berbeda dari Rasululluh # itu tdak mengandung hujjah, melainkan

ia harus mengikuti suafu hadits seandainya ia mengetahuinya

berasal dari Rasulullah #t.

Gang itu berkata, "Dalil ini jusfuu menjadi bantahan bagi

orang tersebut."

21. Saya katakan, kami dan Anda meriunyatkan bahwa

Rasulullah $ bersaMa,

:^W q ;rJ,'r" ) 4;L d,s *';l';
-z /

"Barangsiapa yang dibert umm# baginSn dan bagl

kefurunannya, maka umft, tercebut milk omng lmng dibain5m''M

6 Llmmbqarlperrfuian snhr harh r-rnhrk dirnanfaatkan pencrtnaqn sdarna

p€nerimanlE nrasih hkfuP.
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Kami dan Anda berpegang pada hadits ini. Namun
sebagian ulama dari kalangan kami menentang kami. Apu
tanggapan Anda seandainya seseorang berargumen unfuk
membelanya dan berkata:

22. Dinwayatkan dari Nabi S bahwa beliau bersaMa,

.*r? 
"rL 

c:rilit
'Umat Islam ifu terikat pada s5nrat-syarat mereka.,47

Ia mengatakan, "Dengan demikian, harta seseorang tidak
diambil kecuali dengan apa yang disyaratkan.

Hanya saja, sabda Nabi S, ,'[)mat Islam ifu terikat pada
syarat-syarat mereka" ifu bersifat garis besar. Keterangan yang
bersifat garis besar tidak boleh digunakan unfuk menolak khabar
yang spesifik dari Rasulullah 6S. Jadi, keterangan yang bersifat
garis besar ifu tidak menolak khabaryang spesifik dan berada di
luar cakupan garis besar tersebut. Hal itu dapat diambil kesimpulan
bahwa keterangan yang bersifat garis besar itu tidak sesuai dengan
yang dikehendaki Rasulullah # yung berbeda dari cakupan garis
besamya; dan bahwa dalam hadits yang diriwayatkan dari Nabi S,
"umat Islam itu terikat pada s5nmt-qnrat mereka. Nabi S

mengatakan: Kecuali syarat yang mengharalkan suatu yang haram
atau mengharamkan suafu yang halal. Ini adalah sebagian dari
syarat-syarat tersebut.

6 Hadits ini dirir,uagratkan oleh Imam Aslrfuafi,i dalant lhrtfrlaf Matik Wa Aqt_
8,aft1, (no.372L1.

47 Hadis ini tel+ dyelutlon oreh Aq;g,raf i berikut bHzrit'nya pada (no.
2279, parbahasan: Mahar, bab: Syamt dalam nikah).

254



Al llmm

23. Para pemilik Barirah pemah menetapkan syarat

kepada Aisyah,i{ga bahwa Barirah dimerdekakan dengan catatan

perwaliannya jatuh kepada mereka. Nabi s lantas mengukuhkan

bahwa perwalian ifu jahrh kepada orang yang memerdekakan.6

Saya katakan, "Bagaimana jika ia berargumen bahwa

Qasim bin Muhammad berkata tentang umra, 'Aku fidak

mendapati orang-orang kecuali dalam keadaan terikat pada syarat-

syarat mereka'?"

Ia menjawab, "lni adalah ma&hab yang lemah. seseorang

tidak memiliki bobot hujjah manakala ia berlawanan dengan hadits

yang kami nilai valid dari Rasulullah # dalam keadaan apa pun."

Saya lantas menyebutkan hadits png kami dan mereka

riwayatkan, namun hadits tersebut ditentang oleh sebagian ulama

dari kalangan kami. Kemudian saya mengajukan argumen

kepadanya yang semakna dengan apa yang saya sampaikan di

atas. Sementara ia berargumen seperti yang saya sampaikan juga.

Kemudian saya mengajukan pertanyaan kepadanya, "Apa

tanggapan Anda mengenai orang yang berpendapat demikian dari

kalangan kami?"

saya katakan, sesungguhnp ia telah menyalahi Sunnah

dalam perkara-perkara yang saya sebutkan. Ia lebih kurang

alasannya untuk ditolerir antara tindakannya menyalahi Sunnah

daripada orang yang sejak awal memiliki prinsip menolak Hadits.

Tidak ada sahr makna pun yang dimasuki para penolak Hadits,

melainkan makna ih.r juga dimasuki oleh orang yang menyalahi

€ Hadis ini telah disebutkan oleh AsySpfi'i berilnrt bMriinya pada (no.

1807-1808, pernbahasan: Wasiat bab: Perwalian dan sumpah, sxllta no' 4292'

pembahasan' Bl,-fuk mutata6, bab: Warisan budak mulabb)'
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Hadits tersebut. Bahkan para penolak Hadits itu lebih bagus
argumennya mengenai perkara-perkara yang mereka salahi, dan
lebih baik justifikasinya. Karena itu saya katakan kepadanya, "Jika
dengan argumen ini kami dan Anda dapat membantah orang yang
menempuh lalan ini, maka argumen ini juga membantah Anda
manakala Anda mengikuti jalannya dalam hadits-hadits selain ini.
Jika di safu waktu saya memuji Anda lantaran mengikuti sebuah
hadits, maka saya mengkriuk Anda di lain unktu lantaran Anda
menolak hadits lain yang sama. saya tidak boleh memuji Anda
Iantaran Anda sejalan dengan hadits dan juga bertentangan
dengannya. Karena Anda tidak terlepas dari kesalahan pada salah
satu dari keduanya." Ia menjawab, "Ya-"

24. Saya katakan kepadanya,
meriwayatkan bahwa Nabi S bersabda,

l, (..ti o, .o-y.Ft*r#+tG
I

"Para sahabat kami

U-.:L) U
'Barangsiapa yang mendapati hartan5n rnng definitif di

tangan orang yang pailit, maka ia lebih berhak abs harta
tercebut 49

Kami dan mereka berpegang pada hadits ini, tetapi Anda
menyalahinya.

25. Pada sahabat kami meriwayatkan bahwa Nabi S
memufuskan perkara dengan sumpah bersama seorang saksi. 5o

ae Hadits ini tetah disebutkan oleh Asy$,,afi.i berikut bkhnt'nya pada (no.
1630-1632) dahm Al Imamsecara tersambung sanadnya dari Malik dan selainnya.
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Kami dan mereka berpegang pada pendapat ini, tetapi

Anda menyalahinya.

Saya menyebutkan kepadanya beberapa hadits yang

ditentangnya, padahal hadits tersebut dipegang oleh para sahabat

kami. Saya juga menyampaikan argumen kepadanya terkait

sikapnya meninggalkan hadits-hadits tersebut, senrpa dengan

argumen yang kami sebutkan kepadanya dari sebagian dari para

sahabat kami terkait hadits yang menjadi pegangan bagi kami dan

baginya, namun mereka menyalahinp. Meskipun saya lebih tahu

bahwa ia lebih piawai dengan argumennya daripada para sahabat

kami yang mengambil hadits yang berteda.

Jadi, hadits tentang pailit dan tentang sumpah bersama safu

saksi itu lebih lemah daripada hadits tentang urnra dan hadits

mengenai seseorang yang menunaikan haji unfuk orang lain'

Saya bertanya, "Tidakkah kedua hadits ini sama, termasuk

yang kami dan Anda nilai valid?" Ia menjawab, 'Ya'" Saya

katakan, "Kalau begifu, argumen dengan kedua hadits tersebut

berlaku meskipun selain kedua hadits itu lebih kuat daripada

keduanSn, sebagaimana argunen berlaku bagi kami berdasarkan

kesaksian dua orang dari golongan manusia yang terbaik, dan

kesaksian dua laki-laki biasa manalrala keduanya telah keluar dari

kategori cacat. Juga sebagaimana argumen berlaku bagi kami

sekiranya kami memutuskan hukum dengan kesaksian serafus

orang yang sangat adil, dan kesaksian dua orang yang adil

sedangkan tingkatan keduanya masih berada di bat*rah serafus

s Rsyq,r"afi'i meriuayatkan lebih dari satu hdib dan afsarterrtang rnasalah ini,

Fihr pada Liu*" tentang peradilan bab: Srmpah belsama satu saksi, (no- 296L'

2982!..
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orang yang sangat adil ifu. Meskipun hati lebih tenteram terhadap
orang yang lebih adil dan keluar orang yang lebih banyak
jumlahnya, namun argumen dengan orang yang lebih sedikit ifu
tetap diterima manakala kita wajib menerimanya.

Saya katakan kepadanya, "Para sahabat kami dari Hijaz
telah memberi kesaksian negatif terhadap Anda dan orang yang
mengikuti madzhab Anda dalam menolak dua hadits ini, dan
terkait hadits yang Anda tolak tetapi mereka pegang, yaifu bahwa
kalian telah meninggalkan sunnah dan memunculkan pendapat
yang bertentangan dengannya. Barangkali mereka berkata tentang
diri kalian komentar grang tidak senang saya sebutkan lantaran
melevrrati batas. Sementara Anda sendiri memberikan kesaksian
negatif terhadap orang yang menentang Anda dari kalangan
mereka mengenai hadits yang Anda pegang tentang hajinya
seseorcmg unhrk orang lain dan hadits tentang urnra, (memberi
kesaksian negatif) bahwa itu adalah bid'ah dan menyalahi sunnah.
Dengan demikian, perkataan Anda dan merel<a sama, yaifu
mereka mengecam Anda lantaran Anda menyalahi hadits, dan
Anda mengecam mereka lantaran menyalahi pendapat Anda.
Padahal hadits yang Anda dan mereka tentang itu adalah hadits
riwayat perorangan atau dua orcmg. Manakala masing-masing dari
kalian mengecam yang lain dengan hadits peroftmgan yang
ditentangnya, fidak ada kemungkinan bagi Anda dan mereka
melainkan yang mengecam pihak lain telah menyalahi hadits
perorcngan ifu benar, sehingga ia justru memberikan kesaksian
negatif atas dirinya bahwa ia telah keliru karena meninggalkan
hadits tersebut, padahal hadits perorangan seperti itu valid; atau ia
keliru lantaran menglaitik pihak rain meninggalkan hadits
perorangan. Jadi, ia keliru karena dalam sebagian keadaan
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berpegang pada hadits perorangan dan mengkrifik pihak lain yang

menentangnya."

Saya katakan kepadanya, "seperti itulah png dikatakan

para ulama Bashrah mengenai hadits yang mereka Pegmg,

sedangkan kalian dan lainnya tidak berpegang padanya. Begrtu

juga para ulama Kufah selain kalian dalam mengamhl hadits,

dimana kdian atau selain kalian tidak mengambilnya. Mereka

menuduh bodoh orang yang menyalahi suatu hadits yarg mereka

pegang dari Rasulullah $ manakala orang tetsebut tidak

mengetahuinya. Mereka mengatakan, "la harus belajar." Mereka

juga menuduhnya bid'ah manakala ia mengetahuin5n tetapi

kemudian ia meninggalkannya. seperti itulah lrang dilakukan

penduduk setiap negeri lnng memiliki tradisi keilmuan'"

saya mendapati pendapat-pendapat ulama 3nng saya catat

pendapatnya seluruhnya sepakat mengkritik orElng yang

menentang hadits perorcngan ini. Seandainya tidak ada argumen

mengenai penilaian valid terhadap hadits perorangan ini selain

yang saya jelaskan, maka penilaian valid terhadapnlra itu menjadi

salah safu argumen yang paling kuat menurut cara pandang

kalangan khusus, lantaran para ulama dari berbagai negeri secara

berkesinambungan berpegang pada hadits ini'

Saya katakan kepadanya, "Saya mendengar sebagian

ulama yang berlebihan dan berargumen dalam mengkritik orang

yang menentangnya dengan mengatakan bahwa orang yang

menentangnya di antara kalian ih-r berpegang pada satu hadits dan

meninggalkan hadits lain yang serupa. Ia mengkritik seperti itq

karena sikap oEmg itu tercakup ke dalam makna ini. Apa yang ia

katakan ifu benar."
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Ia berkata, "Apa yang Anda katakan ifu benar. Argumen
dengan penjelasan ini berlaku bagi setiap orang yang menilai
shahih hadits-hadits tersebut, serta tidak menglffitik orang yang
mengambil sebagian hadits dan meninggalkan sebagian yang lain.
Akan tetapi, di antara sahabat kami ada yang melakukan takwil.
Apa argumen unfuk membantahnya?"

Saya katakan, "Kami akan menyebutkan sebagian dari
takurl instn Allah yang menunjukkan bahwa hujjah ada pada
tal$/il tersebut. Jalan yang ditempuh seseorang secara menyalahi
kebenaran bagi kami ifu tampakn5ra samar bagi setiap orang yang
mendengamya dari Anda dan dari para sahabat Anda. Karena
Anda mengemukakan pendapat dalam keadaan mengetahui
madzhab-madzhab para ulama dan alasan nalar.',

Saya berbicara kepadanya dan kepada ulama lain yang
mengikuti jalannya terkait takMl yang mereka lakukan. saya
melihat mereka telah keliru dalam merakukan tal$/il ifu, dan
mencampur aduk banyak sisi. Saya memberinya contoh sebatas
yang saya ingat, tetapi contoh ini dapat menunjukkan kasus-kasus
lain, insya Allah. Kami memohon kepada Allah perlindungan dari
kesalahan dan taufiq

Allah & menjelaskan kepada manusia bahwa Dia
menurunkan Kitab-Nya dengan bahasa Nabi-Nya, yaifu bahasa
kaumnya, yaifu kaum Arab. Kemudian Rasur-Nya berbicara kepada
mereka dengan bahasa mereka sesuai dengan makna-makna
kalimat yang mereka ketahui. Mereka mengetahui dari makna-
makna perkataan mereka bahwa mereka mengucapkan kata
urnurn tetapi yang dimaksud adalah khusus, atau mengucapkan
kata khusus tetapi yang dimaksud adalah umum. Kemudian Allah
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memberi mereka pefunjuk mengenai apa yang Dia inginkan dari

kalam tersebut dalam Kitab-Nya, dan melalui lisan Nabi-Nyu #.
Allah & j,rgu menjelaskan kepada mereka bahwa apa saja yang

mereka terima dari Nabi-Nya #, itu sejatinya berasal dari Allah &,
lantaran Allah @ mer,vajibkan manusia unfuk menaati Rasul-Nya di

banyak tempat dalam Kitab-Nya. Di antamnya adalah firman

Allah,

,S'{tJ6J;:}ib-#
'Barang siapa yang menaati Rasul ifu, sesungguhnya ia

telah menaafr Allah. "(Qs. An-Nisaa' [4]: 80)

G3" ta+- i:5*- &: 6!^;j-{ A,ifi
L{6 e;# r"#e itj-i'"i ;iS.

@ rJ3153-3
'Maka demi Tuhanmu, mereka (da hakikaaya) tidak

beiman hingga mereka meniadikan l<amu hakim dalam perkam

yang mereka petselisihl<an, kemudian merel<a frdak meftrfi

keberatan datam hati mereka terhadap ptfuan yang kanu

berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhn5m' " (Qs' An-

Nisaa' [4]:65)

Dari contoh yang saya sampaikan ini saya mengambil

kesimpulan yang menunjukkan bahwa di antara hukum-hukum ihr

ada yang turun dalam bentuk umum dan juga dimaksudkan

berlaku urrrum. saya telah membahasngra dalam kitab yang lain.

AlUnn
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Ifulah yang tampak jelas dari ilmu Al Qur'an. saya juga telah
membahas bentuk hukum yang lain, yaifu yang difurunkan dalam
benfuk umum tetapi dimaksudkan berlaku khusus. Dalam kitab ini
saya juga menercmgkan bahwa di antara yang difurunkan dalam
benfuk umum secara eksplisit ifu ada keterangan dalam Kitab yang
menunjukkan bahwa Allah @ memaksudkannya sebagai khusus,
untuk menjelaskan hujjah terhadap orang yang melakukan talfl^/il
terhadap apa yang menurut kami ia telah menyalahi jalan orang
yang kami apresiasi madzhabnya dari kalangan ulama Kitab dan
Sunnah.

Di antaranya adalah firman Allah &,

1 -qt-fi| i;rt{6 iF ?,!-ii'#,iy
;#*

'Apabila sudah habis bulan-bulan Haram ifu, maka
bunuhlah orang-orang mus5rikin ifu di mana saja kamu jumpai
mereka. "(Qs. At-Taubah t9l: 5)

Allah & jugu berfirman,

i;lii,,h{r 1e;-5K\
fiL

'Dan perangilah mueka, su4ln jangan ada fiaah dan
supatn agama ifu semata-mata unfuk Allah.,,(es. Al Anfaal [gJ:
3e)

/t/ n| 2 1z
Ci- f'+rtll-l
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Secara tekstual, ayat ini berlaku unfuk setiap orang

musyrik. Dari sini Allah @ menurunkan ayat,

li r\ii,,A\1i 4\ <rhil 45i $rs

'4 d e:5Ai7i rt;;{ifr.gY 6;i
fi *,; ilrl\B f* 411\jJ 65i

@6hi"
"Perangilah oftng-oftng yang tidak beriman kepda Allah

dan frdak (pula) kepada hari kemudian dan merela frdak

mengharamkan ap yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-

N5n dan fidak bengama dengan agama tlang benar (agarna Allah),

6aitu omng-orang) tnng diberikan Al Kiab kepda mereka,

satnpi mereka memba5nr iizyah dengan pafuh sdang mereka

dalan kadaan tunduk. "(Qs. At-Taubahl9l:29)

Perintah Allah unfuk memerangi orangorang musyrik dari

kalangan ahli Kitab hingga mereka membayar iiryah menunjukkan

bahwa yang Allah maksudkan dengan dua aSnt yang

memerintahkan perang terhadap orang-orang musyrik dimana saja

mereka ditemukan hingga mereka mendirikan shalat, dan

mernerangi mereka hingga tidak ada fitnah dan agar seluruh

ketaatan hanya diberikan kepada Allah semata adalah orang-orang

musyrik yang bukan ahli Kitab. Demikian pula, Sunnah

Rasulullah $ menunjukkan perintah memerangi para penyembah

berhala hingga mereka masuk Islam, dan mernerangi ahli Kitab
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hingga mereka membayar jizyah. Jadi, ini termasuk ayat umum
yang Allah tunjukkan bahwa yang Dia malsudkan adalah makna
khusus, bukan berarti bahwa salah satu dari dua ayat tersebut
menghapus ayat yang lain. Alasannln adalah karena kedua ayat
tersebut dapat diterapkan secara bersama-sama, karena orang-
orang musgrik ifu terbagi menjadi dua golongan. yaitu golongan
ahli Kitab dan golongan selain ahli Kitab. Ada banyak kasus yang
sempa dangan ini dalam Al eur'an dan Sunnah.

Ayat yang berkedudukan menghapus hukum seberumnya
adalah perintah yang difurunkan Allah sesudah perintah
sebelumnya, dimana keduanya perintah tersebut saling
berlawanan. contohnya adalah saat Allah memindahkan kiblat.
Allah @ berfirman,

Wi'i[A,;u-jiJ|
"Maka sunggth Kami akan memaringkan kamu ke kiblat

5nng kamu sukai. "(Qs. Al Baqarah tzlt L4/iI

Allah & juga berfirman,

WUr6( *- G ;ii sc nvti A,t&i Jfr ,

'onng-orang yang kurang akarnya di antara manusia akan
berkah, Awkah wng memaringkan mereka (umat Isram) dari
hblahya (Baitut Maqdis) wng dahutu merel<a tetah berkiblat
kepadan5nT"(Qs. Al Baqarah t}l: t4/il

selain itu masih ada banSnk ragi ayrat yang serupa dengan
itu.
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Kitab Allah & tidak dihapus kecuali dengan Kitab-Nya juga

sesuai dengan firman Allah,

"r4^, lW * qu ti43 31 
-*G ;r'6 Y

'Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kani jadikan

(manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan Snng lebih baik

daipadanya atau yang sebanding dengannya'" (Qs' Al Baqarah

l2l: 106l

Juga firman Allah,

q)Lli ti(,
4lu) ''{-(, 1)r:a--7 

"S-t;131i. 

6y:
u7

-nn'iliJu3yrj(r3i
"Dan apabila l<ani lebkkan suatu aPt di tetnpat ayat gng

lain sebagai penggantin5n padahal Allah lebih mengetahui apa

yang difurunkan-N5n, mereka berkab, 'saungguhng lamu

adatah oftng tnng mengada-adakan nia''' (Qs' An-Nahl [16]:

101)

Allah menjelaskan bahwa penghapusan Al Qur'an itu tidak

terjadi kecuali dengan Al Qur'an yang serupa'

Allah fu merlelaskan bahwa Dia malajibkan atas Rasul-

Nya 1B untuk mengikuti perintah-Nya. Allah fr berfirman,

"a;e4yl*j:6"€l
,llkutilah aw yang telah diunhyukan Tuhanmu kepadamu

(Muhammad)."(Qs. Al An'aam [6]' 106)

AlUm.m
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Allah @ memberi kesaksian kepada beliau bahwa beliau
adalah orang yang mengikuti perintah Allah. Allah ffibnofirmarr,

i,tttu@t#*teJfp=+jsy;
"Dan sesunggwhnya kamu benar-benar membei pefunjuk

kepada jalan yang lurus.(yaitu) jaran Attah. "(es. Asy-syuura a I42l:
s2-53)

Allah & memberitahu bahwa Rasurulrah s memberi
petunjuk kepada manusia kepada jalan-Nya.

Jadi, Sunnah Rasululluh # di hadapan Kitab Alrah & itu
didudukkan sebagai penjelas dari Ailah mengenai bilangan fardhu-
Nya, seperti penjelasan tentang ayat umum yang difurunkannya;
apakah yang dimaksud adalah umum atau khusus; serta apa yang
diturunkan Allah sebagai hukum fardhu, kesanfunan, kebolehan,
dan arahan. Bukan berarti ada sesuafu dari sunnah Rasulullah $
yang bertentangan dengan Kitab Allah ffi dalam keadaan apa pun.
Karena Allah @ telah memberitahu manusia bahwa Rasur-Nya s
memberi pefunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu jalan Allah.
Bukan bemrti pula bahwa ada sesuafu dari sunnah Rasulullah $yang menghapus Kitab Allah, karena Allah @ memberitahu
manusia bahwa AIIah hanya menghapus Al eur'an dengan AI
Qur'an yang sama, sedangkan sunnah ifu mengikuti Ar eur'an.

saya telah menyimpurkan dari penjerasan sunnah tentang
Kitab Allah, sebagian hal yang teringat daram pikiran saya, yang
menunjukkan hal yang semakna dengan ini, insya Attah.

Allah ffi berfirman,
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@ 6 ;, ; qt<r-$5i &; 6('; t$iiY
,,sesungguhnya shalat itu adatah kewaiiban yang ditentukan

waktunya atas orang-orang yang beiman." (Qs. An-Nisaa' 141,

103)

Rasulullah dE& lantas menunjukkan bilangan rakaat shalat,

waktu-waktunya, amalan di dalamnya, serta mereka menunjukkan

bahwa shalat ihr berlaku umum bagi orang-orang merdeka dan

budak, laki-laki dan perempuan, kecuali perempuan yang haidh.

Jadi, Rasulullah s menjelaskan darinya makna-makna yang Saya

sampaikan, dan bahwa shalat itu ditiadakan kewajibannya bagi

perempuan yang haidh.

Allah fr berfirman,

'$;:(, -rgi Jt, ;i tiYl-fir; Oii (;11

;i1;i Jv-"r*fi;tJ's
"Haiorang-orangyangbeiman,apbilakamuhendak

mengeriakan shalat, maka basuhlah mukamu dan bnganmu

sampai dengan sikut-"(Qs Al Maa'idah [5]: 6)

Makna tekstual a5rat ini menunjukkan bahwa setiap orang

yang hendak mengerjakan shalat itu wajib wudhu' Namun

Rasulullah $ menunjukkan bahwa fardhu wudhu itu berlaku bagi

orang-orang yang hendak mengerjakan shalat dalam sahr keadaan,

bukan dalam keadaan lain. Karena beliau mengerjakan dua shalat

atau beberapa kali shalat dengan satu wudhu, padahal beliau

berdiri menuju masing-masing shalat itu'
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Para ulama berpendapat bahwa ayat ini berlaku umum
unfuk orang-orang yang bangun dari tidur.

Rasulullah,S menunjukkan beberapa hal yang mengharus-
kan wudhu bagi orang yang berdiri menuju shalat.

Allah & menyebutkan pembasuhan dua kaki, nalnun
Rasulullah 1S mengusap kaos kaki kurit. Hal itu petunjuk bahwa
pembasuhan kedua kaki ifu hanya wajib bagi sebagian orang yang
wudhu, bukan sebagian yang lain.

Allah ffi berfirmirn kepada Nabi-Nya,

V"fj;";^#'fi;
"Ambillah zakat dari sebagian hafta mereka, dengan zakat

itu kamu membersihl<an dan men5ntcil<an mereka. "(es. At-Taubah
[9]: 103)

'q5,9ieK36-,$j($t;r;iai'r#-tS

"Dan laksanakanlah shalat, funaikanrah zakat dan rukuHah
baerta orang !/ang nl<uk. "(es. AI Baqarah l}l: 4gl

secara tekstual ayrat ini menunjukkan bahun zakat itu
bermakna umurn, tetapi ia dimaksudkan khusus sesuai pefunjuk
Sunnah Rasulullah S bahwa di antara harta benda mereka ifu ada
yang tidak dikenai zakat; dan bahwa di antara harta benda yang
dikenai zakat itu ada harta yang tidak wajib dizakati sebelum
mencapai timbangan, atau takaran atau jumlah tertenfu. Jika ia
telah mencapainya, maka bamlah ia dikenai zakat. Kemudian,
Rasulullah S menunjukkan bahwa di antara harta zakat itu aia

t

J:lut
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harta yang diambil secara bilangan, ada yang diambil secara

takaran, dan ada yang diambil secara timbangan. Ada pula yang

diambil zakatnya sebesar seperlima, sepersepuluh, seperempat dari

sepersepuluh, dan beberapa perbandingan lainnSn'

Allah @ berfirman,

e1 / ?7, ri7 -( - - l/i74 ri:(1'^ .i 'ry iY#6*6tbo6r:P{'
'Mengeriakan haii adalah kevniiban manusia terhadap

Allah, Witu ha7t) orang yang sanggup mengadakan perialanan ke

Baitullah. "(Qs. Ali Imran 131:971.

Sunnah Rasulullah $ menunjuklGn r,rnkhr-waktu haji, cara

memasuki haji, carct keluar haji, dan amalan-amalan yang

dikerjakan di dalamnp antara masuk hingga keluar-

Allah @ berfirman,

4_it#i6fria6,Fr,
"IakiJald Wtg mencui dan perenpmn tnng mencuri,

potongtah bngan kduanya. "(Qs-Al Maa'idah [5]: 38)

:rl:,r;V,,;iyr'Sbjti|u$iylli
,

"Perempuan yang berzina dan lakilaki tnng berzina, maka

denlah fiaptiap seomng dari kduanya serafus l<ali dera' "(Qs' An-

Nuur [24]: 2)

Ayat ini secara teksfual berlaku umum, nalnun strnnah

Rasulullah $ menunjukkan bahwa Allah memaksudkannya untuk

sebagian pencuri. Nabi $ bersabda,
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t+6$-: ,t
Ps ;ntlJz

/Ot. tPI

"Hukuman potong tangan hanya berlaku unfuk seperempat
dinar dan selebihnya.'67

Rajam dalam AI Qur'an diberlakukan bagi dua orang
merdeka yang berzina dengan stafus muhshan, bukan hukuman
dem. Namun Sunnah menunjukkan bahwa hukuman potong
tangan hanya berlaku pada sebagian pencuri, bukan sebagian yang
Iain; dan hukuman dera hanya berlaku unh^rk sebagian pelaku zina,
bukan unfuk sebagian yang lain. Ada kalanya seseorang mencuri
harta dari tempat yang bukan merupakan tempat penyimpanan,
sehingga tangannya tidak dipotong. Ada pula seseormg yang
mencuri harta yang nilainya tidak men@pai seperempat dinar
sehingga tangannya tidak dipotong. Ada kalanya seseorang lrang
berstafus muhshan berzina sehingga hukumannya bukan dera
seratus kali. Jadi, setiap ulama tidak boleh ragu bahwa manakala
sunnah Rasulullah S memiliki kedudukan demikian di hadapan
Kitab Allah, bahwa Allah menetapkan hukum fardhu dengan
Kitab-Nya, dan penjelasan cara-cara pelaksanaan fardhu ifu melalui
lisan Nabi-Nyu #. Allah & jrsa menerangkan melalui lisan Nabi-
Nya # mengenai ayat yang Allah maksudkan berlaku umum dan
khusus. Seperti ifu pula Sunnah beliau dalam setiap tema, tidak
berbeda- Pemyataan seseorang yang mengatakan, "sunnah
dihadapkan kepada Al Qw'an. Jika ia sejalan dengan makna
teksfual AI Qur'an, maka kami memakainya. Jika tidak, maka
kami memakai makna tekstual Al eur'an dan meninggalkan

51 silakan baca hadits (no. 2799, bab: sanksi hadd pencuri dan hukuman
potong tangan di dalamnya, dari bahasan tentang hukuman pidana).
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hadits" merupakan suatu kebodohans2 sesuai alasan yang telah

kami kemukakan.

Allah fu menerangkan kepada kita bahwa sunnah Rasul-

Nyu # itu hukumnya wajib kita untuk menjadikannya sebagai

acuan. Tidak ada pilihan bagi kita terhadapnya selain tunduk dan

mengikutinya, bukan membenturkannya dengan qiyas atau sesuafu

selainnya. Sedangkan semua perkataan manusia lainnya mengikuti

Sunnah.

Saya telah menyebutkan sejumlah ulama Al Qur'an,

sunnah dan atsar, serta ahli perbedaan pendapat di antara para

ulama, qlyas dan nalar. Mereka semua mengatakan, "lnilah

madzhab kami, madzhab semua ulama yang kami terima dengan

baik dan pernah kami jumpai, dan ma&hab semua ulama yang

diceritakan kepada kami."

Saya berkata kepada ulama yang menurut saya paling

piawai dalam argumentasi dan paling banyak ilmunya di antara

mereka yang beradu argumen dengan saya, "Apa tanggapan Anda

seandainya kami dan Anda mengklaim bahwa kebenaran dalam

suatu perkara ada di pihak kami? Apakah pendapat kami boleh

ditentang?" Ia menjawab, "Tidak-"

sap katakan, 
,.Argumen kami sama seperti argumen Anda

terhadap orang yang menolak Hadits dan berpegang pada makna

tekstual AI Qur'an, sehingga ia memberlakukan hukuman potong

tangan terhadap pencuri dalam semua kasus karena sebutan

s2 Dalam hal ini diriwayatkan sebuah hadits yang disebutkan AsgrSpfi'i dalam

pembahasan: Dakwaan dan bukti, bab: Pendakrpa dan terdakr,va. Hadits tersebut dinilai

iemah oleh Imam Asy-Syafi'i. Ia mengutipnya dari Abu Yusuf dalam Sigr Al Aua'i
bab: Bagian untuk tentara berkuda. (no. 4139)

AlUmm
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mencuri telah melekat padanya. Ia juga membatalkan rajam karena
Allah ffi berfirman, "Perempuan wng berzina dan raki-raki yang
betzina, maka deralah tiap-tiap seorzrng dari keduanya serafus kali
dera. " (Qs. An-Nuw [24]: 2) Juga seperti argumen Anda terhadap
orang yang menggunakan sebagian hadits terhadap mereka, dan
mengatakan, "Tidak boleh mengusap kaos kaki kulit karena Allah
telah membatasi perlakuan terhadap dua kaki dengan cara
membasuh atau mengusap."

"Juga menjadi argumen terhadap para ahli Fiqih lainnya
yang menghalalkan setiap her,van bemyawa yang tidak diterangkan
keharamannya dalam Al Qur'an, lantaran mengacu pada firman
Allah,

J y,r:;x- rzL & qa at- alu c4 < S

/e'r;J t L;-:.i tii 5 "qsK 6
'Kabl<anlah, 'Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang

diovah5rukan kepdaku, sauafu wng dihanmt<an bagi onng tnng
hendak memakann5m, kecuali kalau makanan ifu bangkai, abu
darah 5ang mengalir atau daging babi."(es. AI An'aam t6l: L4s)

Mqel<a mengatakan, 'pendapat kami ini dipegang oleh
sebagian sahabat Rasulullah S yang rebih mengetahuinya
daripada Abu Tsa'labah.' sementara kami mengharamkan setiap
heq/an buas yang bertaring berdasar4<an l<habar dari periwayat
yang tsiqah dari Abu Tsa'labah dari Nabi *.'53

ss lflzabarTsa'hbah ini diriunyatkan oleh Asy$7afi'i dari sufi,an dari Az-zuhri;
dan Malik &ti Az-Z.s.n dari Abu Idris dari Abu Tsa'labah bahwa Nabi $ melamng
mernalon setiap her,van hras gang ktaring.
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Ia berkata, "Benar, ifu adalah argumen kami, dan argumen

ini saja sudah orkup. Seseorang tidak memiliki bobot hujjah di

hadapan Rasulullah S. Seseorang juga tidak boleh menolak hadits

Rasulullah .6S tanpa berpegang pada hadits yang serupa dari

Rasulullah S."
Ada kalanya seorcng ulama tidak mengetahui sebagian dari

Sunnah Rasulullah ,f$, tetapi Sunnah tersebut diketahui oleh ulama

lain yang tidak setara ilmunya dengan ulama tersebut.

Meskipun mereka berpegang pada sebagian hadits, namun

dalam hal meninggalkan pengharaman setiap herr,ran buas yang

bertaring dan meninggalkan pengusapan kaos kaki kulit mereka

telah menempuh jalan orang yang menolak seluruh Hadits. Karena

manakala mereka menggunakan sebagian dari hadits dan

meninggalkan sebagian yang lain tanpa ada hadits lain yang

bertentangan dengannya dari Nabi S, maka ifu berarti mereka

telah mengesampingkan hadits yang serupa dengan yang mereka

gunakan.

Saya katakan, "Mereka tidak memiliki berargumen saat

menilai lemah suafu hadits manakala mereka berpandangan bahwa

hadits tersebut bertentangan dengan makna teks Al Qur'an dan

makna umurrrnya manakala dimungkinkan Al Qur'an tersebut

berlaku khusus."

Mengenai pemyataan mereka terhadap orang yang

berpegang pada hadits tentang pengusapan kaos kaki kulit dan

keharaman setiap hewan buas yang bertaring serta hadits-hadits

lain manakala Al Qur'an dimungkinkan bermakna umurn tetapi

Hadits ini diriwayatkan Asy-$7afi'i, (panbahasan: Makanan, bab: Pengharaman
setiap heruan buas yrang bertaring, no. 1405)

273



AlUmm

dimaksudkan berlaku khusus, "Anda telah menyalahi Al Qur'an,"
bukankah ini perkataan yang zhalim? Ia menjawab, "Ya."

Saya katakan kepadanya, "Anda tidak menerima argumen

mereka dengan riwayat bahwa Ali bin Abu Thalib rga bahwa ia

menentang pengusapan kaos kaki kulit, bersama hnu Abbas,

Aisyah dan Abu Hurairah,S, padahal rnereka ifu adalah orang-

orang yang paling mengetahui Hadits, banyak mendampingi

beliau, paling dekat dengan beliau, dan paling hapal riwayat dari

beliau. Selain itu, sebagian dari mereka berpandangan bahwa

pengusapan kaos kaki kulit itu telah dihapus hukumnya dengan AI

Qur'an, dan bahwa hukum pengusapan kaos kaki kulit ifu berlaku

sebelum furun surah AI Ma'idah, meskipun di antara umat Islam

masih ada orang yang sampai hari ini berpegang pada pendapat

mereka."

Ia berkata, "Saya tidak menerima sedikit pun argumen ini.

Seseorang yang menolak suafu khabar dari Rasululluh # tanpa

berpegang pada l<habar lan dari beliau itu tidak mengandung

bobot hujjah."

Saya katakan kepadanya, "Penolakan terhadap khabar

mengandung bobot hujjah hanya seandainya mereka melansir

riwayat bahwa Rasulullah S pada mulanya mengusap kaos kaki

kulit, kemudian sesudah ifu beliau bersaMa, "Janganlah kalian

mengusap!" Ia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Tidak diterima
pemyataan terkait mereka bahwa seandainya salah seorang di
antara mereka mengatakan, 'Nabi # fidak mengusap kaos kaki

kulit sesudah furun surah AI Maa'idah', maka ifu berarti ia

mengatakannya dengan disertai pengetahuan bahwa pengusapan
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kaos kaki kulit itu telah dihapus." la berkata, "Tidak diterima

pemyataan seperti ifu."

Saya katakan, "Demikian pula, f,dak boleh diterima

pemyataan orang yang mengatakan, 'Sesungguhnya Nabi fi$ tidak

mengusap kaos kaki kulit sesudah turun surah Al Maa'idah'

seandainya ia tidak meriwayatkan hal ifu dari Nabi ;s."

Saya katakan kepadanya, "Apakah ada kemungkinan Al

Qur'an menghapus Sunnah, kecuali Rasulullah S memunculkan

Sunnah yang menghapus Sunnah yang pertama?" Ia menjawab,

"Mengenai halini, saya berharap Anda menjelaskannya."

Saya katakan, "Apa tanggapan Anda seandainya

dimungkinkan Rasulullah # menetapkan suafu Sunnah sehingga

Sunnah beliau itu berlaku bag kita, tetapi kemudian Allah

menghapus Sunnah beliau ifu dengan Al Qur'an, sedangkan

Nabi S tidak memunculkan bersamaan dengan AI Qur'an itu

suatu Sunnah yang menunjukkan bahwa Sunnah beliau yang

pertama telah dihapus? Tidakkah boleh dikatakan bahwa

Rasulullah S mengharamkan jual-beli yang beliau haramkan

sebelum furun firman Allah,

G

w( i?;'€1i'1i'fr'
"Allah menghalalkan jual-beli dan menghararnkan riba. "

(Qs. AI Baqarah l2l:275l.

"e4q6;'1P---a?s3{Y
"Kecuali dengan ialan pemiagaan Wng berlaku dengan

suka sama suka di antara kamu. "(Qs. An-Nisaa' [4]: 29)
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Tidakkah boleh dikatakan bahwa Rasulullah S meng-

haramkan memadu seorang perempuan dengan bibinya sebelum

turun firman Allah,

F-14P4;,r?
"Diharamkan atas karnu (mengawini) ibu-ibumu. " (Qs. An-

Nsaa' 141:23l.

Juga sebelum turun firman Allah,

?)ji6lcF'j;3
"Dan dihalalkan bagi kamu selan tnng demihan. "(Qs. An-

Nisaa' [4lt 241

Jadi, tidak ada larangan terhadap setiap jual-beli asalkan

didasari sikap saling rela, serta memadu antara seorang
perempuan dan bibinya. Allah mengharamkan setiap hev,ran buas
yang bertaring sebelum turun ayat,

.A''-vi- 

"+6" 
i!, (g uyalu o#< s

'Katakanlah, 'Tiadalah aku peroleh dalam wahW tnng
kepdaku, squafu trang diharamkan bagi orang lnng

hendak memakannya'. "(Qs. Al An'aam 16], 145)

Jadi, tidak dilarang memakan setiap heunn yang bemyawa
selain manusia. Kemudian, pendapat ini mestinya juga boleh
berlaku dalam perkara pengusapan kaos kaki kulit, dan boleh
mengambil zakat dari hasil pumen kurang dari lima wasaq sesuai

dengan firman Allah,
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472.'Ail-a;[rbi
"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. " (Qs. Atr

Taubah [9J: 103)

Makna teksfual ayat ini mencakup hasil panen yang kurang

dari lima wasaq.

Saya menyampaikan penjelasan lebih batsnk lagr

kepadanya, hingga akhimya ia berkata, 'Tidak boleh Sunnah

menghapus Al Qur'an, kecuali Al Qur'an tersebut disertai dengan

Sunnah yang menjelaskan bahwa Sr:nnah pertama telah dihapus.

Jika tidak demikian, maka ia mengakibatkan semua konsekuensi di

atas, dan hal itu berujung pada terabaikannya hadits-hadits."

Saya katakan, "Demikian pula, tidak boleh diterima

perkataan orang yang mengatakan bahwa Nabi $ tidak mengusap

kaos kaki kulit sesudah turun surah Al Maa'idah, manakala ia tidak

meriwayatkan suatu khabardari Nabi $ tentang hal itu. Karena ia

berkata demikian hanya sesuai yang ia ketahui, sedangkan ulama

lain tahu bahwa Nabi $ mengusap kaos kaki kulit sesudah turun

surah Al Maa'idah, sedangkan ia tidak menerima kabar tentang

pendapat ulama lain bahwa Nabi $ tidak mengusp kaos kaki

kulit sesudah turun surah Al Maa'idah, manakala ia tidak

meriwayatkannya dari Rasulullah $. Karena seandainya yang

demikian itu hukumnya boleh, maka boleh juga dikatakan, 'Tidak

diterima untuk selama{amanya pemyataan bahwa Rasulullah $
berkata sesuafu seperti hal ini, melainkan dengan cara dikatakan:

Rasulullah $ bersaMa demikian; lalu perkataan tersebut dryadikan

sebagai perkataan sahabafurya, bukan perkataan Nabi S-
Sedangkan kami tidak menjadikan perkataan sahabat mengandung
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hujjah meskipun sejalan dengan makna teksfual Al eur'an
manakala ia fidak menyandarkannya kepada Nabi S dengan
l<habar yang berbeda darinya. "

Ia berkata, "Benar."

Saya katakan, "seandainya yang demikian ifu hukumnya
boleh, maka boleh juga dikatakan bahwa Nabi $ bersabda bahwa
tangan pencuri dipotong jika yang dicuri senilai seperempat dinar
ke atas, dan bahwa laki-laki dan perempuan muhshan yang
berzina ifu dirajam, lalu furunlah firman AIIah, "Laki-lah' wng
mencuri dan perempuan Jnng mencuri, tangan
kdmn5n. " (Qs. AI Maa'idah tSl: 38) Dan turun firman Alrah,
"Peretnpuan yang berzina dan taki-laki gng benina, maka denlah
blaytiap seoftng dari keduaryn senfiis lati dqa. " (es. An-Nuur
I24l: 2l lalu hukuman rajam dihap,s dengan hukuman dera. Juga
dalil bahwa hukuman potong tangan rrdak dikenakan kecuali pada
orang yang mencrrri dari tempat penyimpanan harta yang
mencapai seperempat dinar."

Ia berkata, "Benar."

saSra katakan kepadaqra, "Ketika hadits Nabi s disebut-
kan oleh Abu said, atau hnu Umar, atau seorang sahabat
Nabi $, lalu seorang sahabat beliau png senior memufuskan
secara tidak sejalan dengan ritrnpt salah seorang di antara mereka
dari Nabi db, maka tidak boleh diambil serain sabda Nabi $.
I(arena pengetahuan saya bahwa Nabi $ bersaMa demikian itu
didasarkan pada sebuah khabar yarry iujur dari beliau, dan
pengetahuan saya bahwa seorang sahabat Nabi $ berkata
demikian ifu juga didasarkan pada sebuah l<habar yang jujur
darinSra. Barangkali pendapat itu juga berasal dari tabi,in,
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sedangkan khabar sahabat Nabi S itu lebih pantas dinilai valid

daripada khabar seorang tabi'in; atau setidaknya sama dalam

kelayakannya untuk ditetapkan. Ketika derajat pengetahuan saya

tentang sabda Nabi S ifu setara dengan derajat pengetahuan saya

tentang perkataan sahabat, maka tidak ada kelonggaran bagi

seorang muslim untuk meragukan bahwa yang wajib baginya

adalah mengikuti saMa Nabi 6S dan membuat setiap perkataan

yang bertentangan dengan saMa beliau, seperti yang dilakukan

para ulama terhadap perkataan ulama dalam mengutamakan

sebagian jari atas sebagian yang lain. Juga seperti Snng dilakukan

oleh Umar r& terhadap perkataannya sendiri, ketika ia tdak

memberikan warisan kepada istri dari diyat suaminya, hingga ia

dan mereka mendapati hadits yang bertentangan dengan

pendapatrln itu dari Nabi $-"
Ia berkata, "Benar, seperti ifulah ketentuannya' Tidak ada

kelonggaran bagi seorang muslim unfuk meragukan hal ini'"

Saya katakan, "Tidak boleh dikatakan bahwa tidak ada

sesuafu yang luput dari pengetahuan Umar;$ tentang sesuafu

yang diketahui oleh seseorang yang tidak terbilang sahabat; dan

bahwa tidak ada yang luput dari pengetahuan sebagian besar

sahabat Nabi $." Ia menjawab, "Tidak boleh, karena kami

mendapati adanya sesuafu yang luput dari pengetahuan

Umar rs.,' saya katakan kepadanya, "Anda telah bersikap objek

terhadap penjelasan garis besar dari pendapat ini, dan argumen ini

berlalu bagi Anda bersama sekelompok ulama, dan berlaku bagi

Anda sendiri lantaran apa yang Anda ketahui dari pendapat ini,

dan juga karena Anda telah mengetahui letak hujjah. sementara
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banyak ulama keliru dari sisi ini karena tidak mengetahui banyak
hal yang seharusnya ia ketahui."

Ia menjawab, "Benar."

Saya katakan, "Saya mendapati bagi Anda pendapat-
pendapat yang sejalan dengan ini sehingga saya memujinya, dan
pendapat-pendapat lain yang bertentangan dengan ini sehingga
saya tidak boleh memuji Anda dalam keadaan Anda bertentangan
dengan apa yang saya puji itu. Tidak boleh ada pirihan bagi Anda
selain meninggalkan pendapat yang selama ini Anda pegang, yaitu
pendapat yang bertentangan dengan pendapat yang Anda akui
benar."

Ia berkata, "ltulah yang vrnjib bagi saya. Apakah Anda
mengetahui hal lain yang saya pendapat tetapi bertentangan
dengan pendapat ini?"

Saya menjawab, "ya, yaifu sebuah hadits Rasulullah S
yang Anda tinggalkan dengan berpegang pada hadits yang lebih
lemah daripada argunen yang Anda gunakan dalam menolak
pengusapan kaos kaki kulit dan lainnya.,,

Ia berkata, "silakan Anda menyampaikan sebagiannya.,,

Sayra katakan, "Kami berpendapat bahvra Rasulullah $
memufuskan perkara berdasarkan sumpah bersama seorang
salsi,il lalu Anda menolaknya, dan kami tidak melihat Anda
menghimpun argtxnen Anda unfuk membantah sesuafu seperti
Anda menghimpun argumen unfuk membantah or.rng yang
berpegang padanya- Dalam hal iru Anda menempuh jaran orang

54 silakan baca keputr-rsan yang berdasarkan sumpah bersama seorang saksi,
(p€rnbahasan: Peradilan berikut hadib dan atur yarry ada di dalamnSa pudu, no.
296t-29821.
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yang menoLak khabarperorangan dari Razulullah $ dengan tal$,il

Al Qur'an. Anda menuduh orang yang berpegang pada l<habar

tersebut sebagai orang yang menyalahi Al Qur'an' padahal ia

tidak mengandung pertentangan dengan Al Qtrr'an salna sekali;

dan tidak pula dalam suahr khabaryang valid dari Nabi $. Kami

memberikan kesaksian atas kesalahan ulama selain Anda dalam

perkara yang telah saya sampaikan, yaihr penolakan pengusapan

kaos kaki kulit dan pengharaman setiap hauan buas yang

bertaring, seperti Anda menolak kepuhrsan berdasarkan sumpah

bersama seorang saksi. Bahkan, argumen Anda di dalamnya lebih

lemah."

Sebagianulamayanghadirdisanamengatakan,..Kami
tahu bahwa ia tidak memiliki argumen dalam Al Qur'an yang ia

gunakan sebagai argumen dan dalam penolakan sumpah bersama

seorang saksi, kecuali ia memiliki argumen unfuk membantah

orang yang meninggalkan pengusapan kaos kak kulit'

menghalalkan setiap hewan buas yang bertaring' hukuman potong

tangan bagi setiap orang bisa disebut mencuri' peniadaan

hukuman rajam, meskipun orang yang menceritakannya ihr

termasuk orang yang haditsnya dinilai valid oleh para Ali Hadits,

atau hadits senrpa yang dinilai sanadnya shahih dan tersambung

oleh para ahli Hadits." Ia berkata, "Perkataann5B itu keliru- Akan

tetapi,setahukamihalitudiriwayatkandarisanadyangterpufus,
dan kami tidak menilainYa valid'"

Saya katakan kepadanya, "Anda telah memiliki kecrrlnrpan

unhrkmenerimapendapatyangbenardanbersikapobyektif.Anda
memiliki hujiah dalam menolak pendapat di atas seandainya Anda

mengatakan bahwa ia diriwayatkan dari sanad yang terpuhts'

NI



AlUmm

Karena kami dan Anda serta para ahli Hadits tidak menilai valid
hadits yang terpufus karena faktor dirinya dalam keadaan apa pun.
Lalu, mengapa Anda menyatakan bahwa ia bertentangan dengan
Al Qur'an, lalu Anda mengkraim bahwa Anda menoraknya
seandainlra ada seorang hakim lrang memutuskan hukum dengan
hadits tersebut, tetapi Anda tidak menolak kepufusan seorang
hakim yang memufuskan hukum dengan naramya, meskip.rn Anda
melihatrya tidak adil?"

Ia berkata, "Tinggalkan masalah ini!,'

sagra katakan, 'Ya, sesudah saya tahu bahr,va Anda larai,
atau sengaja mengluitik orang lain padahal Anda tahu bahwa
Anda tidak memiliki hujjah terhadapnya. Ini men-rpakan kelalaian
atau kezhaliman."

Ia bertanya, "Apakah hadits tersebut ,/alid dari Nabi $
dengan sanad yang tersambung? Kami hanya mengetahui dalam
masalah ini ada sebuah hadits yang terpufus sanadnya,ss dan
sebuah hadits Srang diriwayatkan dari suhail bin Abu shalihs6

Barangl<ati yang dimaksud Asy-qrafi'i adalah hadits Malik dari JaTar bin
Muhamrnad dari a5lahn1a bahun Nabi g$ metnutuskan perkara dengan sumpah
hrsama seorang saksi.

AqrSyafi'i meriu4,ratkannya, (pernbahasan: peradilan, bab: Sumpah bsama
seorang saksi, no. 2967)

s6 Abdul Adz bin Muhammad Ad-Darauardi merivyaptkan dari Rabi,ah bin AbuAbdurrahman dad suhail bin Abu shalih dari ayalrnya dari Abu Hurairah bahwa
Rasulullah &r berstafus perkara dengan sumpah b*.il seorang saksi.

Abdul Adz 'Aku merryebutkan hadits ini kepada !una, hh ia berkata,'Rabi'ah m€ngabariku dariku, dan ia adarah perllggat yang btuqah, bahwa aku pernah
menceritakan kepadanya h3lits ini, tetapi sagra ff.f. -*gh-Jut!..,,--'Abdul Adz berkata,- "suhair mengarami suatu penyakit yang m€rusak sebagian

?dTrss. ia lupa haditsngra. s"tuir ."bor-y. pemah menceritakan hadits itudarinp dari Rabi'ah dari ayahnya.-
Asy"syafi'i meriwayatkannya (pernbahasan: peradiran, bab: sumpah bsamaseorang saksi, no. 2955) Kami telah mengrampaikan a*t ri;iyuit*r[:t tersebut.
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secara tersambung sanadnya tetapi ia dinilai mungkar oleh Suhail,

dan diriwayatkan oleh seorang periwayat yang bukan penghapal

Hadits, sehingga dimungkinkan hadits ini juga setara dengan hadits

yang sahrnYa."

Saya katakan, "Kami tidak berpegang pada pendapat yang

membolehkan pengambilan keputusan dengan sumpah bersama

seorang saksi dari salah satu dari dua hadits ini, melainkan kami

dalam hal ini memiliki hadits yang tersambung sanadnya dari

Nabi $." Ia berkata, "Silakan Anda sebutkan'"

Saya katakan:

l#'f ,, ,
/ r/ o o / c / .o/ o ot- o . 

,Ol15/,-f L)q) LJ )-f f ,y,J rt' f
/l/2//

.ytilt'{ 4u.rPUr oi u,tb il
26. AMullah bin Harits mengabarkan kepada kami dari

Saif bin Sulaiman, dari Qais bin sa'd, dari Amr bin Dinar, dari

Ibnu Abbas bahwa Nabi $ manutuskan perkara dengan sumpah

bersama seorang saksi.57

(no.57 Hadits ini telah disebrnt<an oteh AsySyafi'i berilst bkhninya EElda

2951, pembahasan: Peradilan, bab: Sumpah bersama seorang salsi)'
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i 4;,r ,.tLL); -g^t;Itt?ir-yv
1/& ;r.t ,f ,#')t rb ; ')t, d ,ot*

l/.//

,f
27 - Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami

dari Rabi'ah bin utsman, dari Muadz bin Abdurrahman, dari hnu
Abbas, dari Nabi S, dengan redaksi yang serupa.s8

Ia berkata, "Saya tidak pemah mendengamya seberum
Anda menyebutkannya saat ini."

Saya bertanya, "Apakah kami dan Anda menilai valid hadits
seperti ini?"

Ia menjawab, "Ya."

Saya katakan, "Kalau begifu, Anda harus kembali kepada
hadits ini?"

28- Ia menjavrnb, "Kalau begifu, saya akan mengkritiknya
dari sisi lain, yaitu bahwa Nabi S bersabda,

,-f!Al r tl.,c*Jl CvoTo !

t7o 9 6,+d/

. i. !.t,or,
L-f ,P q,;,* C

to

)

o.,.de

s Hadits ini tdah.S"b",k"" oleh Asy-e,afi,i berikut pada (no.
2962, panbalascrn: Peradilan, bab, Sumpah bet**. seotang sal{si).
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"Bukfr (kesaksian) adalah keharusan orang Jnng

mendakwakan, sdangkan sumpah adalah keharusan bagi omng

wng didakwa.'69

saya telah menulis masalah ini terkait hadits-hadits yang

maknanya bersifat garis besar dan yang maknanya dijelaskan

perinciannya. Pemyataan itu seperti yang dipahami orang-oftmg

yang hadir di sana adalah ia tidak memiliki argumen apa pun

dalam hadits itu. Saya telah menyampaikan dalam kitab saya ini

beberapa kasus yang keliru dipahami oleh sebagian orang yang

buru-buru berbicara tentang suahr ilmu sebelum pengUjinya. Saya

memohon taufiq kePada Allah.

Hadits dari Rasulullah # merupakan perkataan berbahasa

fuab. Di antara hadits itu ada yang redaksinSa ulnurn dali

Rasulullah d&, sebagaimana yang saya sampaikan bahwa ayat-ayat

Al Qur'an itu ada yang redaksinya umum, tetapi ia dimaksudkan

berlaku khusus. Hadits ini pun redaksinya ulnum tetapi

dimaksudkan berlaku khusus.

Hadits dari Rasulullah #t itu tetap pada makna umum dan

tekstualnya hingga datang datil dari Rasulullah $ bahwa beliau

memaksudkannya sebagai khusus, bukan ulnum' Hadits yang

maknanya umum ifu mengandung kemungkinan makna khusus

berdasarkan pendapat mayoritas ulama tentangnya, atau orang

yang membawa hadits se@ra penyimakan dari Nabi $ dengan

makna yang menunjukkan bahwa Rasulullah $ memaksudkannya

sebagai khusus, bukan ulnurn-

5e Hadits ini telah disebutkan oleh Aslrsyafi'i bqikut bkfuit'nya pada (no'

2glll diawal bahasan tentang keputusan'
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Hadits yang redaksinya umum dari Rasulullah s tidak
dijadikan khusus tanpa ada dalildari orang yang membawanya dan
mendengamya, karena dimungkinkan di antara mereka (para
penerima hadits dari sumber utama) ifu seluruhnya tidak
mengetahuinya, dan fidak pula mengetahui perkataan yang
khusus- Dimungkinkan mereka itu tidak mengetahuinya.
Sedangkan orang yang mengetahuinya dan mendengamya
langsung dari Rasululluh # itu, tidak mungkin tidak mengetahui
hal itu- Begifu juga, mayoritas ulama itu tidak mungkin mengetahui
apa yang didengar oleh sumber utama dan apa yang datang dari
Nabi s. Demikian pula, hadits itu tidak mengandung tambahan
yang di dalamnya tidak ada dalil mengenai makna yang dimaksud.

setiap kali ada kemungkinan dua hadits digunakan secara
bersama-sama, maka keduanya digunakan secara bersama-sama,
salah safunya tidak menganurir grang lain, sebagaimana yang saya
sampaikan terkait perintah Allah unfuk memerangi orang-orang
musyrik hingga mereka beriman, serta perintah Alrah unfuk
memerangi orang-orang mus5nik dari kalangan ahli Kitab hingga
mereka membayar jizyah.

Dalam Hadits ifu juga ada nasil<h 6nn7 menghapus) dan
mansul<h, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya terkait
kiblat yang dihapus dengan kiblat baru, yaitu menghadap ke
Masjidil Haram. Jadi, manakala tidak ada dua kemungkinan bagi
dua hadits selain keduanya bertentangan, seperti pertentangan
kiblat ke arah BaitulMaqdis dan kiblat ke arah Baitul Haram, maka
salah satunya pasti berkedudukan sebagai nasikh, dan yang lain
berkedudukan sebagai mansukh. ndak ada dalil tentang
kedudukan hadits sebagai nasikh dan mansul<h kecuali
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berdasarkan berita dari Rasulullah,flp, atau dengan suatu

perkataan, atau berdasarkan keterangan waktu yang menunjukkan

bahwa salah satunya datang sesudah yang lain sehingga dapat

diketahui bahwa yang belakangan itulah yang menjadi nasikh. Atau

berdasarkan perkataan sahabat yang mendengar hadits, atau

berdasarkan pendapat mayoritas ulama sebagaimana lrang saya

sampaikan, atau dengan jalan lain yang tidak jelas di dalamnya

keterangan tentang nasikh dan mansukh- Saya telah menulis

masalah ini dalam kitab saYa.

Hadits-hadits yang dikategorikan bertentangan itu pasti

yang satu berkedudukan sebagai nasikh dan yang lain

berkedudukan sebagai mansukh, sehingga yang diiadikan

pegangan adalah hadits yang nasil<h, bukan hadits mansukh.

Di antara hadits-hadits itu ada yang berbeda dari segi

perbuatan, tetapi keduanya boleh dilakukan itu seperti perbedaan

antara berdiri dan duduk' Keduanya sama-sama mubah'

Di antara hadits itu ada yang berbeda, dan di antaran5n ada

yang tidak terlepas bahwa salah satu dari dua hadits itu lebih

mendekati makna Kitab Allah, atau lebih mendekati sunnah

Nabi $ daripada hadits yang lain; atau lebih sejalan dengan qiyas.

Jadi, hadits mana saja yang seperti ifu keadaannya di antara

hadits-hadits yang bertentangan, maka menurut kami hadits itulah

yang paling tepat untuk dijadikan pegangan'

Di antara hadits-hadits itu ada yang dianggap sebagian

orang yang mengkaji Fiqih sebagai hadits yang bertentangan

karena perbuatan di dalamnya juga befteda, atau perbuatan di

dalamnya tidak berteda kecuali akibat perbedaan hukumnya, atau

pertuatan di dalamn5ra berbeda karena dihukumi mubah. Jadi,
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tampaknya sumber utama mengamalkan hadits tersebut karena
dialah yang mengucapkan hadits tersebut.

Di antara hadits ifu ada yang maknanya garis besar, dan
ada yang ditermgkan secara rinci.

Ketika Anda menjadikan hadits yang maknanya bersifat
garis besar ifu tetap pada makna umumnya, sesungguhnyra hadits
tersebut diriwayatkan secara berbeda dari hadits yang diperinci.
Tetapi ifu bnrkan merupakan perbedaan, melainkan ifu seperti
yang telah saya sampaikan, yaifu keluasan bahasa fuab. orang
Arab ifu biasa menufurkan sesuafu secara umurn, tetapi ia
dimaksudkan berlaku khusus. Keduanya dapat diamalkan secara
bersama-sama. saya telah menjelaskan masing-masing dengan
penjelasan yang menunjukkan makna semacarn ini, inqa Attah-

Inti dari uraian ini adalah hadits tidak diterima kecuali yang
valid, sebagaimana saksi fidak diterima kecuali yang diketahui sifat
adilnya. Manakala suafu hadits fidak diketahui sanadnya, atau
terkritik orang yang membawanya, maka ia seperti tidak ada
karena ia tidak valid.

1- Bab: Perbedaan Dalam Koridor Mubah

t
-Y 1

'l :Jv ,&ir rlta.v.F,jt, ,e
* ;&f j ,r:: * *iiLJ U +.nt ir.6?i

e:*a1l
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29. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i

mengabarkan kepada kami, ia berkata: AMul Azizbin Muhammad

mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Atha' bin

Yasar, dari hnu Abbas, bahwa Rasulullah S membasuh wajah

dan kedua tangan beliau, dan mengusap kepala beliau satu kali

satu kali.6o
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30.fuy-Syafi'imengabarkankepadakamidiaberkata:
sufuan bin uyainah mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin

77,
AI

60 Hadits ini telah disebutkan oteh AqrSyafi'i berikut taklfiinya pada (no'

bab:Bilanganwudhudanbatasandidalamnld'Haditsinidiriwayatkanoleh
Arkh*i aai;uU, Zaid bin Aslam pada bagian yang disebutkan Asy$'raf i ini'
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urwah, dari ayahnya, dari Humran mantan sahaya Utsman bin
Affan, bahwa Nabi S wudhu tiga kali tiga kali.6t

U ,lyc 6?f :J$ ,'CtAt 6?l -r\
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31- Asy'syfi'i mengabarkan kepada kami dia berkata: Malik
mengabarkan kepada kami dari Amr bin yahya Al Mazini, dari
ayahnya, bahwa ia mendengar seorarng laki-raki bertanya kepada
Abdullah bin zard, "Apakah kamu bisa memperlihatkan kepadaku
bagaimana Rasulullah S umdhu?" Ia lantas meminta diambilkan
air, kemudian ia menyebutkan bahwa ia membasuh wajahnya tiga
kali, kedua tangannya dua kali dua kali, mengusap kepalanya, dan
membasuh kedua kakinya.62

6r Hadits ini tdah.dis_ebutkan oreh Astrq/afi'i k,kut akfuijnyapada (no. 7g,pernbahasan: Elersuci, bab: Bilangan wr.rdhu du" Uuturu_r5.y . ---'--'-
Status hadits mutbfag alaihdari hadits Usman.52 Hadits ini terah disebutkan oreh Aslr-e,afi.i berirrut bhrilnya -,da (no. rz,pernbahasan: Bersuci, bab: Mengusap t",p"tit. Stutr. nuait" -Gr"q.arndari Marik.
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Sebagian dari hadits-hadits ini tidak boleh dibilang berbeda

secara mutlak. Akan tetapi, perbuatan dalam hadits-hadits tersebut

berbeda-beda tetapi tetap dalam cakupan mubah, bukan seperti

perbedaan antara halal dan haram, perintah dan larangan. Akan

tetapi, dapat dikatakan bahwa batasan minimal sahnya wudhu

adalah satu kali, dan batasan paling sempurna dalam wudhu

adalah tiga kali.

c*t1; i' i:;t1?i,UUt6?l -rY
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32. Asy-Syafi.i mengabarkan kepada kami: AMullah bin

Nafi' mengabarkan kepada kami dari Daud bin Qais, dari Zaid bin

Aslam, dari Atha' bin Yasar, dari Usamah bin Zaid, dari Bilal,

bahwa Rasulullah $ berwudhu dan mengusap kaos kaki kulit-53

Tidak boleh dikatakan bahwa pengusapan kaos kaki kulit

yang dilakukan oleh Rasulullah $ itu bertentangan dengan

pengusapan kedua kaki bagr orang yang shalat. Melainkan

Sebagaimana AsySyafi'i meriwayad<annya, (bab: Bilangan wudhu dan batasannya' no'

7el
63 Hadits ini telah disebutkan oleh AsySyafi'i berikut taHfijnya pada (no' 80,

pernbahasan: Bersuci, bab: Inti penjelasan tentang Penguspan kaos kaki lnrlit)- sanad

hadtts shahih.
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dikatakan bahwa membasuh kaki adarah amalan yang sempuma,
sedangkan mengusap kaos kaki kulit adalah keringanan dari
amalan yang sempuma. seseorang boleh mengerjakan mana saja
yang ia suka.

2- Bab: Bacaan Dalam Shalat

lo'* rOl4L U? 'efut6?f -rr
. ozl o c. o / . o'*r i.t* *,Ff i ilil f ,fu

/Ctlt Pt, ,*:t G 
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'l :Jb ,

33- Asysyafi'i mengabarkan kepada r.mi, ia berkata:
Sufuan mengabarkan kepada kami dari Mis'ar, dari walid bin sari,,
dari Amr bin Huraits, ia berkata: Aku mendengar Nabi $
membaca dalam shalat shubuh, 'Demi malarn apabila telah
hatnpir meninggall<an gelapnya. '(es. At-Tal$riir [gU: 17)
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Asy-Syafi'i berkata, "Maksudnya adalah beliau membaca

surah, 'Apabila matahari digulung-"(Qs' At-Tal$,iir [8U: 1)e

O/
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34. Sufuan mengabarkan kepada kami dari Ziyad bin

Ilaqah, dari pamannya, ia berkata, Aku mendengar Nabi & dalam

shalat Shubuh membaca surah, "Dan pohon kuma yang tinggt-

tin7gt. "(Qs. Qaaf t50]: 10)AsySyafi'i berkata, "Maksudnya adalah

surah Qaaf."6s

J. I r,-r-oj,Jl *s .//A IUr.-l - f o
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a HR. Muslim : Shalat, bab: Bacaan dalam Shalat Shutnrh, L/336,
no. 764/456) dari beberapa jalur riwayrat dari Mis'ar dan seterusnln'

55 Ffr. Muslim (pernbahasan dan bab !,ang sama, no. 165/457) dari jalur Abu

Kamil Al Jahdari Fudhail bin Husain dari Abu Awanah dari Zyrad bin llaqah dari

Quthbah bin Malik dengan redaksi !,ang serupa.

,v
ta/

: Jl; t'tt i "i,r
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'^<*. 
nLst &3 )l; iur Jb orr J;t: (-'' I' J /-;- .

;; i>ie r,t J, ,'er"j!t ,r,*,';k;t,
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d;>C t'tt;* Ar i?r:Jtr/€j
35. Muslim dan O*, Majid ,,lnnguUurLan kepada kami

dari hnu Juraii, ia berkata: Muhammad bin Abbad bin Ja,far
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Salamah bin Sufyan
dan Abdullah bin Amr Al A'idzi mengabarkan kepada kami dari
Abdullah bin Sa'ib, ia berkata, "Rasulullah S mengimami kami
shalat shubuh di Makkah. Beliau mengawali dengan surah AI
Mu'minuun. Hingga ketika sampai pada penjelasan tentang Musa
dan Harun, atau penjelasan tentang Isa, Nabi S terbafuk sehingga

beliau terbafuk sehingga beliau menghentikan lalu ruku." periwayat

berkata, "Abdullah bin Sa'ib hadir saat itu."65

Kami tidak menganggap hal ini sebagai perbedaan sama
sekali, karena beliau mengerjakan shalat di sepanjang umur beliau,
sehingga seseorang menghapal bacaan beliau di safu hari, dan
orang lain menghapal bacaan beliau yang berbeda di hari lain.
Allah & memperkenankan dalam AI Qur'an untuk membaca
surah-surah yang mudah. Rasululluh # pun menetapkan afuran

6 HR. Muslim (pembahasan dan bab yarg sama) dari jalur Ibnu Juraij dan
setenrcnya.

Riwayrat Asy-$,r'afi'i di sini lebih konsisten daripada riwayat Muslim dalam
sanadnya. Karena dalam riwayat Muslim disebutkan Abdullah bin Amr bin Ash, sebagai
ganti Al A'idzi, sedangkan nama tersebut keliru. (no. LG3/4SS\
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berupa bacaan surah Al Fatihah ditambah surah-surah yang

mudah dibaca. Hal itu menunjukkan bahwa yang harus dibaca

dalam setiap rakaat adalah surah Al Fatihah, dan yang dibaca

dalam dua rakaat pertama adalah surah-surah yang mudah dibaca'

3. Bab: Tasyahud
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SJ. nuU,' menceritakan kepada kami, ia berkata: AsySyafi'i

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Periwayat yang biqah
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mengabarkan kepada kami dari Laits bin Sa'd, dari Abu Zubair,
dari Sa'id dan Thawus, dari hnu Abbas, ia berkata: Nabi S
mengajari kami tasyahud sebagaimana beliau mengajari kami
surah Al Qur'an. Beliau membaca, 'segala penghormatan yang
diberkahi dan karunia yang baik adatah mitik Allah. semoga
kaelamatan terlimpahkan kepadamu otmhai Nabi, serb rahmat
Allah dan berkah-Nya. semoga kqelarnatan terlimpahkan atas
kami dan hamba-hamba Allah yang shatih. Aku bersal<si bahwa
frdak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku
bersaksi bahwa Muhammad adalah [Jtusan Allah.'67

Rabi' berkata: Hadits ini diceritakan kepada kami oleh
Yahya bin Hassan.

37. Aiman bin Nabil meriwayatkan dengan sanadnyra dari
Jabir dari Nabi $ tentang tasyahud yang berbeda dengan
tasyahud ini pada sebagian huruf-hurufnyu.5S

67 Hadib ini telah diriwa5ratkan oleh lrnam AslFq/afi'i, pembahasan: shalat bab:
Tasyahud dan shalawat unhrk Nabi $.

Asy-syaf i meriura5ptkan dari Yahya bin Hassan dari taits dan seterusnya. (no.
2M)

oa HR. An-Nasa'i : penerapan, bab: Bacaan Lain dari Tasfnhud)
dari jalur Aiman bin Nabil dari Abu zubair dari Jabir, ia Hata, "Rasulullah #l
mengajari kami taqphud sebagaimana beliau mengajari kami surah Al eur.an. Beliau
mernbaca, "Dangan nanta Albh, dan l<aran Altah. sqata panghotmabn
adahh milik Alkh. fuala kannia 5ang bik adatah nntik Altah. &ntqa kaeknaan

kryhmu osafui Nabi sqh mhntat Anah hn u*"n-tuw. furoga
kqdarnabn tulimphlan atas lami dan hamb-hamfu Alah w\g "hatih. 

Aku
Msal<si bahova fidak ada tuhan 5ang MTak disenzbh erun, au u*u
bqsloi bhua Muhammad a&kh utusan Atkh. Aku mqnohon arya kryda Alhh,
dan aku balindmg kepada-It$a dari naata."

HR- Ibnu Majah (pernbahasan: Mendirikan shalat dan sunnah di Dalamny'a, bab:
Riunyat tentang Taq/ahud, 1/292) dari jalur Airnan bin Nabil dan setenrsnya.
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38. Para periwayat Bashrah meriwayatkan dari Abu Musa

dari Nabi ?#, sebuah hadits yang berbeda dari dua hadits

sebelumnya pada sebagian hurufnya.69

39. Para periwayat Kufah meriwayatkan dari hnu

Mas'ud ;g hadits tentang tasyahud yang berteda dari semua hadits

yang lain pada sebagian huruf-hurufnya.7o

Siraj Al Bulqini berkata, "Aiman bin Nabil ini riwayatrya dilansir oleh Al Bukhari-

Tetapi Yi'qub bin Syrbrumah mengatakan bahwa ia lemah-" Ad-Dartrquthni berkata,

"la tidak kuat, berbeda dari keban!,akan riwayat-"
e9 HR. Muslim (pembahasan: Shalat, bab: Taqphud dalarn Shalat,l/303-3o4,

no. 62/4o41dari jalur Abu Awanah dari Qatadah dari Yunus bin Jubair dari Haththan

bin Abdullah Ar-Raqasyi dari Abu Musa secam terangkat sanadnya dalam sebuah

hadits yang panjang. Di dahmnya disebutkan: Rasulullah $ bersaMa, "Pada saat

duduk, mala hendaHah prt<aban Htann gng diucapkan alah samng di antam

katian adatah: sqak panghormabn lnng fuik adalah milik Allah. sqala l<antnia

adalah mikk Allah. Semqa kaelamatan terlimpahkan kepadamu qnhai Nabi, serb

mhmat Nlah dan bakah-Ng. Sanqa kaelamahn teilinpahkan atas kami dan

hamba-hamba Alah Snng shatih. ,4ku bqsaksi bahva tidak ada tuhan gng MEk
disernbah melainkan Nlah, dan aku bersaksi bhua Muhanmad dalah hamh-N5a

dan Utusan-IVg."
7o F{R.-Muslim (pernbahasan: Shalat, bab' Tary"ahud dalarn Shalat,l/3OL, no.

55/4021 dari ialur Manshur dari Abu wa'il dari Auullah, ia berkata, "Kami dahulu

mernbaca dalam shalat di belakang Rasulullah $, "Sernoga keselamatan senantiasa

tercgmh pada Allah. Sernoga keselamatan senantiasa tercurah pada firlan-" Kernudian

Rasulullah $ bersaMa kepada kami pada stratu hari, "%ungguhng Allah ilalah

Maha Sejahtaa. Jika salah s@ftng di antam l<alian duduk dalarn shalat maka

hqdaHah ia memfua, "sqata paghormabn adalah milik Allah. Bqituiuga dangan

sqala karunia tnns baik. So"qu kaelamatan terlimphkan kepdamu vvahai Nabi,

sirta mhmat Attah dan bakah-I$a. funqa kqelamalan tqlinPahkan abs l<ami dan

hamba-hamb Ntah yang shalih. (Jit<a sgeorzng manguapl<an da ini, mal<a da ini

mengena pada setiap ianb Allah Sang shalih, baik di langit abu di buni1 Aku

t"ou*ti bhun tidak ada tuhan gng berhak disembh melainlan Allah, dan aku

fu$aksi fuhw Muhammad adatah hamba-Np dan Lltusan-N@." %udah itu silalan

ia memikh permohornn ap ai,a 5ang ia inginl<an'"
silakan baca tasl,ahud yrang diriwayatkan oleh Ibnu Umar pada (no. 39O7, bab'

Qunu0 dari kitab lkhdlaf Malik Wasy$afi'i.
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Semua hadits tersebut serupa dan berdekatan karimatnya,
dan dimungkinkan selunrhnya valid. Dimungkinkan Rasulullah W
mengajarkan tasyahud kepada sekelompok orang dan orang per
orang, sehingga sebagian dari mereka menghapalnya sesuai
redaksinya, sedangkan yang lain menghapal dengan redaksi yang
berbeda. Namun keduanya tidak berteda dari segi makna, bahr,,va
yang dimaksudkan dari tasyahud adalah mengagungkan A[ah S,
dzil<t kepadanya, membaca syahadat, dan membaca shalawat
pada Nabi S. Nabi $ Iantas mengakui masing-masing dengan
apa yang mereka hapal meskipun sebagian dari mereka
menambahkan kata atau lafazh yang tidak ada pada sebagian yang
lain, karena semua itu adalah dzikir.

40. sebagian sahabat Nabi s berbeda dalam sebagian
lafazh AI Qur'an di hadapan Rasulullah $, tetapi mereka tidak
berbeda dari segi makna. Karena ifu Rasulullah S mengakui
mereka dan bersabda,

# JL Uf opt ri; ;,t ,j;f $k
fr';::; 6;r::;6 ,f?i

Adapun taq,ahud yrang diriwayatl{an Aiq/ah * itu ada pada (no. 3g56) daram
lkhfrlaf Malik wasy,As17gafil, bab riwayat tentang pertedaan Ai$/ah g dalam kesia-
siaan sumpah.
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"seperti inilah ia diturunkan- Sesungguhnya Al Qur'an

diturunkan dalam tuiuh huruf (cara pembaaan), maka bacalah

sesuai bacaan yang mudah hagimu).-7l

Dengan demikian, selain Al Qur'an yaifu dzihr itu lebih

pantas ada kelonggaran redaksi di dalamnya asalkan tidak berbeda

maknanya.

Seseorang tidak boleh sengaja menahan bacaan satu huruf

dari Al Qur'an kecuali karena lupa. Ketentuan ini lebih ringan

dalam tasyahud dan semua dzikir lainnya-

Saya mengikuti bacaan tasyahud yang diriwayatkan dari

hnu Abbas karena itulah yang paling lengkap, dan di dalamnya

ada tambahan yang tidak terdapat pada redaksi lain, yaitu kata

yang diberkahi.

71 Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-$/afi'i secara tersambung sanadnya dari

Malik dalam ArRisalah (io. 741 Status hadits mutblaq alaih- Ha&ts ini dalam ,14'l

Muvnththa' tertLtlis dernikian:
Dari Ibnu syihab, dari urwah, dari Auurrahman bin Abdul Qari, ia b€rkata,

"Aku mendengu, [J-* bin Khaththab berkata, Aku mendengar Hisyam bin Hakim bin

Hazzam *-nL* surah Al Furqaan tidak seperti cara lrang aku baca, padahal Nabi

grang membacakannya kepadaku. Aku nSnris men€llur dan mernamhinya, namun aku

6i*[* sampai ia selesai. Aku kernudian mernanggilnya dengan memegang seNtannya

dan membawanlra menemui Nabi #. Ak berkata, "Ya Rasulullah! Aku mendengar

orang ini membaca surah Al Furqaan tidak seperti yang engkau bacakan kepadaku?"

na"Ju*, $ bersaMa kepada Hiq/am, "Ba@kh!" Histiam pun mernbaca dengan

bacaan yang tadi kudengar. Rasulullah & lul, bersaMa, "Dqtikanlah sumh ini

diturui<an.,; B"li.u lalu bersa6a kepadanya, 'Bacalah!" Aku ptrn mernbacanga.

Beliau lalu b€rsabda, "Dqriltiantah sumh ini ditunnl<an. %ungguhnya Al Qt'an
diturunkn datan tujuh huruf (cam panbcaan), naka bacalah sauai bacaan 5ang

mudah (fugtnu)." (bab: Rir,rnyat tentang Al Qur'an, l/2O71
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4. Bab: Shalat Witir

Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi.i
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar bahwa
Nabi S mengerjakan shalat witir di awal malam dan di akhir
malam dalam hadits yang dinilai valid, serta hadits yang derajatorya

di bawah itu.

Ini termasuk hal yang sudah saya jelaskan, yaifu mubah
bagi seseorang unfuk mengerjakan shalat Witir di sepanjang
malam. Kami memperkenankan shalat fardhu dikerjakan di awal
waktu dan di akhir waktu. Ketenfuan ini tentu lebih longgar bagi
shalat Witir daripada shalat fardhu.

:JG ,'G*.Ut 6?f ,&11 6"r- -r \

g 1Jp ,-p :-t*t t e;i :JtsJQr G?i
ll

';ri i #irr k ", |dti ,*,G * ,oj'ra
I

.rilt J\ii: [4su,ytJ.J,1,
41. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi.i

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufi7an mengabarkan
kepada kami, ia berkata: Abu Ya'fur mengabarkan kepada kami
dari Muslim, dari Masruq, dari Aisyah, ia berkata, "Setiap malam
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Rasulullah $ mengeriakan shalat witir, dan shalat wtir beliau

berakhir hingga waktu sahur."72

5. Bab: Sujud Al Qur'an (tilawah)
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7z As-Simj Al Bulqini b€*ata, "Abu Ya'frr ini adalah Pendapat lain

mengatakan Waqdan. Dia adalah Abu Ya'ftr Al Kabir Abu Ya'frr Ash-

Shaghir adalah Abdtrrahman bin Ubaid bin Nishas. Muslim dimaksud adalah Muslim

bin Shabih Abu Dhuha."
HR. Al Bukhari (Pernbahasan: Shalat Witir, bab: Walrtu-Waktu Shalat Witir'

1/314, no. 996) dari jalur Umar bin Hafsh dari aYahnYa dari A rnaryr dari Muslim dari

Masruq dari Aisyah .6, "Di setiaP malam Rasutullah $ menge$*an shalat Witir, dan

shalat Wtir beliau bemkhir hingga waktu sahur

HR, Muslim (Pembahasan: Shalahrya Pam Musafir dan Qashar Shalat, bab:

Shalat Malam, l/512, no' 736/7 54) dari jalur Abu Ya'fur dan A'masY dari Muslim

Adapun

dan seterusnln.
AlBaihaqidahmMa'rifahAs-SunanwnAlAtar(pernbatnsarr:Shalat,2/324|

b€rkata, "Asy$ali'i a"l*" i-* Hamatah mernilih shalat Witir di akhir malam' Ia

berlGta, 'Karena aau- tuait" Abu Yu'fu' disebu*an' 'shalat Witir beliau berakhir

hingga akhir malam'. Redal$i ini sejalan dengan riwa!'at Aiq/ah' Ibnu Abbas' dar.bil

bin Khalid Al Juhani dari Nabi #-mar<smya shalat Witir beliau dikeriakan di al+fr

malam."
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42- Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asys5rafi,i

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ismair
mengabarkan kepada kami dari Abu Dzi'b, dari Harits bin
Abdurrahman, dari Muhammad bin AMurrahman, dari Tsauban,
dari Abu Hurairah, bahwa Rasururah t$ membaca surah An-Najm,
kemudian beliau bersujud, dan orang-oftmg pun bersujud bersama
beliau, kecuali dua orang.

Abu Hurairah i& berkata, ,,Keduanya 
ingrn dikenal.,,73

,e1t G?i -rr
f ,f LJ.

,4 z ! .zzzou"> i :Jt")
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73 HR. Al Humaidi (Musnad Abu Humimh, B/4A+40 , no. 8OS4 terbitanMuassmah Ax-Risalah) dari jarur auu n-irh Aqadi) dari Ibnu Abi Dd.b danseterusnya.

Al Haitsami daram Maima'Az-hra z(pernbahasan: sharat, bab: Sujud rilau,ah2/285) berkata' "Hadits ini diriwayntkan ot"t-em-mubra,i dalam At labir dan olehAhmad. Para periwayatrya aL7uhi 1no. SSggl
Harits bin Abdun-ahman dimaksud adarah pamann,a Ibnu Abi Dzi.b.
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43.Rabi'mengabarkankepadakami,iaberkata'Asy-

syafi,i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin

Ismail mengabarkan kepada kami dari Abu Dzi'b, dari Yazid bin

Abdullah bin Qusaith, dari Atha' bin Yasar, dan 7-aid bin Tsabit,

bahwa ia membaca surah An-Najm di hadapan Rasulullah $,
namun ia tidak melakukan sujud di dalamnya'74

Kedua hadits ini mengandung dalil bahwa suiud tilawah itu

tidak harus, tetapi kami senang sekiranya ia tidak ditinggalkan'

Alasannla adalah karena Nabi s sekali waktu melakukan sujud

dalam surah An-Najm dan di waktu lain beliau meninggalkan

sujud.

74 Status hzdtit muttahq alaih'

HR.AlBukharit**U"f,*"":SujudAlQur'an'bab:Orang5nngMernbacaAyat
s"dJ Tetapi Tidak sqr;, rZsz , ni' to-tz).f" ia* Sulaiman bin-faud Abu Rabi'

a# irnruil tin Ja'far auoi y-ia bin Khashifah dari Atha' bin Yasar bahwa ia

mengabarinyabahwaiaberharyrakepadazaidbinTsabltrts,laluiamerrgklaimbahwa
ia pernah membaca sumh An-Najm di hadapan Nabi $, tetapi beliau frdak melalnrkan

.ul.,a ai dalamnrra." Yang dimaksud dengan klaim di sini adalah perkataan' Jadi' ia

berkata sePerti ini--- 
J"g"'d.ri jalur Adab bin Abu lyas dari lblu Abi Dd'b dari Yadd bin Abdulah bin

o".rtr,"a*i nlr,u. uir, v"*, a,i bidbin Tsabit, ia berkata, "Aku mernbaca sumh

An-Najm di hadapan Nabi $, tetapi beliau 6dak metalnfian sujud di dalamnrra'" (no'

1073)
HR.Muslim(pernbahasan:MasjiddanTernpatsternpatStElat'bab'$jud

Tilawah, L/4(tr., "". loesTrtiuti ia'i Ismail bin Ja'far dari Yadd dari Ibnu Qusaith

dengan redaksi !,ang seruPa.

la menambahkan, 
iAthu' bin Yasar bertanp kepada 7ui-a Ui" Tsabit tentang

bacaarr bersama imam, lalu ia merrfrlr,rrab, ",I.idak ada bacaan b4sama imam sama

s€kali."
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Rabi' bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata:
Asy-syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Dalam surah
An-Najm ada satu ayat Sajdah, dan saya tidak senang sekiranya
seseorang meninggalkan sujud rilawah. Tetapi seandainya ia
meninggalkannya, maka saya tidak memakruhkannya, dan ia tidak
harus mengqadhanya karena sujud Tirawah ifu bukan fardhu.

Barangkali ada yang bertanya, "Ada darirnya bahwa sujud
Tilar,vah ifu bukan fardhu?" Jawabnya, sujud tersebut adalah shalat.
Sedangkan Allah @ berfirman,

@ 6:,;i 6<a>gi &; a3 $$iiy
's*unggwhn5m sharat itu adatah kewajiban yang ditentukan

wakfun5n atas orang-omng yang beriman-,, (es. An_Nisaa. l4l,
103)

Kata L1:r;1 itu mengandung kemungkinan makna
ditenfukan bilangannya, dan ditenfukan wakhrnya-

M- Rasulullah $ rantas menjeraskan bahwa Ailah &
memfardhukan lima shalat. Kemudian ada seseomng bertanya,
"Ya Rasulullah, apakah ada karuajiban bagiku selain shalat-shalat
ini?" Beliau menjawab, "Tidak, kecuari r<amu merarrukannya
dengan sul<arela (shalat smafi1.,vs

75 HR- Ar Bukhari (pernbahasan: Iman, bab: Zakat adarah Bagian dari Isram,1/3L'32, no. 45) dari jalur Ismair bin Abu urLis dari Malik ui., ar,*i-i pamannyaAbu st*nil bin Malik dari ayahnya bahwa ia mendengar Thalhah bin ubaidullahberkata, "seorang laki-raki data'g kepada Rasurulah # dari penduduk Najd untukmenunfut balas- Gema suatanl, terdengar tetapi apa yang ia katakan udak bisa
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oleh karena sujud Al Qur'an itu berada di luar shalat

fardhu, maka sujud Al Qur'an itu hukumnya sunah dan pilihan.

Saya senang sekiranya seseorang tidak meninggalkannya'

Barangsiapa yang meninggalkannya, maka ia telah meninggalkan

suafu keutamaan, bukan suatu kewajiban'

Rasulullah S melakukan sujud dalam surah An-Najm

karena di dalamnya ada ayat sajdah sebagaimana dijelaskan dalam

hadits Abu Hurairah. Sujud yang dilakukan Nabi $ dalam sumh

An Najm mengandung dalil tentang apa yang telah saya

sampaikan.Karenaorang-orangikutsujudbersamabeliaukecuali

dua orang. Kedua tersebut insya Atlah tidak meninggalkan amalan

fardhu. Seandainya keduanya meninggalkan amalan fardhu'

tenhrlah Rasulullah $ menpruh keduanya untuk mengulanginya'

Adapun hadits Zaid bahwa ia merrbaca surah Arr-Najm di

hadapan Iriabi S lalu beliau tidak melakukan sujud, Alasannya

adalah karena -Allah Mahatahu- adalah karena Zaid tidak sujud

padahal dialah yang membaca, sehingga Nabi $ pun fidak

melakukan sujud. sujud ini pun bukan fardhu, karena seandainya

fardhu tentulah Nabi $ memerintahkannya'

dipahami hi.ggu ia dekat. Dan temyata ia bertarrya tentang lslam'

**Uau, "IJia shalat dalan sehan sqmlan'" Orang itu b€T kata'

;;G;.auin it, padaku?" Beliau meniawab' "Tihh kquali l<amu

sqam sularda-"
HR. Muslim (pernbahasan: Iman, bab' Penlelasan tentang - 

Shaht yang

Merupakan salah satu R;;-L;, L/46, oo.8/1ll hninlur Q,taibah bin said dari

Malik dan setemsnYa.

Rasulullah #t
"Apakah ada

metakukanrya
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45- Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-syaft,i

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Muhammad
mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Atha. bin
Yasar, bahwa seoftrng raki-raki membaca ayat Sajdah di hadapan
Nabi s, lalu ia sujud sehingga Nabi s pun sujud. Kemudian ada
laki-laki lain yang membaca ayat sajdah di hadapan Nabi s,
namun ia tidak sujud sehingga Nabi $ pun tidak sujud. orang itu
bertanya, "Fulan membaca ayat sajdah di hadapanmu raru engkau
bersujud, sedangkan aku membaca ayat saidah di hadapanmu
tetapi engkau tidak bersujud.', Nabi & menjawab, "hgkau adalah
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imatn sehingga sandainya kamu bersujud tentulah aku bersuiud

bersamamu.'v6

Saya tidak menduga bahwa laki-laki tersebut adalah Zaid

bin Tsabit, karena ia menceritakan bahwa ia membaca surah An-

Najm di depan Nabi $ tetapi ia tidak bersujud. Yang meriwayat-

kan kedua hadits tersebut adalah Atha' bin Yasar'

Saya senang sekiranya orang yang membaca ayat Sajdah

ifu sujud terlebih dahulu, lalu orang-orang sujud bersamanya'

Barangkali ada yang bertanya, "Mungkinkah salah safu dari

dua hadits ini menghapus hadits yang lain?" Jawabnya, tidaklah

seseorang mengklaim bahwa sujud dalam surah An-Najm ihr

dihapus, melainkan boleh juga bagi orang lain untuk mengklaim

bahwa meninggalkan sujud itu telah dihapus, sedangkan perintah

sujud adalah yang menghapus, kerrurdian itulah yang menjadi

amalan utama. Karena Sunnah menunjukkan perintah sujud sesuai

dengan firman Allah,

76 HR. Al Baihaqi dahm Swan Al Kubn (pernbahasan: Shalat, bab: Ulama

yang m€ngatakan Pendengar Tidak Bersujud seandainrra Pernbaca Tidak sujud,

U&zl aJ pur hnu WahL dari His!,am bin Sa'd dan Hafsh bin Maisarah dariTaid

bin Aslam dari Atha' bin Yasar, ia Hata, "Saya. menerima kabar bahwa ada seorang

laki-lah membaca sahr ayat dari Al Qur'an yans di dalamnya da ayat Saidah di

hadapan Nabi $, lalu ia zujud sehingga Nabi $ pun zujud. Kernudian ada lah-laki lain

yang mernbaca ayat yrang di aaumnya ada Sajdah, dan b€rada di hadapan Nabi $.
taki-laki itu menunggu Nabi $ sujud, namun beliau tidak bersuiud' Kemudian orang

ihr bertanla, "Ya Rasulullah, aku mernbaca ayat Sajdah tetapi errgkau Udak bersulud?"

tatulah alru bercuiud baanannu."
Sanad hadits im musl.
Al Baihaqi menganslap hadits Attta' dEtn7afr di atas merupakan ringkasan dari

hadits ini. AIhh Mahatahu.
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*Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dn)."(es.
An-Najm 1531:62)

Tidak boleh dikatakan bahwa salah satu dari keduanya
berkedudukan sebagai nasikh atau mansulch, melainkan dikatakan
bahwa keduanya merupakan pertedaan yang masih dalam
cakupan mubah.

6- Bab: Qashar dan Menyempurnakan Rakaat
Shalat Dalam Perjalanan, Baik Dalam Keadaan

Takut Atau Dalam Keadaan fidak Takut

Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi,i
berkata: Allah @ berfirman,

,4. U"at Ol Cl;- ;tS 6,ii eis;bti)j

,5:2ti
'Dan apbila kamu di muka buni, maka h'daHah

mengapa kanu menqasharshalat- "(Qs.An-Nisaa' [4]: 101)

Tampak jelas dalam Kitab Allah fr bahwa shalat qashar
dalam perjalanan itu dilakukan dalam keadaan talmt dan dalam
keadaan udak takut sebagai bentuk keringanan dari Allah, bukan
berarti Allah & ma,vajibkan mereka unfuk mengqashar shalat.
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Sebagaimana tampak jelas dalam Kitab Allah bahwa ayat ini juga

merupakan salah safu bentuk keringanan dari Allah,

'#;{("6fiiLoLru{#
"Tidak ada kewajiban membajnr (mahar) atas kamu, iika

kamu menceraikan isti-istimu sebelun kamu berampw dengan

mereka. "(Qs. Al Baqarah l2l:2361

Bukan sebagai keharusan dari Allah kepada mereka r.rntuk

menalak istri-isfui mereka sebelum menggaulinya. Sebagaimana

tampak jelas dalam Kitab Allah & yad:rg mengatakan tidak ada

dosa bagi kalian unhrk memakan makanan dari rumah-rumah

kalian atau dari rumah bapak-bapak kalian,77 hingg. firman Allah,

UdJG'6L3JU?'ei;1$
"Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama

mereka atau sendiian "(Qs. An-Nuur 1241:6Ll

Bukan berarti bahwa Allah @ mengharuskan mereka untuk

makan dari rumah orang-orang lrang disebutkan dalam ayat

tersebut, dan bukan pula dari rumah bapak-bapak mereka, bukan

pula secara bersama-sama, dan bukan pula secara sendiri-sendiri'

Manakala shalat qashar dalam keadaan takut dan dalam perjalanan

77 Pemyataanini mengacu kepada firnnn Atlah, 7r3$(FSj'6:iJ\fr:F;4

{*A*ltrfiur, o.A 5'?iiil,g?E J ?}W;{;Ul,tii&;$;"Tidak ae
'hakngan 

bagi orutg bub, Mak (Pula) fugi orugpinang, fi&k (pula) fugi onng*kit'
au" Eau* OrAl AS, dirimu sandiri, mal<an (Oasnp-sna mqe'l<a) di runah l<amu

sqdiri aau di ruman bapa*-bapaknu, di rumah ibu-ibumu." (Qs. An-Nuur l24l:5ll
hingga kalimat di atas.
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ifu merupakan keringanan dari Allah fu, mal<a seperti ifu pula
shalat qashar dalam perjalanan tanpa disertai rasa takut.
Barangsiapa yang mengqashar shalat dalam keadaan takut dan
dalam perjalanan, maka ia mengqashar shalat sesuai dengan Kitab
Allah, kemudian sunnah Rasulullah 6S. Barangsiapa yang
mengqashar shalat dalam perjalanan tanpa disertai rasa takut,
maka ia mengqashar shalat berdasarkan nash sunnah, dan bahwa
Rasulullah S mengabarkan bahwa Allah bersedekah shalat qashar
terhadap hamba-hamba-Nya.

Barangkali ada yrang bertanya, ',Mana dalil pendapat 5nng
Anda sampaikan ifu?" Jawabnya:

* U )*rt i:fu W t:?i -r1
,)k dj ,; G?f :Jt"'il; i,*,//l
iii :Jte *f ;. e c ,;t;6 ;;.4rr * r
Lytlt $ti'e't#,J r h r,Su C1, :rAt ;.'#).//,'

,ir6t'uf '* c [r.\:rr*:Jr] W."rftW-J*
to.9 c,olt ul; !z ! '.

: -r*-e .J l-a9J J
tz

_r"t )
lo t g /
{u. U} =9a.

a

.l**t-#6;i& ^\6{ 4Il I G'r-ei ii*
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46. Muslim dan Abdul Majid bin AMul Aziz mengabarkan

kepada kami dari hnu Juraij, ia berkata: hnu Abi Ammar

mengabariku dari Abdullah bin Babah, dari Ya'la bin Uma54,rah, ia

berkata: Aku bertanya kepada Umar bin Khaththab &, 'Dalam Al

Qur'an Allah hanya berfirman, Maka frdaHah mengary kamu

menqashar sembahyang(mu) iika kamu Akut diserang oftngrcrang

kafir', (Qs. An-Nisaa' t4l: 101) Sedangkan saat ini umat Islam

sudah arrlan." Umar meniawab, "Aliu dahulu heran dengan apa

yang kamu herankan ifu, lalu aku bertan5a kepada Rasulullah $,
dan beliau menjawab, 'ntu adalah sdekah tnng diberikan Allah

kepada kalian. Karena ifu, terimalah sdekah-N5m'.q8

Rasulullah $ memberi petunjuk bahura shalat qashar dalam

perjalanan tanpa disertai rasa takut merupakan sedekah dari Allah.

Sedekah adalah keringanan, bukan keharusan dari Allah kepada

mereka untuk mengqashar shalat. Hal ifu menunjukkan bahwa

shalat qashar dalam perialanan tanpa disertai rasa talut ifu

tergantung pada keinginan musafir. Selain itu, Aisyah @ berkata,
,,Masing-masing dikerjakan oleh Rasulullah #i. Beliau menyempur-

nakan rakaat dalam perjalanan dan juga meringkasnya'"

ib 6?l i,sv c

f ,:Gt,ilr,+f:
-z

'e%t 6?l -tv
o

| *:;.q6)f u5*=3

J;' ?v i,lu ,r& u.l * ,r-t-,v c; ,i:;)
78 Hadits ini telah dis€butkan oleh Aslrs!,afi'i berikut tal<hnfiya pada (no. 352,

pernbahasan, Shalat, bab: Shalatnya mtrsafir). HR- Muslim'
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47. Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Abdul wahhab bin Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari
Ayyub As-Sakhtiyani, dad Muhammad bin Sirin, dari hnu
Abbas &,, ia berkata, "Rasulullah S bepergian dari Makkah ke
Madinah dalam keadaan aman tanpa rasa takut kecuali kepada
Allah, lalu beliau shalat dua rakaat."79

t6?f C. -*99zz
dtir Ll'L ;L'J c* -r^l-:'.,C

/ c/O/

,f c fu,r-o^ LJ. a;Jb ,f cGN- 
G_.

I

I
I .zo.tr*l-;!

o oa aC o/

fI

7e HR- At-Tirrnidd d6hm As-g*n (pernbahasan: perjalanan, bab: eashar
Shalat dalam Perjalanan, 7/il9-55D1dari jalur eutaibah dari Ausyaim dari Manshur
bin Tadzan dari Ibnu sirin dari Ibnu Abbas bahua Nabi S keluar dari Madinah ke
It{akkah tanpa msa takut kecuali kepada Tuhan sernesta alam, lalu beliau shalat dua
rakaat."

At-Tirrnidzi berkata, "Sanad hadtts hasan-shahih.,' (no. 547)
hnu Sirin tidak mendengar hadits dari lbnu Abbas, sehingga dimungkinkan At-

Tirrnidzi menilaingra shahih karena faktor hadits lain.
S€sudah itu At-Tirrnidzi meriwaptkan hadits dari Ahmad bin Mani' dari Husgraim

dari Yahp bin Abu Ishaq Al Hadhrami dari Anas, ia berkata, ,,Kami keltnr bersama
Rasulullah & d*i Madinah ke Makkah, dimana beliau mengerjakan shalat dua mkaat.,'

Ia berkata, "Aku bertanp kepada Anas, 'Berapa lama Rasulullah S tinggal di
Makkah?' Ia menjawab, 'S€puluh hari'." (no. 54g)

Hadits ini statr.rsnSn muttafag alaih- At-Tirmidzi berkomentar, "Hasan-shahih. "
HR- An-Nasa'i (pembahasan: eashar shalat dalam polur.r,ur\ bab pertama,

3/1L7, no- 1435) dari jalur Huq,raim dari Manshur dari hnu sirin dari hnu Abbas :g
dengan redaksi yang serupa.
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48. Rabi' menceritakan kepada kami, Asy-Syafi'i

menceritakan kepada kami, hrahim mengabarkan kepada kami

dari Abu Yahya, dari Thalhah bin Amm, dari Atha" dali

Aisyah @, ia berkata, "semua itu dike4akan oleh Rasulullah s-
Behau menyempumakan rakaat shalat dan juga meringkasnya."8O

7 - Bab: Perbedaan Pendapat Terkait shalat Qashar

Rabi, mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i

berkata: Seorang ulama berkata kepada saya, "Barangsiapa yang

menyempumakan bilangan rakaat shalat dalam perjalanan, maka

shalatrya tidak sah, karena pokok fardhu shalat dalam perjalanan

adalah dua rakaat, kecuali ia duduk seukuran tas5nhud dalam

rakaat genap sehingga hal ifu seperti memufus shalat, atau ia

mendapati seorang mukim yang ia ikuti shalatnya sebelum ia salam

sehingga ia harus menggenapi rakaat shalat'"

Dapat dikatakan kepadanya, "ltu berarti Anda tdak

mengatakan bahwa musafir boleh menyempumakan rakaat

shalatnya, dan Anda tidak membenarkan pendapat Anda sendiri

e HadiS ini telah disebutkan oleh AsySyafi'i berikut Akfuijnya pada (no' 363,

pernbahasan' Shalat, bab' Stralatnya musafir)'
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bahwa ia boleh mengqashar shalat." Ia bertanya, "Mengapa seperti
itu?"

Saya menjawab, "Apa pendapat Anda seandainya musafir
yang shalat empat rakaat ifu dua rakaat di antaranya dihukumi
sebagai shalat sunah, maka apakah ia boleh shalat di belakang
imam 5nng mukim? Pendapat Anda ini mengharuskan Anda unfuk
mengatakan bahwa musafir tidak boleh shalat di belakang orang
mukim unfuk selamaJamanya. Jika tidak, maka shalatrya tidak sah
dari dua sisi, yaifu:

Pertama, menumt Anda ia telah mencarrrpur sharat sunah
dengan shalat fardhu.

Kdua, Anda mengatakan bahwa jika niat imam dan
makmum berbeda, maka shalat makmum tidak sah. perbedaan

niat imam dan makmum di sini terjadi pada faktor yang paling
besar, yaifu rakaat shalat." Ia berkata, "yang saya katakan adalah
musafir harus ikut shalat di belakang imam yang mukim.,,

Saya bertanya, "Apakah dengan cam ia menjadi mukim,
ataukah ia tetap sebagai musafir?" Ia menjawab, "la tetap sebagai
musafir."

Saya bertanS/a, "Lalu, dari mana fardhunya ifu berubah?,, Ia
menjawab, "sasuai ijmak para ulama bahwa manakala musafir
shalat di belakang orang yang mukim, maka ia menggenapkan
rakaat shalatnya-" saya katakan kepadanya, "Kalau begifu,
seandainya Anda tidak mengetahui dalil Kitab dan sturnah bahwa
musaftr boleh menggenapkan rakaat sharat seandainya ia
berkenan, maka seyogianya hal ini memberi pehrnjuk kepada
Anda bahun ia boleh menyempumakan rakaat shalafurya." saya
katakan kepadanya, "Anda dalam perkara ini mengemukakan
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sebuah pendapat yang tidak bisa diterima akal." Ia bertanya, "Apa

ihr?"

Saya menjawab, "Apa pendapat Anda seandainya orang

yang shalat dengan status mukim duduk di rakaat kedua seukuran

tasyahud? Apakah hal itu memuhrs shalatnya?" Ia menjawab,

"Tidak. Tidak ada yang memufus shalat selain shalat, atau

pembicaraan, atau perbuatan yang merusak shalat"'

Saya katakan, "Mengapa Anda mengklaim bahwa jika

musafir duduk pada rakaat tasyahud pada rakaat kedua,

sedangkan saat ia memasuki shalat ia bemiat dalam keadaan apa

pun untuk shalat empat rakaat, kemudian ia shalat empat rakaat,

maka shalatnya sah, hanya saja dua rakaat pertama jafuh sebagai

shalat fardhu, dan dua rakaat terakhir jatuh sebagai shalat sunah,

padahal ia menyambung keduanYa?"

Ia menjawab, "la boleh mengucapkan salam dari

keduanya." Saya katakan, "Apakah pemyataan Anda ia boleh iliJ.t

mengalihkannya kepada hukum orang yang mengucapkan salam

dari keduanya, atau ia tidak berada dalam hukum tersebut kecuali

dengan mengucapkan salam ifu sendiri?" Saya tidak mengetahui-

nya selain hanln mengatakan, "saya telah menciptakan kesem-

pitan baginya seandainya saya mengatakan bahwa shalatryra ihr

tidak sah."

Saya katakan kepadanya, "Anda telah menciptakan

kesempitan baginya bahwa jika ia lupa sehingga tidak duduk pada

rakaat kedua, melainkan ia shalat empat rakaat, maka Anda

mengklaim shalahryra tidak sah karena ia telah mencarnpur shalat

sunah dan shalat fardhu. Setahu saya, Anda tidak sejalan dengan

pendapat yang telah berlaku dan qiyas yang benar. Tidak ada yang
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Anda lakukan lebih dari sekedar memunculkan pendapat yang
Anda rekayasa dalam keadaan tidak bisa diterima nalar."

Ia berkata, "Tinggalkan masalah ini. Akan tetapi, mengapa
Anda tidak mengatakan bahwa ia wajib shalat dua rakaat?,, Saya
menjawab, "Sa5ra berpendapat bahun ia boleh shalat dua rakaat
berdasarkan keringanan, bukan ia harus mengerjakan shalat dua
rakaat dalam perjalanan, sebagaimana yang saya katakan terkait
pengusapan kaos kaki kulit, bahwa ia boleh membasuh kedua
kakinya, tetapi ia juga boleh mengusap kaos kaki kulitnya.

,r:t:r * ,ig-o\t ,f ,ot;i Sftf-tl
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49. Sufuan mengabarkan kepada kami dari Az-zuhn, dari
urwah, dari Aisyah, ia berkata, "Awar mula fardhu shalat adalah
dua rakaat dua rakaat, Ialu ia ditambahkan rakaatrya dalam shalat
mukim, dan dipenahankan pada shalat musafir.,,8l

sl HR. Al Bukhari (pernbahasan: eashar shalat, bab: eashar Dirakukan Saat
ld:* dari Tempatn5ra, 7/U2, no. 1090) dari jalur Abdullah- bin Muhamnnd dari
Suft7an dan seterusnya dengan redaksi yang serupa.

HR- Muslim (pernbahasan: sharatrya Musafir dan eashar shalat, bab: Shalahrya
Musafir dan Qashar Shalat, 7/428, no. 3/6g5) dari ;alui Ali bin Xf,uryru.n dari hnu
U!,ainah dan seterusnya.
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Az-Zuhn berkata: Saya bertanya, "Mengapa Aisyah g
menyempumakan shalatnya?" Urwah menjawab, "Sesungguhnya

ia menalsr,/ili apa yang ditakwili Utsman."

Asy-Syafi'i berkata: Ulama tersebut bertanya, "Apa

pendapat Anda mengenai perkataan Aityah 4?" Saya katakan,

"Menumt saya, makna hadits tersebut adalah tidak sesuai dengan

indikasi yang Anda maksudkan." Ia bertanya, "Apa maknanya?"

Saya menjawab, "sesungguhnya shalat bagi musafir itu

dipertahankan pada dua rakaat jika ia berkenan'"

Ia bertanya, "Apa dalil yang menunjukkan bahwa makna

hadits tersebut adalah demikian?" saya menjawab, "sesungguhnya

Aisyah ,g pemah menyempumakan shalat dalam perialanan'"

Ia bertanya, "L-alu, apa makna perkataan Urwah bahwa

Aisyah,g menalnvili apa yang ditakuili utsman?" saya katakan,
,,Aku tidak tahu apakah Aisyah 6 menalnvili bahwa ia boleh

menyempumakan rakaat shalat dan mengqashamya lalu ia

memilih unfuk menyempumakan. Seperti itulah yang ia riwayatkan

dari Nabi #. Apa yang ia riwayatkan dari Nabi #, dutt ia pun

berkata sama seperti itu, lebih utama untuk dijadikan pegangan

daripada perkataan urwah, 'sesunggutrnya Aisyah g mengikuti

pendapat demikian,' seandainya urwah rg berpendapat secara

berteda. Akan tetapi, saya Udak mengetahui pendapat yang

diikutinya."

Ia berkata, "Barangkali urwah menceritakan pendapat ifu

dari Aisyah 6?" Saya menjawab, "setahu sVd, ia Udak

menceritakan dari Aisyah. Seandainya ia memang menceritakan-

nya, maka bisa dikatakan bahwa Utsman i1{$ menakr,r,rili bahwa

musafir tidak mengerjakan qashar kecuali dalam keadaan takut'
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Tetapi kami tidak menemukan khabaryang shahih tentang talnryil
Utsman ini."

Ia bertanya, "Mungkinkah Aisyah,g menal$/ili dalam
kapasitasnya sebagai Ummul Mukminin?" Saya menjawab, ,,la

senantiasa menjadi ibu bagi orang-orang muslim, baik saat ia
mengqashar shalat, atau sesudah ia menyempumakan shalat.
Keadaannya sebagai lJrnmul " Mukminin sebelum mengqashar
shalat dan sesudahnya ifu sama. Aisyah @ juga mengqashar shalat
dan menyempumakan rakaat shalat sepeninggal Rasulullah rS."

Saya menjawab, "Saya tidak dapat mengajukan pertanyaan
kepada Anda lantaran prinsip madzhab yang 

'aya 
dan Anda ikuti

adalah seseorang tdak memiliki bobot hujjah di hadapan
Rasulullah S. Anda sendiri menyimpang bahwa qashar adalah
keringanan, bukan suatu keharusan. Demikian pura dengan
riwayat Anda dalam Sunnah."

Saya katakan, "Hd itu tidak sarnar bagi Anda. Akan tetapi,
saya senang sekiranya Anda tahu bahwa saya tidak melihat Anda
menempuh suafu pendekatan dalam masalah shalat musafir,
melainkan Anda keliru dalam pendekatan tersebut, sehingga Anda
menjadi paling lernah dalam semua pendapat Anda.,,

Ia berkata, "Akan tetapi, hnu Mas'ud & pemah menglaitik
Utsman @ lantaran ia menyempumakan rakaat shalat saat berada
di Mina."

Saya katakan, "lbnu Mas'ud bangun lalu ia mengimami
shalat para sahabatnya di tempahrya dengan cara menyempuma-
kan shalatnya. Ketika ia ditanya, 'Mengapa Anda mengkritik
utsman & yang menyempumakan rakaat shalat, sedangkan Anda
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sendiri menyempumakannya?' hnu Mas'ud menjawab,'Perbedaan

pendapat itu buntk'."

Ia menjawab, "Ya."

Saya katakan, "lnilah sebagian dari hal yang saya sampai-

kan, yaifu argumentasi Anda yang dengan argumen yang justru

membantah Anda sendiri." Ia bertanya, "Apa yang menjadi ban-

tahan terhadap saya dari argumen yang saya sampaikan?"

Saya menjawab, "Apakah Anda berpendapat bahwa Ibnu

Mas'ud rg menyempumakan rakaat shalat dalam keadaan ia

berpendapat bahwa menyempumakan rakaat shalat ifu hukumnya

tidak boleh baginya?" Ia berkata, "Tidak boleh hnu Mas'ud

menyempumakan rakaat shalat melainkan hal itu boleh baginya,

meskipun ia memilih qashar shalat. Lalu, apa makna kritik Ibnu

Mas'ud terhadap penyempumaan rakaat shalat?"

Saya katakan kepadanya, "Barangsiapa yang menglffitik

penyempumaan shalat dalam konteks pelakunya tidak menyukai

keringanan, maka luitiknya itu beralasan, dan dengan alasan ifu

perkataannya diperkenankan. Hal ihl seperti yang kami katakan

terkait orang yang meninggalkan pengusapan kaos kaki kulit

lantaran tdak menyukai keringanan. Namun, kami tidak

menyampaikan kritik terhadap orang yang meninggalkannya

bukan karena tidak suka." Ia menjawab, "Kami menerima kabar

dari sebagian sahabat Nabi $ bahwa hnu Mas',ud mengkritik

penyempumaan shalat, lalu Utsman tetap menyempumakan

rakaat shalat, dan hnu Mas'ud tetap shalat bersamanya'"

Sayakatakan,..Yangdemikianifusepertiriwayatyang
Anda riwayatkan dari hnu Mas'ud bahwa shalat mereka tidak

rusak. Apakah Anda melihat bahwa mereka saat shalat bersama
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Utsman itu tdak duduk pada rakaat kedua?,, Ia menjawab, ,,yang

demikian ifu fidak boleh bagi mereka." Saya katakan, ,,Apakah

shalatnya Utsman dan shalatnya mereka ifu batal lantaran mereka
tahu bahwa utsman shalat empat rakaat, padahal fardhunya
menurut Anda adalah dua rakaat? seandainya mereka bermak-
mum kepada Utsman dengan cara menyempumakan rakaat
shalat, lalu ia berdiri sehingga menyarahi mereka, maka apakah
menurut Anda mereka harus duduk di rakaat kedua dan
mengucapkan salam?" Ia menjawab, "saya tidak boleh berkata
seperti ini."

saya katakan, "Anda telah mengatakannya di awal diskusi.
Kemudian Anda mengetahui bahwa Anda terkena konsekuensi
unfuk berpendapat demikian, lalu Anda menahan diri dari
pendapat ini. Di awal Anda telah bersikukuh untuk mengikuti
pendapatorya itu, padahal ia bertentangan dengan Kitab dan
sunnah. Menyalahi Kitab dan sunnah itu lebih sempit bagi Anda
daripada menyalahi orang yang tidak ingin Anda tentang itu."

Ia bertanya, "Apa yang Anda katakan?,,

SaSa menjawab, "Apa telah saya sampaikan, yaitu mereka
ifu tepat saat menyempumakan bilangan rakaat berdasarkin
pokok fardhu, dan tepat saat mengqashar shalat Iantaran ia
menerima keringanan, seperti yang saya katakan unfuk setiap
keringanan. Tidak ada alasan untuk mengkritik penyempumaan
rakaat shalat kecuali seseorang yang menyempumakan rakaat
shalat lantaran tidak senang menerima keringanan.,,
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8. Bab: Puasa dan Tidak Puasa Dalam Perjalanan

Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asysyafi'i

berkata: Allah @ berfirman tentang fardhu puas,

-s'i iuii *, $ aiti i6;' 3:i

'i"ti re''* ;3 i656 is'$i'd y,yt qu4it

+4 qi34 f te i, Q ; i,\4 i;i'i'; atr
Ezz).

Pl
,,@eberapa hari yang ditenfukan ifu ialah) bulan Ramadhan,

bulan Wng di dalamnya diturunkan (pemukan) Al Qur'an sebagai

petunjuk ba7t manusia dan penjelasan mengenai

petunjuk itu dan pembda (antara yang hak dan yang batil)'

Karena ifu, barang siapa di antam kanu hadir (di negqi tempt

tinggalnya) di butan itu, maka hendaHah ia betpuaa pda bulan

ifu, dan barang siapa sakit atau datam perialanan (lalu ia berbuka),

maka (uniibtah baginya berpuaa), sebangk hari yang ditinggal-

kannya itu pada hari-hari yang lain'"lQs' Al Baqarah 12\ l84')

Dapat dipahami dengan jelas dari ayat ini bahwa Allah &
mer,vajibkan mereka unfuk mengganti puasa dengan sejumlah hari

yang ditinggalkan. Allah memperkenankan mereka untr-rk tidak

berpuasa di bulan Ramadhan dalam keadaan sakit dan musafir,

dimana mereka menglrihrng hari-hari Snng merel<a tinggalkan
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unfuk mereka genapi di luar bulan Ramadhan. Allah mengabarkan
bahwa Dia menghendaki kemudahan bagi mereka.

Firman Allah, 'dan barang siapa sakit atau daram
perjalanan (alu ia berbuka), maka (wajiblah bairyn berpuasa),
seban5nk hari yang ditinggalkanrya ifu pada hari-hari yang lain,,
mengandung dua kemungkinan makna.

Pertama, Allah & fidak membebankan puasa buran
Ramadhan bagi orang yang sakit dan musafir, tetapi Allah
mengharuskan mereka unfuk mengganti dengan sejumlah hari
yang ditinggalkan unttrk dike4akan di hari-hari yang lain ketika
penyakit dan perjalanan telah habis.

Kedua, dimungkinkan A[ah &l memerintahkan mereka
unfuk tidak berpuasa dalam dua keadaan tersebut sebagai suatu
keringanan jika mereka ingin mengambilnya, agar mereka tidak
terbebani dengan beban kesulitan jika mereka mengerjakan puasa.
Fardhu puasa dan perintah unhrk tidak berpuasa dalam keadaan
sakit dan dalam perjalanan ifu disebutkan dalam safu ayat.

Saya Udak mengetahui adanya ulama yang berbeda
pendapat bahwa setiap safu ayat ini difurunkan secara berturut-
funrt, bukan terpisah-pisah. Ada karanya dua ayat dalam safu
surah difurunkan secara terpisah, tetapi hal ifu tidak terjadi pada
safu ayat- Karena makna ayat adalah safu kalimat yang tidak
terpufus- seudah safu ayat dimulai ayat berikutnya_ Jadi, para
ulama -sebagaimana telah 

'uya 
sampaikan- tidak berpendapat

pendapat bahwa tidak ada satu ayat melainkan ia diturunkan
se@ra uhfi, bukan terpisah-pisah kalimatnya. Sunnah
Rasulullah # pu. menunjukkan bahwa perintah Allah terhadap
orang yang sakit dan musafir unfuk tidak berpuasa sebagai
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keringanan bagi keduanya agar keduanya tidak terbebani kesulitan

manakala keduanya mengeriakan puasa, bukan berarti bahwa

puasa tidak sah bagi keduanya seandainya keduanya berpuasa

dalam dua keadaan tersebut di bulan Ramadhan. Karena

seandainya tidak puasa dalam perjalanan itu bukan merupakan

keringanan baE orang yang ingin fidak puasa, tenhrlah

Rasulullah ,$b fidak berpuasa dalam perjalanan'

aO

, ls,UtHt t|?i i,:iu, e)t eY - o r

.lr +ol!t#f ,le-ultr*,U)t1 t1?i

;?G t" ar 'J;rLi ,'r& ir * ,1&

,:fii i u t'e1 & ?t2i *tt;, G

9;*\u.. i)LU t;s) ,11J u6r

gdl
o B

tiP
&;cht Jb:t )-1;( o2,>:-x-\v

50. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan

kepada kami dari Az-zvhri, dari ubaidullah bin Abdullah bin

utbah, dari hnu Abbas, bahwa Rasulullah $ berangkat pada

waktu Fathu Makkah pada bulan Ramadhan. Beliau berpuasa

hingga tiba di Kadid, kemudian beliau berhenti puasa sehingga

orang-orang pun berhenti puasa bersama beliau'"
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Mereka
Rasulullah M.82

mengambil yang paling baru dari perkara
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82 HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Rrasa, bab: Riwayat tentang puasa daram
Perlalanan, L/294, no. 2ll.

HR. Al Bukhari (penrbahasan: Rrasa, bab: Ketika seseorang terah Berpuasa
Beberapa Hari dari Bulan Ramadhan Kemudian Ia Bepergian , 2/4i, no. 19214) dari
jalur AMullah bin Yuzuf dari Malik dan setemsnya.

Di dalamnyra tidak disebutkan, "Mereka mengambil..."
Abu AMullah berkata, "Kadid adalah sumber air yang terletak antar Usfan dan

Qudaid."
HR. Muslim (pembahasan: puasa, bab: Kebolehan puasa dan Tidak puasa Bulan

Ramadhan bagi Musafir, Z/TU, no. gg,21113).

Di dalamnya tidak disebutkan, "&hingga oftmg-orcng berhenti puasa bersama
beliau."
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51.Asy-Syafi.imengabarkankepadakami,iaberkata:
AMul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepada kami dari

umarah bin Ghaziyryah, dari Muhammad bin Abdunahman, bahwa

Abdullah bin sa'd bin Muadz berkata: Jabir bin Abdullah berkata:

Karni bersama Rasulullah'$$ pada waktu Perang Tabuk'

Rasulullah S melanjutkan perjalanan sesudah waktu Dhuha' Tiba-

tiba beliau menjumpai sekelompok orang di bawah naungan

pohon. Beliau bertanya, "siapa sekelompok oftng ifu?' Mereka

menjawab, "Ifu adalah orang yang berpuasa' Mereka keletihan

akibat puasa-atau kalimat sema@ln itu." Rasulullah # bersabda,

,,Berpuasa dalam perialanan itu bukan termasuk kebaiikan.'83

ot:* f ,|,:-*!tr * ,Lri, t|?i -ot

f (---r) ,f ,r$r1,it
o / ), cl

f ca}}l *?f
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a3 HR. Al Bukhari (p€rnbahasan' Puasa, bab: SaMa Nabi '$| Kepada Orang

Fng B€rteduh dan Kepiasan, "ryt* qd-tt Perplanan itu Butkan Termasuk

ia;;,,k""," 2/M, no.-ig6l dari plur Adam dari q'u'bah dari Muhammad bin

Abdurrahman et e*n-iJ-i bin Amr bin Hasan bin Ali dari Jabir dengan

redaksi lrdng seruPa.

HR. Muslim (pcrnbahasan: Puasa, bab png sma' 2f7136' no' 92/LLl5) dari

iahr Ghandar a*i qru'Uut dan setenrsn5ra dengan redaksi !'aql s€rupa'
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52. Sufyan -.r,nuburkl kepada kami O* *-r*n, *n
shafrr,an bin Abdullah, dari ummu Darda', dari Ka'b bin Ashim Al
Asy'ari, bahwa Rasulullah # bersabda kepada orang yang
berpnasa dalam perjalanan, "furpuaa dabn prialanan itu htkan
termasuk kebajikan.'84

, F. €)i J7 ? *,u)ti G?l - o r
qttbf * *,O'1r * ." k €.i *
fy:r ?G e-p e d6t;f Ciii ,ai ,Si,

-z / /

.fir ?v},:ri^. fr:rrl : Js s -WU
84 HR- An-Nasa'i (pernbahasan: puasa, bab: yang Dimakudkan dari Rrasa

dahm Perplanan, 4/774, no- 22ssl dari firrur Ishaq bin rbratrim dari sufuan dan
s€terusmla.

_ Fm- Ibnu Majah (perrbatnsan: puasa, tnb: RiwaSnt tentang Tidak Rrasa dalam
Perfirlanan, l/532, no. 1664) dari frrlur hnu Ulninah dan seterus;ya.

HR. Al Hakirn dabm Al Musbdmk (pernbahasan: Rrasa, AuA, VqSq dari jalur
Srrt an bfor llrainah dan setenrsnya..

Al Haldm berkata, "Status hadlib' shahih menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim
tetapl kedranya tidak mdansiqla. Aqrqrailfiani menyepakati hadits Hislrarn bin[I*ah dari ayahngra dari Aisyah 6 bahwa Hamzah..." e*it"iur-}r" itu disepakati oreh
A&-Dzahabi.

FIR. Ibnu Khuzaimah dalam stphih tbni Khuaimah (pembahasan: Rrasa dalam
Perrtrbrnn, l/253-2il, no. 2O16) dad jafu lbnu upinah i"rr raorr"r,y..
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53. Malik mengabarkan kepada kami dari sumai mantan

sahaya Abu Bakar, dari Abu Bakar bin Abdurrahman, dari

sebagian sahabat Rasulullah d&, bahwa Nabi dh memerintah-kan

orang-orangunfuktidakberpuasadalamperjalananbeliaupada
waktu Fathu Makkah. Beliau bersabda, "Kuatkanlah tubuh kalian

untuk menghadapi musuh-"sedangkan Nabi $ ber-puasa'8s

Abu Bakar berkata: orang yang menceritakan hadits ini

mengatakan,..AkumelihatNabisdifuajsedangmengguyurkan

air di kepala beliau lantaran kehausan atau kepanasan. Ada yang

bertanya, "Ya Rasulullah, ada sekelompok orang yang berpuasa

ketika engkau berpuasa." Lalu ketika beliau tiba di Kadid, beliau

meminta diambilkan segelas air dan minumannya sehingga orang-

orang pun berhenti Puasa."
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Perjalanan, L/294, no- 22|
Araj adalah s.buah perkampungan besar yang jaraknya sekitar lga marhalahdan

Madinah.
Kadidadalahsebuahtempatyangberjara\sekitarn6thmarhalahdariMadinah'

dan berjarak sekitar tiga atau dua marhalahhi Makkah'

s5 HR. Ath-Thabrani (pernbahasan: Puasa, bab: Riwayat tentang Puasa dalam
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54- AMul AzD bin Muhammad mengabarkan kepada kami
dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir bin AMullah
bahwa Rasulullah S berangkat ke Makkah pada waktu Fathu
Makkah pada bulan Ramadhan. Beriau berpuasa hingga tiba di
Kura' AI Ghamim. orang-orang pun berpuasa bersama beriau.
Kemudian ada yang bertanya kepada beriau, 'ya Rasuruilah,
orang-orang keberatan puasa." Beliau lantas meminta diambilkan
segelas air sesudah shalat Ashar dan meminumnya, sedangkan
orang-orang melihat. Karena ifu sebagian orang berhenti puasa,
sedangkan sebagian yang lain tetap berpuasa. Kemudian beriau
menerima kabar bahwa ada orang-orang yang berpuasa, sehingga
beliau bersabda, "Mereka ifu adarah para pembangkat,g.'86

e_ HR. Muslim (pernbahasan: puasa, bab: Kebolehan puasa dan Tidak puasa di
Pulan lTa+an bagr Musafir yang Bukan Untuk Maksiar, ,a4-a*rjalur Abdul
Wahhab bin Abdul Majid dari Ja'far bin Muhammad a* ,Ao*n1la.-' 

'
Juga dari jalur Ad-Daraurardi dan seterusnya.
Kura' adalah gunung hitam yang bersambung dengan ternbah Ghamim, dannamanya dikaitkan dengan Ghamim. sdangkan- cn".rirn aduhr, Iembah 

'yang
berhadapan derrgan Usfan, jaraknya sekitar detapan mil.

At-Tirnri&i berkata, "Dalam bab ini terdapat riwayat dari Ka'b bin Ashim, Ibnu
Abbas dan Abu Hurairah. Hadits Jabir statusnya na"an-inunin." b". zlo, zlgzl
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55. Dalam hadits periwayat yang tsiqah selain Ad-

Darawardi, dari Ja'far, dari ayahnya, dari Jabir disebutkant

Kemudian Rasulullah $ perg ke Makkah pada waktu Fathu

MakkahpadabulanRamadhandenganberpuasa.Beliau
menyuruh orang-orang untuk berhenti puasa dan bersaMa'

*Kuatkanlah rubuh kalian untuk menghadapi musuh kalian'"

Kemudianadayangberkatakepadanya,..Sestrngguhnyaorang-
orang menolak unttfi berhenti puasa ketika engkau berpuasa.',

Beliau lantas meminta diambilkan segelas air dan meminumnya'"

Kemudian periwayat menceritakan hadits selengkapnya. "ST

87 Sa!,a tidak menemukan redaksi ini pada selain AsySgraf i.
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56. Asy-syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata:
Periwayat yang tsiqah mengabarkan kepada kami dari Humaid,
dari Anas bin Malik, ia berkata, "Kami bepergian bersama
Rasulullah #. Di antara kami ada yang berpuuru, d* di antara
kami ada yang fidak berpuasa. Namun yang berpuasa tidak
rnencela yang tidak berpuasa, dan yang tidak berpuasa tidak
mencela yang berpuasa.',88

88 HR. AI Bur{hari (pembahasan: Rrasa, bab: para Sahabat Nabi $ TidakSaling Mencela dalam pql<arapuasa dan Tidak puasa, 2/M, na.-igiZl a^nAbdullahbin Musallamah dari Malik dari Humaid a*.rr,u*it i"" e# u- ptutrt, ,u berkata,"IGmi bepergian bersama Rasululrah s. Namun ,,ng berpuasa tidak mencera yang
Udak b_erpuasa, dan 5rang tidak berpuasatidak mencela 5rang berpuasa."HR' Muslim (pernbahasan: puasa, bab, KebobhL i,r*; d* Tidak puasa diBulan Ramadh* bug, Musafir yrang Bukan untuk Maksiat,zng7,no. 9gl111g) darijalur Abu Khaitsamah dari Humaid, ia ffiata: Anas rg ditanya tentang puasa
Ramadhan dalam perjalanan, raru ia berkata, "lGmi bepergian bersama Rasuluxah erpada bulan Ramadhan. yang berpuasa tidak mencela yang tidak berpuasa, danyang udak berpuasa tidak mencela 1^"g b"pru*.,,

sebelumnya telah dileraskan buh*u imam Asysyafi.i meriwagratkannya dalam
I"hry kecil tentang puasa, ba!: inu penlJasan terkait persetubuhan pada buranRamadhan dan perbedaan pendapat ai aiu,,"1. bo. gbq d* F* Marik dariHumaid.
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57. Malik ,nJ,rguUu,L* kepada kami dari His5nm bin

Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa Hamzah bin Amr Al

Aslami berkata, "Ya Rasulullah, apakah aku boleh berpuasa dalam

perjalanan?" Ia adalah orang yang banyak berpuasa' Rasulullah #
menjawab , "Jika lamu mau, berpuaalah! Dan iika kamu mau'

maka befrukatah!'ge

Ada seorang ahli ada yang bertan5a' "Apa pendapat Anda

mengenai puasa bulan Ramadhan dan puasa wajib lairrnlra' serta

puasa sunnah dalam perjalanan dan dalam keadaan sakit?"

Saya menjawab, "Saya menganjurkan puasa bulan

Ramadhan dalam perialanan dan dalam keadaan sakit asalkan

yangsakititrrtidakkehabisanterragadanbertambahsakit,dan
asalkan yang musafir itu tidak khawatir terkena sakit' Jika keadaan

itu terjadi, maka memperoleh keringanan di dalamnya'

AlUnn

ss HR. Ath-Thabrani (p€rnbahasan: Puasa, bab: Riwayat terrtarE Puasa dalam

Perjalanan, L/295, oo- 241'

Pada edisi terbitan nama Aiqnh gugur dari redaksi' tetapi nama tersehrt ada

dalam Muqaththa' Suwidknm' 355' no' z163)'

Haditsinita"nai."t"u-berikuttaffifi}nyadalambahasankecilterrtarrgpuasa'
u.u, pn"..tru*- pada bqlan Ramadhan dan perbedaan pendapat tentangnlp' no'

928.
Stahrs hadits in mutbkq alaih'
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Ia bertanya, "Apa pendapat Anda mengenai qashar shalat
dan menyempumakan rakaat sharat daram perjaranan?" saya
menjawab, "Qashar shalat dalam perjalanan dan dalam keadaan
takut merupakan keringanan dalam Kitab dan sunnah. sementara
qashar shalat dalam perjalanan tanpa disertai rasa takut
merupakan keringanan dalam sunnah. Sayia memilih keringanan
ini, tetapi seorang musafir boleh menyempumakan rakaat shalat.',

Ia berkata, "Kalau masarah qashar sharat, sudah leras
bahwa Allah fu hanya menjadikannya sebagai keringanan sesuai
dengan firman Allah,

t{Aia',ffi6&.

W'"!,W.Wtt
"Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka n;daktah

mengapa kamu mengqashar sembahyang(mu), jika kanu takut
diserang orzng-orang kafrr. ,,(es. 

An-Nisaa. t4]: 101)

oleh karena Allah memperkenankan mereka unfuk
mengqashar shalat dalam keadaan takut dan musafir, maka jika
mereka mengqashar shalat berdasarkan dalil sunnah yang Anda
sebutkan, maka ifu lebih kuat alasannya unfuk menjadikan qashar
sebagai keringanan, bukan keharusan bagi mereka unttfi qashar
shalat. Karena firman Allah, 'maka b'daWah mengapa kamu
menggashar sembahSmng(mu), jika kamu takut diserang orzrng-
orang kafir'merupakan keringanan yang nyata. Adapun makna
tekstual ayat tentang puasa adalah berbuka pua"u bagi orang sakit
dan bepergian mempakan keharusan sesuai dengan firman Anah,

K$;.fig,ii4f;;6;;
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"Dan barang siapa sakit atau dalam perialanan (lafu ia

berbuka), maka ft,rniibtah baginya berpuasa), sebanyak han gng

ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.' (Qs. Al Baqarah [2]:

185)

Mengapa Anda fidak berpendapat bahwa fidak puasa

merupakan suahr keharusan, dan bahwa omng yang berpuasa di

bulan Ramadhan dalam keadaan sakit atau musafir itu hukumnya

tidak sah. Selain itu ada hadits dari Nabi dB, "h)asa dalam

perjalanan bukan termasuk kebaiikan." lagi pula, praktik yang

paling akhir dari Rasulullah $ adalah beliau tidak berpuasa.

58. Umar &, pun memerintahkan seseorang Snng berpuasa

dalam perjalanan unfuk mengqadha puasanya's

Asy-Syafi,i ber.kata: saya lantas menceritakan kepadanya

pendapat saya tentang firman Allah, 'Karena ifu, banng siapa di

anbra kamu hadir (di negeri tempat di bulan itu, mala

hendaHah ia berpuasa Fda butan itu, dan barang siapa sakit atau

dalam perjalanan (talu ia befrul<a), maka (owiiblah baginya

berpuasa), seban5nk hari yang ditinggalkann5n ifu, pda han-hari

yang lain,'(Qs. Al Baqarah t2]: 185) bahwa ini adalah satu ayat.

90 HR. Abdunazzaq dalam Mushannafnya (pernbahasan: Puasa, tnb,

perialanandi Bulan R"".dir-, 4/270 no.77631dari plur Ibnu Uyainah dari Ashim

bin'Abdullah bin Ashim dari Abdulah bin Amir bin Rabi'ah bahwa Umar bin

Khaththab.g menyunrh seoraryl laki-laki yang berpuasa Ramadhan dalam perjalanan

unhrk mengqadhanYa.
Abduilzzaq berkata, "Alu dikabari atsarni oleh Amr bin Dinar dari Kultsum bin

Jabr dari Umar."
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ndak ada seorang pun dari ahri Ar eur'an yang berbeda
pendapat bahwa safu ayat mempakan satu kalam, bahwa satu
kalam ifu udak difurunkan kecuali secara bersamaan, dan bahwa
furunnya dua ayat dalam dua surah ifu secara terpisah-pisah
karena makna ayat ifu sama dengan makna pemberhentian
kalimat.

Ia menjawab, "Benar." Salru katakan, "Oleh karena
Rasulullah S berpuasa di bulan Ramadhan, sedangkan fardhu
bulan Ramadhan ifu difurunkan dalam safu ayat, maka tdakkah
kita tahu bahwa ayat tentang tidak puasanya orang sakit dan
musafir adalah keringanan?" la mu$awab,,,Benar.,,

saya katakan kepadanya, "Tidak tersisa suafu ganjalan di
hati Anda selain hadits?" Ia menjawab, "ya. Akan tetapi, tidakkah
praktik yang paling akhir dari Rasulullah S adalah beliau tidak
berpuasa?" saya menjawab, "Hadits ifu menjelaskan bahwa
Rasulullah #i tidak berpuasa bukan unhrk menghapus puasa, dan
tidak pula unfuk mengutamakan buka puasa daripada puasa.
Tidakkah Anda melihat bahwa beliau memerintahkan orang-orang
unfuk tidak puasa dan bersabda, 'Kuatkanlah tubuh kalian untuk
menghadapi musuh kalian!" Sedangkan beliau sendiri puasa.
Tetapi kemudian beliau diberitahu bahwa mereka atau sebagian
dari mereka menolak unfuk menghentikan puasa manakala beliau
tetap berpuasa, sehingga beliau pun menghentikan puasa agar
orang-orErng yang enggan berhenti puasa lantaran beliau berpuasa
itu mau menghentikan puasa lantaran beliau juga menghentikan
puasa.
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59. sebagaimana yang beliau lalukan dalam Peristiwa

Hudaibi54/ah. Beliau memerintahkan orang-orang untuk

menyembelih kurban dan mencukur rambut, natnun mereka laki-

laki sehingga beliau berdiri, menyembelih kuban, dan mencukur

rambut. Sesudah itu barulah mereka melakukannya'9l

Ia bertanya, "Lalu, apa maksud saMa Nabi $, 'Puasa

dalam bukan termasuk kebajilan?" Saya menjawab'

"Jabir i{h menceritakan hadits ini secara terperinci' Ia menuhrrkan

bahwa ada seorang laki{aki yang kehabisan tenaga akibat puasa-

Ketika Nabi $ mengetahui hal itu, beliau bersaMa, 'Puas dalam

perjalanan bukan termasuk kebaiikan. 'Karena ih,r dimungkinkan

maksudnya adalahr bukan termasuk kebajikan sekiranya seseorang

membawa dirinya hingga pada keadaan seperti ini akibat puasa

fardhu atau sunnah, padahal Allah telah memberirya keringanan

untuk tidak puasa meskipun ia dalam keadaan sehat- Jadi, bukan

termasuk kebajikan sekiranya ia membawa diri hingga kepada

el HR. Al Bukhati (pernbahasan: q/amt-Syamt, bab: $,rarat-$;amt dalam Jihad'

2/279-284, no.273l'2732) dari jalur AMullah bin Muhammad dari AMunazzaq dari

Ma'mar dari Fr,-Atfui dad Uru,ah bin Zubair dari Mivar bin Mal*ramah dan Marwan

dalam hadits Yang Paniang tentang peristiwa HudaibiYYah- Di dalamnya disebutkan:

"Ketika selesai mernbuat perianjian (Fludaibififiah), Rasulullah $ bersaMa kepada

pam sahababrYa, "Bqdirilah, sqnMihlah heonn l<alian, lafu bqanfulah!" Misurar bin

MaLhmmah berkata, "Derni Allah, tidak ada sahr pun dari mereka yang berdiri hingga

beliau mengulangqn sebanyak tiga kali' Ketika Edak ada satu Pun dari mereka Yang

berdiri, beliau $ masuk menernui Ummu Salamah dan mencerihkan kePadanYa sikaP

png beliau ternui dari Para sahabat tadi. Ummu Salamah Hata, "Wahai Nabi AIhh,

apakah engkau ingin omng-orang melakukannya? Kduarlah, kernudian janganlah

engkau berbicara sepatah kata Pun Pada mereka hi.rgga eqgkau merrgrernbdih untamu,

dan engkau Panggil tukang arkurmu untuk menculnu rambutmu." Kernudian beliau

keluar tanpa berbicara pada seorang Pun dari mereka hingga melakukannP, lraifu

menyernbelih unta dan mernanggil fukang cukur unhrk mencr.rkur mmbut beliau. Ketika

para sahabat melihat hal itu, mereka Pun segera b€rdtoi dan merryernMih her,van-

her,rran mereka. Sesudah menculnr rambut sebagian !,ang

lain."

itu sebagian dari mereka
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keadaan seperti ini. Dimungkinkan pula maknanya adalah: Bukan
termasuk kebajikan yang diharuskan, yang barangsiapa menyalahi-
nya maka ia berdosa."

Ia bertanya, "Akan tetapi, Ka'b bin Ashim tidak berkata
seperti ini?" saya menjawab, "Karb hanya meriwayatkan satu
redaksi, sedangkan Jabir menceritakan latar belakang hadits. Lagi
pula, puasanya Nabi s mengand,ng dalil tentang pendapat yang
saya sampaikan ifu. Demikian pula dengan perintah beliau kepada
Hamzah bin Amru, yang memberinya kebebasan kepadanya unfuk
berpuasa atau tidak berpuasa. Kami juga menemukan dalil dalam
perkataan Anas, 'Kami bepergian bersama Rasulullah S. Di
antara kami ada }lung berpuasan dan di antara kami ada yang tidak
berpuasa. Namun yang berpuasa udak mencera !/ang udak
berpuasa, dan yang tidak berpuasa tidak mencera yang berpuasa,.,,

Ia berkata, 'said meriwayatkan bahwa Nabi s bersabda,

t:le: drhi r:ja tit, irrt i:V
.iuLst

'Yarg tefraik dari r<atian adatah tnng apbira bepergian
maka ia tidak puaa dan mengqashar shalat oz

sayn katakan, "Makna hadits ini seperti yang terah saya
sampaikan bahwa yang terbaik di antara kalian adalah orang-orang
yang menerima keringanan, bukan meninggalkannya lantaran tidak
senang terhadapnya. Bukan berarti bahwa menerima keringanan

I su!,u tidak menemukannya pada selain Aslrq^f i. Said dimaksud adalahsaid bin Musaryib sebagainnna disebu&an dalam rivrnyat AI Baihaqi ihhm Ma,nfahAs-&nan wa AlAbar(4/395). Hadits ini merrnng seperti ini, !,aitu mursaL
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adalah suafu keharusan sehingga orang yang meninggalkannya ifu

berdosa."

Ia berkata, "Mengapa Umar rS, menyuruh seseorang yang

berpuasa dalam perjalanan unfuk mengUlangi shalatrya?" Saya

menjawab, "saya tidak mengetahui abar ini dari umar. Kalaupun

saya mengetahuinya, ar[lumen dalam hal ini telah mantap dengan

apa yang saya sampaikan. Menurut prinsip madzhab kami, jika

ada hadits yang valid dari Rasulullah #, maka argumen dengan

hadits tersebut berlaku bagi semua orang, dan semua orang harus

mengikutinya."

saya katakan kepadanya, "Barangsiapa yang memerintah-

kan musafir unfuk mengqadha puasanla, maka alasan

ma&habnya -Allah Mahatahu- adalah karena ia berpandangan

bahwa ayat tersebut mengharuskan musafir dan orang sakit unfuk

tidak puasa. Barangsiapa yang memandangnya sebagai keharusan,

maka ia mengatakan bahwa musafir dilarang pueEa. Jika ia

berpuasa, maka puasanya ifu dilarang sehingga ia hams

mengulanginya. Seperti seandainya orang png rrnjib membayar

kaffarah puasa mengeriakan puasa pada dua hari 'ld, maka ia

harus mengulangi puasanya. Akan tetapi, kami telah menjelaskan

dalil Sunnah bahwa ayat tersebut bermuatan keringanan, bukan

keharusan."

Ia bertanya, "Apa tanggapan Anda terhadap perkataan

hnu Abbas;g bahwa png diambil adalah praktik yang paling

akhir dari Rasulullah #f?"

saya menjawab, 'Diriwa5ratkan bahwa beliau berpuasa dan

juga f,dak berpuasa- lalu hnu Abbas atau orang yang

meriwayatkan dari Ibnu Abbas berpendapat dengan nalamya.

337



AlUmm

Kemudian ada orang lain yang menyisipkan dalam hadits apa yang
tidak hnu Abbas sampaikan, bahwa beliau berhenti puasa karena
orang-orang yang beliau suruh berhenti puasa enggan berhenti
puasa hingga beliau sendiri berhenti puasa. Kemudian periwayat
lain mendatangkan keterangan seperti yang saya sampaikan terkait
Hamzah bin Amru. Hal ini menandakan bahwa seseorang
mendengar sesuafu lalu mengambilnya begitu saja tanpa
mendengar dari pihak lain. sedangkan orang yang mengetahui dua
perkara tersebut tidak terhalang unfuk berpegang pada keduanya
secara bersama-sama."

9. Bab: Pembunuhan, Permintaan Tebusan dan
Pelepasan Para Tawanan
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60. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: AsyS5rafi'i

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi

mengabarkan kepada kami dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari

hnu Muhallab, dari Imran bin Hushain, ia berkata: Para sahabat

Rasulullah $ menawan seorang laki-laki dari Bani Uqail-

Sedangkan orang-orang Tsaqif telah menawan dua orang sahabat

Nabi $. Nabi s lantas menukamya dengan dua orang yang

ditawan oleh Tsaqif-gs
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e3 Hadits ini telah disebutkan oleh Asysyaf i b€dkut bkhninya pada (no'

20771 dqgan redaksi yang lebih panftmg, pernbahasan: Hukum memerangi oftmg-

orang musyrik, bab: Penebusan tawanan'
-nsv-svali'i 

meriwayatkanqta secara ringkas pada (no' 1844' pqr'&,ahasan:

pernbagian fai" bab, Distibusi fai'). silakan baca iuga hadits (no. 2015, pernbahasan:

Hukum mernemngi orang-orang musyrik)'
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61- Diriwayatkan juga dari Muhammad bin Ajlan dari said
bin Abu said Al Maqburi -sqn tidak ingat para periwayat di
atasnya dalam sanad tersebut- bahwa kuda milik Nabi $ diambil
oleh Tsumamah bin Atsal AI Hanafi, lalu ia membawanya dalam
keadaan musyrik. Nabi fi$ lantas mengikatrya di salah satu tiang
masjid selama tiga hari. Kemudian beliau melepaskannya dalam
keadaan musyrik, dan ia pur masuk Islam sesudah ifu.94
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62. AsySyafi'r'*rUuau, Saya diberitahu oleh ,"irrnf*,

ulama dari kalangan Quraisy dan para ahri sejarah perang selain

s4 silakan aaca bkhrit'nya pada (no. 1929, pernbahasan: Jizgrah, masarah
pernbertm jiry.d'r sesudah musuh ditawan).

uhat juga hdits (no. 2015, pembahasan: Hukum mernerangi omng-oftmg
musyrik dan mernerangi orang kaftr harbi).
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mereka, bahwa Rasulullah $ menawan Nadhar bin Harits Al

Auari pada waktu Perang Badar, dan membr.[ruhnya di Badiyah,

atau antara Badiyah dan Atsil dengan cara tidak diberi makan.95
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53. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-spfi'i

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Saya iwa diberitahu oleh

sejumlah ulama, bahwa Rasulullah $ menawan uqbah bin Abu

Mu'aith pada waktu Perang Badar, lalu beliau membunuhnya

dengan cara tidak diberi makan.%
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64.Rasulullah#jrsumenawanSuhailbinAmr'Abu
Wada'ah As-Sahmi dan lainnya, lalu beliau meminta tebusan

e5 silakan baca hadits (no. 2013) dan taHfit'rrya. Silakan baca juga kitab srra,

Ibni Hiqnm. (Tahddb, hlm. 154)
x bid.
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keduanya dengan empat ribu, dan beliau meminta tebusan untuk
sebagian dari mereka dengan tebusan yang lebih sedikit.gT

i;,G?Aiti? 6j ?f "d,t 
j* ofr-ro

.tkilfr *i?;;?f '"i ,ilL'"r;r,tT.
65- Rasulullah # i rgu menawan Abu Azzah Ar Jumahi

pada waktu Perang Badar, lalu beliau merepaskannya. Kemudian
beliau menawannya lagi pada u,akfu perang uhud, lalu beliau
membunuhnya dengan cara tidak diberi makan.gs

Praktik Rasulullah s !,ang 'uya sampaikan di atas
menunjukkan bahun imam boleh menawan orcng musyrik yang
ditawannya, atau melepaskannya tanpa tebusan, atau memintakan
tebusannya dengan sejumlah harta yang ia ambil dari mereka, atau
menukamya dengan tawanan kaum muslimin. Hal itu bukan
berarti bahwa sebagian dari hal-hal ini menghapus sebagian yang
lain, dan tidak pula berbeda safu sama lain kecuali masih dalam
cakupan mubah.

suafu hukum tidak bisa disebut berbeda secara mutlak
kecuali yang oleh hakim dihukumi halal dan oleh hakim lain
dihukumi haram. Adapun yang sifatnya longgar itu dikatakan
mubah- setiap omng yang bertuat sesuafu di dalamnya-meskipun
berbeda dari perbuatan temannya-dianggap melakukan sesuatu
png boleh baginya, sebagaimana oftmg yang tidur itu berbeda dari

s7 Silalon ba<:- gnh lbnf Hisyanz (Tahddb,hlm. lGS, 16g)e8 Hdits ini telah disebutkan oleh Asyg,,an,i Uerit rt 'Atrt 
ifrry" pda (no.

2OLq Aar,ual bahasan.
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orang yang duduk, dan orang yang berjalan itu berbeda dari orang

yang berdiri (diam). Namun semua itu mubah, bukan ada

keharusan bagi yang berjalan untuk diam berdiri, dan bukan ada

keharusan bagi orang yang diam berdiri untuk duduk'

10. Bab: Kewajiban Mandi Hanya Akibat Keluar Air
Sperma
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66. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: AsySyafi'i

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Kami dikabari oleh lebih

dari seorang ulama yang tsiqah, dari Hisyam bin urwah, dari

ayahnya, dari Abu A1ryub, dari Ubai bin Ka'b, ia berkata: Aku

bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana jika salah seorang di antara
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kami bersefubuh, tetapi ia tidak berdaga." Nabi $ bersaMa,
"HendaHah ia mena.tci apa yang menyenfuh isbi dari

kemaluannSn, dan hendaHah ia rutdhu kemudian ia shalat ,99
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99 HR. Al Bukhari (pernbahasan: Mardi, bab: Mernbasuh Dzalaryang Meng€nai
Vagina lshi, 1,/111, no.293l dari jalur Musaddad dari Yahya dari Hisyam bin Uruah
dari ayrahnya, ia berkata: Abu A1ryub mengabarkan kepadaku, ia berkata: ubai bin
Ka'b mengabarkan kepadaku, bahwa ia berkata, "ya Rasulullah, bagaimana jil6 salah
seomrrl di antara kami bersetubuh, tetapi ia tidak sampai kelmr sperma." Nabi $
bersabda, "HqrdaHah b mqntci aF png manyantuh istri dari kanatwnng, dan
hqdaHah k wdhu kanudian ia shalat "

Abu Abdullah -lraitu Al &ddari- be*ata, "Mandi itu rebih hati-hati dan itulah
praktik yang paling alftir. Kami menielaskan hal ini hanya karena adanyra perbedaan
pendapat di anbra para ulama."

FIR. Muslim (p€rnbahasan: Haidh, bab: Mandi wajib semata Karena Keluar Air
[Sperma], L/27O, no. 84/3461dari jalur Abu Mrnwiyah dari HiqTam bin Uru,ah dan
seterusnlra.
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67. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin said,

dari said bin Musayyib, bahwa Abu Musa Al Asy',ari datang

kepada Aisyah Ummul Mukminin €u d* berkata, "Saya merasa

berat dengan perbedaan pendapat di antara para sahabat

Muhammad fl! mengami suatu perkara. Sesungguhnya aku

benar-benar merasa perlu unhrk menghadapmu dengan masalah

ini." Aisyah g bertanya, "Apa itu? Apa saja yang ingin kamu

tanyakan kepada ibumu, maka tanyakanlah kepadaku." Abu Musa

berkata, "Ada seorang laki{aki yang menggauli ishinya, tetapi

kemudian dzakamya lemah dan tidak mengeluarkan sperma."

Aisyah qu menjawab, "Jika khitan telah melevuati khitan, maka

telah wajib mandi." Abu Musa berkata, "Aku tidak akan bertanya

tentang hal ini kepada seorang pun sesudah kamu unhrk selama-

lamanya."loo

1oo HR. Ath-Thabrani (p€rnbahasan: Bersuci, bab: Ka,rmjiban Mandi Ketika Dn
I(hitan Bertemu, l/46, no- 73t.-

Ibnu AMil Barr dalam At-7@hshiberkata, "Hadits ini terhenti sanadqa."

Sanadnp disambungkan oleh Muslim'
FIR. Muslim tp"*,uutr.*": Haidh, bab: Perrghapusan Hadif tentang Keuajiban

Mandi Hanya Akibat Keluar sperna, L/27L-272, no. 88/3491dari jalur Muhammad

Bin Mutsanna dari MuhammJ Bin Abdulhh Al Arstnri dari His!,arn bin Hassan dari

Hurnaid bin Hilal dari Abu furdah dari Abu Mtrsa dengan redaksi yang serupa'

Aist/ah ,a mengangkat sanadnya kepada Rasult"illah $'

345



AlUmm

i
: Jte ftir e3, rl*t/'4u-f

,f

I

I,(, -lOlJz z C

6.,
CJr.--o
I

-14
,O. o dtz I o / to, c

Ii
tj
Gl
o

J-fr

/.
c
I

d r-l d-pJ^r-, t;t,
t! o

((:Jtr.'.1, ' (-)'//

/lO

c,/ ,*:) ,J.GtG
C/

f
,

f
rtoAJ

tfr o'7
4Jl !-.r)

o

ot

,y
.J

A-)( JJi

o

d.U JL'r^1
,
J 0

,

.t;'oi'# el ,U;'*Li'i j*
68. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Spfi,i

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Muhammad
mengabarkan kepadaku, dari Muhammad bin yahya bin zaid bin
Tsabit, dari Kharijah bin 7aid, dan ayahnya, dari Ubai bin Ka,b,
bahwa ia berkata, "orang yang tidak sampai keluar sperma tidak
wajib mandi." Kemudian ia menarik pendapatnya ifu-maksudnya
sebelum ia meningg6l dur',iu.101

tot 6*-q,6fi'i dalam madzhab lama meriwagatkan hadits Malik dari yah!,a bin
said dari AMullah bin Ka'b mantan sahrya utsman bin Affan 4u bahwa Mahmud bin
tabid Al Anshari bertanya kepada zaid bin Tsabit tentang seoftmg laki-laki yang
menggauli istinya kernudian kernaluannyra menjadi lemah dan tidak keluarcpo-u.
Zaid menjaurab, "la tetap harus mandi." tvlahmud bertanya, "Tetapi Ubai bin Ka'b
tidak mevuajibkan mandi." zaid bin Tsabit berkata kepadanya, "sesungguhnyn ubai bin
Ka'b tdah menarik pendapatnp itu sebelum ia meninggal dunia.',

uh. As-snan Al l6bir karya Ath-Thabmni (pembalnsan: Bersuci, tnb:
Keuajiban Mandi Manakala Dua Khitan Tdah Berternu, T/42), &n Ma,rifah,4s-Sunn
wa AIA@r(7/257-258).

HR. Abu Daud (pembahasan: Bersuci, bab: Kernaluan Menfrrdi Lemah, l/zs3-
254, no- 276) dari jalur Amr bin Harits dari Ibnu Syihab, ia berkata: sebagian
pertuuayat lrang salra ridhai menceritakan kepadaku, bahwa Sahl bin sa'd As-saidi
mengabarin5ra bahun ubai bin Ka'b mengabaringra bahwa Rasulullah $ hangra
menjadikan hal ifu sebagai keringanan di awal Islam lantaran sedikitnya pakaian,
kernudian beliau mernerintahkan mandi. "
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saya mengawali dengan hadits ubai yang mengatakan,

"Kaaajiban mandi ifu akibat keluar sryrma", dan penarikan

pendapatrya itu karena hal tersebut mengandung dalil bahwa pada

mulanya ia mendengar Nabi $ bersabda, 'Kewaiiban mandi itu

akibat keluar sperrna," tetapi ia belum mendengar hadits yang

berlawanan sehingga ia berpegang pada hadits pertama'

Kemudian, saya tidak menduganya meninggalkan hadits pertama

kecuali karena ia menemukan riwayat valid bahwa Rasulullah $
sesudah itu mengatakan hal yang menghapus hadits pertama.

'*,:,s )!t,y,; ; r'dt 6?f - 1 1

; ,!rV |#iv,l,sYilt LL i,y
t 

t.' o/ 
/ // /

:iu ,*L ; ,W ,b'# 4) ,,--){
I

u; r;'"i,tthli J'J e:at'u i'ti ok

. ot4r Lv.lt,; tt\ Ft'"10,isil.
6g.Periwayatyangtsiqahmengabarkankepadakamidad

Yunus, dan Az-zthri, dad sahl bin sa'd As-saidi, sebagian dari

mereka berkata: Dari Ubai bin Ka'b, sedangkan sebagian yang lain

Abu Daud ffiata, "Mat<sudnp adalah keu,aiiban mandi akibat kefuar sperna"'

Juga dari jalur Abu H"a*-a-i sa}'l bin Sa,d, ia berkata: Ubai bin Ka'b

mencerilkan kepadakr, bahwa faga{atwa Srang mereka kelua*an bahwa kewajiban

--rdi han!,a l"tr." kehnr sp€nna, mertrpakan keringanan tnrrs dib€rikan

Rasulullah gf, di p"rrnuUan Islam. I(€rnudian bdiau mernerintahkan mandi sesudah itu'

1uro.2L7l
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menghentikan sanadnya pada sahl bin sa'd, ia berkata,
"Kalajiban mandi akibat keluar air sperma ifu berlaku di awal
Islam, kemudian ketenfuan tersebut ditinggalkan sesudah ifu, dan
diperintahkan mandi manakala khitan telah menyenffi ftfii16r1.,'102
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1o2 Takhiihadits dari Abu Daud telah disebutkan dalam hadits sebelumnya.
HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Bersuci, bab: Riwayat bahwa Kewajiban Mandi

adalah Akibat Kelmr Sperma, L/752-lSSl dari jalur yunus bin yazid dari Az_Arfui
dari sahl bin sa'd dari ubai bin Ka'b, ia berkata, ,,Ker,vajiban 

mandi akibat keluar
sperma saja merupakan keringanan di awal Islam, kernudian hal itu dilarang."

At-Tirmidzi Hata, "Sanad hadits hasan-shahih. "
Al Baihaqi bedeta, "Kami meriunyatkann!,a secara rinskas dari hadits hnu

Mubarak dan selainnya dari Yunus bin Yazid dari Az-Zuhndari Sahl bin Sa'd dari Ubai
bin Ka'b."

"Juga dari hadits Amr bin Harits dari hnu syihab Az-z)hri, ia berkata: sebagian
periwayat yang saya ridhai menceritakan kepadaku, bahwa sahl bin sa,d mengabarkan
kepadanya dari Ubai bin Ka'b."

"Kami juga meriwayatkan dengan sanad lain yang tersambung dari Abu Hazim
dari Sahl bin Sa'd dari Ubai bin Ka'b."

"Tampaknya, Az-hhrl mengambil dari Abu Hazim dari Sahl."
"Ma'mar meriwayatkannS,a dan Az-zuhn secara terhenti sanadnp pada sahl.

Hadits ini tercatat dari sahl dari ubai bh Ka'b, yang diriwayatkan oieh Abu Daud
dalam As-Swan."

Hadits Abu Daud ini sebagaimana kami katakan telah disebutkan para bphrij
hadits sebelumnya.
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70. Sufuan mengabarkan kepada kami dari Ali bin Zaid bin

Jud'an, dari Said bin Musayryib, bahwa Abu Musa bertanya kepada

Aisyah S mengenai bertemunya dua khitan- Aisyah S menjawab,

"Nabi $ bersaMa, Jil<a dua khitan telah bertemu, atau l<hitan

telah menyenfuh khibrl, maka telah utajib **di'.'103

O/

CY iJte gtttU kt"-,,,t6?( -v\
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f C

ro3 6u6i1r ini telah disebutkan oleh Aqrqi'afi'i Mkut bklriirVa pada (no. 86,

pernbahasan: Bersuci, bab: Flal-hal Snng marrajibkan mandi dan yang tidak

meurajibkannya).
lrte.kipun dalam sanad hadits ini dan hadits berikutnp terdapat Ali bin Zaid bin

Jud'an yang statusnya ternah, rurmun aslinya la mutbfaq alaih. thdits ini terdapat

aa"o, in nin Mustim sebagaimarn telah kami jelaskan. Allah Mahatahu. Silakan baca

irya tailrijhadib (no. 64) dalam bahasan lrang sama.

At-Tirmidd meriwayatkannya dari ialur Ali bin Zaid:

At-Tirmid, (pernbahasan: Bersuci, bab: Riuragrat bahwa Kefka Dua Khitan telah

Berternu maka Mandi telah Wajib, t/75L-152, no. 107) dari Hannad dari Waki' dari

SutBn dari Ali bin zaid dari sail dad Ais!,ah 6, ia b€rkata, "Jika kfiitan tdah

meleuati khitan, maka wajib rnandi."
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cgt+)L;oqtGji i ,g"r:ut At iF. *ri1
Jro 41,. / / o'-:

.Ji-*rJl t--* I J.r'S

7L. Ismail bin hrahim mengabarkan kepada kami, ia
berkata: AIi bin 7-aid bin Jud'an menceritakan kepada kami dari
said bin Musa54rib, dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah S bersabda,
'uika seorang laki-laki telah duduk di antara empat cabang
(maksudnya dua tangan dan dua kaki isain5n), kemudian l<hitan
telah menempel dengan khibn, maka tetah wajib mandi.4M
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72. Peiwayat yang tsiqah mengabarkan kepada kami dari

AI Auza'i, dari Abdurrahman bin Qasim, dari ayahnya, dari yahya
bin Said, dari Qasim, dari Aisyah @, ia berkata, ,,Jika dua khitan
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telah bertemu, maka telah wajib mandi. Aku pemah melalnrkannSn

bersama Rasulullah $, lalu kami prn 6*6i."105

1L. Bab: Perbedaan Pendapat Bahwa Mandi Tidak
Wajib Kecuali Akibat Keluar Sperma

Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy$nfi'i

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sebagian ahli Hadits, baik

dari pihak kami atau dari pihak lain, menentang pendapat kami.

Mereka mengatakan, "seorang laki-laki fidak wajib mandi

manakala ia melakukan perbuatan sedemikian rupa yang ia

inginkan terhadap istrinya sebelum ia mengeluarkan air yang

memancar (sperma)." Mereka berargumen dengan hadits Ubai bin

Ka'b dan hadits lain yang sejalan- Ia mengatakan, "Adapun

perkataan Aisyah g, "Alflr pemah melakukannya bersama

Rasulullah {$, lalu kami pun mandi," bisa jadi keduanya mandi

secara sukarela. Sedangkan Aist/ah @ fidak mengatakan bahwa

Nabi $ bersaMa, "la wajib mandi-"

105 11p. At-Tirrnidzi (p€rnbatrasan: Bersrci, bab: Ritlayat bahwa Jika Dra Khitan

telah berternu, maka Wa;ib Mandi, l/L51^l dari ialur Muhammad bin Mubanrra dari

Wali bin Muslim dari A Auza'i dari Abdurralunan bin @sfrn dari ayahqn dari

Aist ah 4, ia be*ata, 'Jika khitan telah mderyati khitan, rnaka tdah wajib rnandi. Aku

p€rnah melakukannya bersama Rasulullah e, hh kami pln rnandi'"

At-Tirmidzi Hata" "Dahm bab ini iuga tgdaPat hadits dari Abu Hr.rainh

Abdullah bin Arnr dan Rafi'bin Khadii r*,."
At-Tirmidzi berkornentar tentang hadits foti dan hadits s&lumnlB "Hadits

Aiqph 4 hasan-slnhih." (no. 108)
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saya katakan kepadanya, "Yang paling kuat kemungkinan-
nya adalah Aisyah @ udak berkata, 'Jika khitan terah menyentuh
khitan, atau ketika khitan telah melewati khitan, maka wajib
mandi,' dan fidaklah ia berkata, 'Aku pemah melakukannya
bersama Rasulullah $, lalu kami pun mandi,' merainkan
berdasarkan khabar dari Rasululluh # tentang keunjiban mandi
selepas melakukan tersebut."

Ia berkata, 'Tetapi dimungkinkan bahwa ketika Aisyah q
melihatnya mandi, maka ia pun mandi dan memandangnya
sebagai ka,vajiban, padahal ia belum mendengar keuajibannya dari
Nabi S."

Sap katakan, 'Ya." Ia berkata, "yang demikian ifu bukan
merupakan l<habardari Nabi $." saya katakan, "Tetapi kemung-
kinan besar ifu adalah l<habar dari beliau." Ia berkata, "Adapun
hadits Ali bin zaid itu tidak dinilai valid oleh para ahli Hadits
sehingga hujjah tidak bisa tegak dengan hadits tersebut.,,

Sayra katakan kepadan5n, "Akan tetapi, Ubai bin Ka,b telah
menarik pendapatnSn bahwa kewajiban mandi hanya akibat keluar
sperma, sesudah ia mengatakan hal dernikian di sepanjang
usianya. Tampaknya ia tidak menarik pendapakrya itu melainkan
berdasarkan khabaryangvalid dari Nabi $."

Ia berkata, "Argumen ini lebih kuat daripada argumen lain,
dan itulah yang paling jelas."

Saya katakan kepadanya, "Saya tidak mengetahui a4lumen
yang lebih kuat daripada argumen ini dari sisi hadits." Ia bertanya,
"Apakah ada argumen lain dari selain sisi hadits?" Saya menjawab,
"Ya, yaifu firman Allah,
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i,<r !k' 1 !4i \i;fr 7 Wv A$ q41

"\J;x 6 W .*J Vui* 3'bJfi C i;tr, fF
'Hai orang-orang yang beiman, ianganlah karnu shalat,

sdang kamu dakm keadaan mabuk, sehingga kanu mangerti apa

yang kamu ucapkan, ftangan pula menghampiri masjid) sdang

kamu dakm keadaan junub, terkeanali sekdar berlalu saia, hingga

kamu mandi'. (Qs. An-Nisaa' [4]:43)

Yang dipahami oleh orang-orang fuab yang diajak bicara

tentang mandi junub adalah mandi selepas persefubuhan, bukan

selepas keluar sperrna.

Mayoritas ulama tidak berteda pendapat bahwa zina yang

dikenai sanksi hadd adalah persehrbuhan, bukan sekedar keluar

sperrna. Barangsiapa yang kepala &akamya telah terbenam dalam

vagina seorang perempuan, maka ia wajib dikenai sanksi hadd-

Tampaknya, sanksi hadd Udak wajib kecuali orang yang mandi

junub dari persetubuhan yang haram."

Saya katakan kepadanya, "Ada kemungkinan unfuk

mengatakan bahwa hadits Ubai, 'Jika salah seorang di antara kami

menyetubuhi lalu kemaluannya menjadi lemah unfuk mengeluar-

kan sperma' maksudnya adalah ia sudah siapsiap bersefubuh,

natnun kepala &akamya belum terbenam hingga ia menjadi

lemas. Dengan demikian, hadits tentang perintah mandi ketika dua

khitan bertemu ifu tidak bertentangan dengannya." Ia bertanya,

"Apakah Anda berpendapat demikian?" Saya menjawab,
.'Kemungkinan besar maksudn5n adalah jika dua khitan telah
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sampai bertemu tetapi tidak sampai keluar sperrna. Demikian pula

-Allah Mahatahu- kemungkinan besar dari perkataan Aisyah q,
'Aku pemah melakukannya bersama Rasulullah S, raru kami pun
mandi' menunjukkan kavajiban mandi karena Aisyah g
mewajibkan mandi ketika dua khitan telah bertemu.,,

Ia berkata, "Lalu, apa yang dimaksud dengan pertemuan
dua khitan atau kemaluan?" Saya menjawab, "yaifu ketika
kemaluan telah sejajar dengan kemaluan, meskipun keduanya
belum bersentuhan." Ia bertanya, "Apakah yang demikian ifu
sudah disebut pertemuan?" Saya menjawab, "ya. Apa pendapat
Anda terhadap kalimat, 'Dua pasukan berkuda bertemu.'
Bukankah itu maknanya adalah keduanya sejajar sehingga yang
safu berada di hadapan yang lain; atau kendaraan keduanya
berselisih sehingga salah safu dari keduanya berhadapan dengan
yang lain. Ketika badan salah safun5a telah meler,uati badan yang
Iain, maka ifu berarti pasukan berkuda yang safu telah meleu,rati
pasukan berkuda yang lain." Ia menjawab, "Benar." Saya katakan,
"Ketika dua kemaluan telah bersenfuhan, maka ifu juga disebut
bertemu karena ifulah pertemuan yang paling dekat. sebagian
pertemuan itu lebih dekat daripada pertemuan yang lain.,, Ia
berkata, "Orang-orang juga berkata seperti ifu."

Saya katakan kepadanya, "Semua makna ini benar dan
boleh dalam bahasa Arab. Tetapi yang dimaksud adalah
terbenamnya kepala dzakar dalam vagina hingga khitan Snng
berada di balik kepala dzakar itu sejajar dengan khitan istri. yang
tidak memahami bahasa Arab tidak bisa memahami makna ini.,,
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L2- Bab: Tayamum

Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: AsySyafi'i

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ayat tentang tayamum

h-rrun dalam Perang Bani Mushthaliq. Saat itu kalung Aiqnh *
terlepas, lalu orang-orang berhenti untuk mencarinya bersama

Rasulullah f[, padahal saat itu mereka tidak berada di tempat

yang ada aimya, dan mereka pun tidak membawa air. Dari sini

Allah menurunkan ayat tentang tayamum.

Hal itu dikabarkan kepada kami oleh sejumlah ulama ahli

sejarah perang dan lainnYa-
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73. AsySyaf i mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Malik mengabarkan kepada kami dari Abdunahman bin Qasim,
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dari ayahnya, dari Aisyah g, ia berkata, "Kami bersama
Rasulullah S dalam salah satu perjalanan beliau. saat itu kalungku
puhrs sehingga Rasulullah ffi berhurti unhrk mencarinya, padahal
mereka tdak membawa air. Dari sinilah furun ayat tentang
tdlramum."1o6

105 Ffr. AtrThabmni (p€rnbahasan: Bersuci, bab: Tayamum, l/S}-ili. AsrJ_
syafit meringlrasnya di sini, sedangkan redaksingra dalan At Mumthit u. uaaunYahr menceritakan kepadaku, dad Malik, auri nuarr.ot*u1 bin easim, dari
ayahngra, dari Aistah 6 Ummul Mukminin, bahwa ia berkata, ,.Kami keluar bsama
Rasulullah * dalam sebuah perjalanan. Keuka kami berada di Baida. atau Dzatul
Jaisy, kalungku terputus dan jatuh. Rasululah $ singgah untuk mencarinya dan orang-
orang mengikuti beliau. Sementara Miau dan mereka tidak mernbawa air. Mereka
kernudian menernui Abu Bakar Ash-shiddiq dan menuturkan, "lidakkuh engkau tahu
apa yang telah terjadi pada Aisyah? Dia singgah bersama Rasulullah $ dan para
sahabat, sedangkan mereka udak berada di ternpat air dan juga tidak membawanya.,,
Aisyah Hata, "Abu Elakar duta,g kefika Rasulullah gp uJ* dengan meletakkan
kepalanya di atas pahaku. Abu Bakar berkata, "Kamu tJuh .*ghu;bat perlaranan
Rasulullah €f dan para sahabat, padahal mereka udak berada ai tlnpat air dan tdak
juga mernbarrran5n! 'Abu Bakar mencelaku dan mengatakan sesuafu sesuai dengan apa
gtang dikeh€ndaki oleh Allah unt,k mengatakannya. Dia men@ok pinggangio
dengan tangannya, dan tidak ada yang mencegahku bog;,k r".uutipoliri
Rasulullah & yans sedang tidur di atas pahaku, sernentara Rasululrah $ masih
terldap tidur hingga pagi tanpa air, raru Alah & menurunkan ayrat tayramum, hingga
mereka pun melakukan talnmum. usaid bin Khudhair berkata, ;wutui 

ketuarga Abu
Bakar, ini adalah pertama yang Alrah berikan kepada k [;.; Aisyah uert<ata,
"Kernudian kami mernbangunkan unta yang kami naiki, temyata kami menernukankul-g itu di batrahnp."

ffR. Al (pembahasan: Tayamum, bab: Firman AIIah, "Maka
bertapmurnlah kamu {19an tanah yang baik (suci)," l/Di: ;0.334) dari jalur
AMullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya.

HR Muslim (pembahasan: Haidh, bab: Tayamum, L/27g, no. 10g,2367) darijalur Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusn5ra.
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74. fuy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Sufuan mengabarkan kepada kami dari Ahh)h'i, dari Ubaidullah

bin Abdullah bin utbah, dari ayahnya, bahwa Ammar bin Yasir

berkata, "Kemudian kami tayamum bersama Rasulullah # hittgg.

ke pundak."1o7

107 HR. Al Humaidi dalam Musnadnya ftladits-Fladits Ammar bin Yasir, 1/78)

dari jalur Sufuan dan setemsn1n-

Al Humaidi berkata, "Aku mendatangi Sufuan saat ia ditanya oleh Yahya bin Said

Al Qaththan tentangnya, talu ia *..r"n itukutt hadits itt-l dan berkata: Az-Zvhn

menceritakan kePada kami.

Kemudian Al Humaidi berkata, "Aku bersama Ismail bin umay/'ah saat ia

.r,*autungi Az-hhri dan berkata, "wahai Abu Bakar, orang-ol?u1g menentang dua

hudit Vu.i Anda ceritakan." Ia bertanya, "Apa itu?" Ia menjawab, "Kami tayamum

bersamaNabi$hinggakelerrgan.,'Az-hhnmerrjawab,"UbaidbinAMullah
mengabarkan kepadaku, dari ayahnSra, dari Ammar"'" (no' 143)'

-Hn. 
auu Daud (pe,rnbahasan. 

-Bersuci, 
bab' Taglamum, L/30G3o7,.no.322| dari.

jalur Yunus dari hnu syihab dari AMulah bin Abdullah bin utbah dari Ammar bahwa

ia menceritakan bahwa mereka bersuci dengan bahr selepas buang air kecil, dan pada

saat itu mereka bersama Rasulullah & di tanah tapang unhrk shalat Fajar. Mereka

lantas menepukkan tangan mereka pada tanah, kernudian mengusapkannya pada

;r"h ;*d; satu kali.-Kemudian mereka mengulangi merep$kan F s* mereka

*d; """n 
sekali lagi dan mengusap tangan mereka seluruhn,ra hingga ke pundak dan

keuak dari telaPak tangan mereka."

Juga darijalur snam, aat lbnu syihab dari Abdullah dari hnu Abbas dafi Ammar

Uanwa nasututtah $ berkemah di Ljlatul Jaisy bersama Ais/ah *' Kalung Aisyah *
pufus karena terkena lnrku sehingga hal ihr menahan orang-orang untrfi mencari

[ilg,1yu hingga terbit cahaya Faiar-, padahal saat ittt oranlforang tidak membawa air
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sehingga Abu Bakar marah kepada Aisyah dan berkata, "Kamu menahan orang-oreng
sedangkan mereka tidak membawa air." Dari sini Allah menurunkan padl
Rasulullah S keringanan untuk bersuci dengan tanah yang baik. umat Islam pun
berdiri bersama Rasulullah #, lalu mereka menepukkan tangan mereka ke tanah,

femudian mengangkat tangan mereka, tanpa menepiskan sedikit pun dari tanah itu;
kemudian mereka mengusapkannya pada wajah dan tangan mqeka hingga ke
pundak, dan dari bagian dalam tangan mereka hingga ke ketiJ.',

Abu Daud berkata, "seperti ihrlah hnu Ishaq meriwayratkannya, yaitu dengan
menyebut nama hnu Abbas dan dua kali tepukan seperti yang disebu&an oleh
Yunus."

"Ma'mar meriwayatkannya dari Az-zthndengan redaksi .dua 
kali tepukan,.,'

"Malik berkata:Dat', Az-Zvhri dari AMullah bin Abdullah dari ayahn5ra. Seperti itu
pula yang dikatakan Abu Uwais."

"hnu Uyainah mgu tentang hal ini. sekali waktu ia mengatakan dari Ubaidullah
dari a!ahn5n, atau dari Ubaidullah dari Ibnu Abbas; sekali wafiu ia mengatakan: Dari
ayrahnya; dan di lain waktu ia trerkrata: Dari Ibnu Abbas. Ia simpang siur dl dalamnya
dan dalam penyimakannf dan Az-hhrt.,'

"Tdak ada seorang pun yang menyebutkan soar dua kali tepukan setain para
periwaSnt yang saya sebudran."

Abu Daud Ath-Thayalisi meriurayatkannya dari hnu Abi Dzi'b dari Az-Zuhri dari
ubaidullah dari Ammar bin yasir dengan redaksi lrang serupa dengan yang ada pada
Abu Daud, hanyn saja ia menyebutkan dua kali tepirkan

Kernudian Abu Daud berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq
dart Az-zrhn dari ubaidullah bin Abduflah dari hnu Abb* duri Ammar." (uh. Aun AlMa'bu{ pernbahasan: Tayamum, bab: Latar Belakang pensyariatanngra, l/63, no.
2M)

AI Bushiri dalarl. Mukhtasharlthaf As-&dah Al Mahamh (L/26g1berkata, "para
periurayatnya tstgah."

tlR- At-Tirmidzi (pernbahasan: Bersuci, bab: Riwaynt tentang Tayamum, r/rgg-
190).

Ia meriwayratkannya suara mu'allaq,lalu ia berkata:
"Hadits ini diriwayatkan dari Ammar tentang tagramum bahwa ia berkata, "untuk

wajah dan dm telapak tanpa wajah."
"Dirivuayatkan pula dari Ammar bahwa ia berkata, ..Kami 

melakukan tayamum
bersama Nabi $ hinggu ke lengan dan ketiak."

At-Tirmidzi berkata, "sebagian urama menilai lernah hadits Ammar dari Nabi $tentang tayamum pada wajah dan kedua terapak, karena diriwayatkan pula darinya
hadits tentang hyamum hingga pundak dan ketiak.

Ishaq bin Ibmhim ber*ata, "Hadits Ammar tentang ta5ramum pada wajah dan
kedua telapak statusnya shahih. sedangkan hadits Amm;, '-Kami tayamum bersama
Nabi $ hingga ke pundak dan kefiak' udak bertentangan dengan hadits tentang
tayamum pada wajah dan telapak tangan, karena Ammar tidak menyebutkan bahwa
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Asy-Syafi'i berkata: Kami tidak mengetahui berdasarkan

nashkhabartentangbagaimanaNabi$melakukantayamum
ketika aYat taYamum turun'
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Nabi $ memerintahkan hal tersebut, melainkan

dernikian dan dernikian'- talu, keHka ia bertanya

unhrk mengusap wajah dan dua telaPak tangan'

Ammar sepeninggal Nabi $ tentang talramum,

dan teJapak tangan." Hal ini mengandung dalil

,rAt'{t*i r*
.,-{tiJt A*JrlL

/a

o

75. Penwayat yang tsiqah mengabarkan kepada kami dari

Ma,mar, dan Pv--Zvhri, dari Ubaidullah bin AMullah, dari ayahnya,

dari Ammar bin Yasir, ia berkata, "Kami bersama Nabi $ dalam

suafu perjalanan, lalu turunlah ayat tentang tayamum sehingga

kami tayammuln bersama Nabi $ hingga ke pundak'"lo8

diaiarkan Nabi $ kePadanYa'"

Saya katakan, p*yittp* ryra Pry terhadap hadits ini sedernikian rupa

menunjukkan batrwa #dic' ti'shd|ih, tetapi hadits ini udak diannlkan. Allah

Mahatahu.
r@ lbid.

ia hanya ber*ata, "Kami melakukan

kepada Nabi $, beliau menYrruhnln

Dalilnp adalah apa yang difatwakan

bahwa ia berkata, 'MengusaP u'aFh

bahwa ia berPegang Pada aPa Yang
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seandainya tidak boleh diterima bahwa tayamum yang
dilakukan Ammar hingga ke pundak itu tidak terjadi kecuali
dengan perintah Rasulullah $ saat hrrun wah5ru, maka
sesungguhnya cara tayamum ini telah dihapus. Alasannya adalah
karena Ammar mengabarkan bahwa ini adarah awd mura
tayamum saat furun ayat tentang tayamum. Jadi, setiap tayamum
yang bertentangan dengan tayamum Nabi $ sudah ifu, maka
tayamum tersebut dihapus dengan tayamum Nabi S.

G?f /G*Ut 6?i ,e.I, 6?i _vI

f:Itl- ?;:;, o.f n ,.iJ,Li U b,;.t
) o-- t. t aq - zo '*r;:Ju i1*a it* ,rr1ut * ,t:6 ia! ,/ , ' /

d c1l:,so*,'-:.^1t ,j; *3 r:tLht *U d\' I ..Y I J /- (5 _z /

'*\*xiLt, r"
76- Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-$,rafi,i

mengabarkan kepada kami, ia berkata: hrahim bin Muhammad
mengabarkan kepada kami dari Abu Huwairits AMurrahman bin
Muawiyah, dari Al A'raj, dari hnu Shammah, ia berkata, 'Aku
melewati Nabi s sedang buang air kecir, raru beriau mengusap
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pada dinding, kemudian beliau melakukan tayamum dengan

mengusap wajah dan kedua lengan beliau'"l@

hnu Shammah dan anak-anak Shammah yang lain dikenal

ikutsertadalamPerangBadardanUhud,sertaorangyang
memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. sementara Al A'rai

dan Abu Huwairits merupakan periwayat yang biqah.

seandainya hadirc hnu shammah itu bertentangan dengan

hadits Ammar bin Yasir, sedangkan tidak ada keterangan yang

jelasbahwahaditsinimenghapusn}a,makahaditshnuShammah

itu lebih pantas unhrk dijadikan pegangan' Alasannya adalah

karena Allah $& memerintahkan dalam wudhu untuk membasuh

wajah dan kedua tangan hingga ke sikut' sd mengusap kepala

dan membasuh kedua loki' Kemudian Allah & menerangkan

tayamum dengan menghapus pembasuhan kepala dan kedua kaki'

melainkan cr'rkup dengan mengusap waiah dan kedua tangan'

Sebutan dua tangan ifu bisa mencalnrp telapak tangan dan lengan,

sertamencakuplengandansikut.Jadi,tidakadamaknayanglebih
tepattrntukdiambildariapayangdifardhukanAllahdalamwudhu
daripada membasuh dua lengan dan sikut' Karena tayamum

adalah pengganti wudhu, sedangkan pengganti ihr dikerjakan

sesuai cara pengerjaan yang digantikan'

ro9 Sebelumnya telah diielaslon bahwa AstrqEfi'i meriwayatkannya,

(pernbahasan: Bersuci, bab: C-ara talamum' no. 103).

Di ternpat tersebut kami menYebutkan akfuitnva dari htab Ash-Shahihain Yang

bersumber dari Al A'raj, dengan redaltsi, "Kernudian ia mengusaP wajah dan kedua

tangannYa." Kami juga

terdipat Umair mantan
telah merrhrktikan bahwa antam Al A raj dan Ibnu Shammah

sahap lbnu Abbas.

Penyebutan dua lengan hanlP

dari Abu Shalih.

dalam riwayrat Abu Shalih, seketaris laitsterdapat
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Diriwayatkan dari Ammar bahua Nabi $ menyruruhnya
untuk mengusap wajah dan kedua telapaknya- Karena ifu, tdak
boleh bagi Ammar ketika ia menyebutkan tayamumnya para
sahabat bersama Nabi S saat funrn apt tayamum dengan cara
mengusap hingga ke pundak sekiranlra ifu atas perintah Nabi $,
(udak boleh) kecuali carr tersebut menurutnya telah dihapus.
Karena ia juga meriwayatkan dari Nabi $ bahwa beliau menSnrruh
tayamum dengan mengusap waiah dan terapak tangan; atau ia
tidak meriurayatkan dari Nabi $ selain safu cara tayamum saja.
Jadi, riwayat tayamum darinya ifu berrainan, sehingga riwayat hnu
Shammah yang tidak berlainan ifu lebih valid. Manakala riwayiat
Ibnu shammah tidak berlainan, maka ia lebih kuat unfuk dijadikan
pegangan. Alasannla adalah karena ia lebih sesuai dengan Kitab
Allah ft daripada dua riwalnt }nng diriu/ayatkan secara berlainan.
Atau bisa jadi Ammar mendengar a5rat tayamum pada saat datang
wakfu shalat, kemudian mereka melalokan tayamum dengan
berhati-hati sehingga mereka mengusap maksimal hingga ke
bagian mana saja yang disebut tangan. Hal ifu tidak
membahayakan mereka, sebagaimana har ifu tidak membahayakan
mereka seandainya mereka melakrkannya dalam wudhu. Lalu
ketika mereka bertanya kepada Nabi S, maka beliau memberitahu
mereka bahwa tayamum sah dengan pensusapan kurang dari ifu.
Inilah makna yang paling tepat menurut sap unfuk riwayat lbnu
syihab dari hadits Ammar berrdasarkan dalitdalil yang saya
sampaikan.

Yang menghalangi l*mi unfuk mengambil riwayat Ammar
terkait tayamum dengan men[Jusap uraiah dan kedua telapak
tangan adalah keshahihan l<habardari Rasuluflah # bahwa beliau
mengusap wajah dan kedua lengan beliau; dan bahwa tayamum
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inilah yang paling mendekati makna Al Qur'an, serta paling

mendekati qiyas karena pengganti dari sesuatu haruslah serupa

dengan yang digantikan itu.

13- Bab: Shalatnya Imam dengan Duduk dan
Makmum dengan Berdiri

Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: AsySyafi'i

berkata: jika imam tidak sanggup berdiri lalu ia imam shalat

jamaah dengan cara duduk, maka para jamaah di belakangnya

shalat dengan berdiri seandainya merel<a sangggp berdiri, seperti

seandainya imam shalat dengan berdifi. Jamaah yang di

belakangnya boleh shalat duduk seandainp mereka tidak sanggup

berdiri. Jadi, masing-masing shalat sesuai fardhun5n- Diriwayatkan

dari Nabi $ hadits yang berkedudukan sebagai nasikh dan

mansukhterkait pendapat yang saya sampaikan ini'
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77. Rabi' mengabarkan kepada kami: AqrSyafi'i

mengabarkan kepada kami: Malik mengabarkan kepada kami dari
Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah # puda suatu

hari mengendarai kudaqn lalu terjafuh dan terhempas pada

bagian lambungnya png kanan. Karena sebab ifu beliau pernah

melaksanakan shalat di antara shalat-shalat beliau sambil duduk.
Kami pun shalat di belakang beliau dengan duduk. Kefika selesai

beliau bersabda, *Saunguhnya imam itu dijadikan untuk diikufr.
Jika ia shalat dengan berdiri, maka shalatlah lalian dengan

Mirit4to
AsfSyafi'i berkata: Ini adalah hadits lrang '/alid dari

Rasulullah ffi, tetapi ia dihapus dengan Sunnah beliau.

Yaifu, Anas meriwayatkan bahwa Nabi S merirualntkan
bahr,rn Nabi $ shalat dengan duduk akibat jatuh dari kuda selama

beliau sakit. Aisyah 4e juga meriwayatkan hal itu, sementara Abu

Hurairah sepakat dengan rir,vayat keduan5ra. Beliau memerintah-

kan jamaah yang di belakangnya selama sakit ini untuk duduk
manakala beliau shalat sembari duduk.

rro qditr ini tehh disebmtlon oleh Astrqiafi'i b€riht pada (no- 340,
dabm batrasan shalat, bab: Posisi irnam). Status hadits mutbfu alaih.
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Kemudian Aisyah @ meriwayatkan bahwa Nabi S shalat

dengan cara duduk pada wakfu sakit menjelang wafat, sedangkan

orang-orang di belakangn5n shalat dengan berdiri.

Itulah shalat paling akhir yang diimami Nabi ffi hingga

beliau menghadap Allah &. Hadits ini tdak lain berkedudukan

sebagai nasil<h.
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78. Periwayat yang tsiqah, yaifu Yahya bin Hassan

mengabarkan kepada kami dari Hammad bin Salamah, dari

Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah q, bahwa

Rasulullah $ memerintahkan Abu Bakar untuk shalat mengimami

orang-orang, tetapi kemudian Nabi $ merasa lebih ringan

sehingga beliau datang dan duduk di samping Abu Bakar.

i
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Rasulullah S lantas mengimami Abu Bakar sambil duduk,

sedangkan Abu Bakar mengimami orang-orang sambil berdiri.l11

,*p rq?\i f ,-.,,t;.L.Tt:r -vl
c, J, *:rilLht -+ Ct *//

,
o

79. Ibrahim menyebutkan dari Aswad, dari Aisyah, dari
Nabi S, semakna dengan hadits 6i u6r.112

ru g.6i1r ini tdah disebutkan oleh AsyQTafi'i b€rikut a$riymp pada (no. 154,
pernbahasan: Sttaht, bab: Pooisi imarn). Status hadits mutbkq alaih.

112 g3. Al Bukhari (pernbahasan: Adru, bab, Seseor-ang fiang M€ngikuti
Shalatr!,a luruuin, l/235-236) dari ialr Aftaibah bh Said dari Abr.r Mmwlfrah dari
A'masy dan setenrsnya.

HR Muslim (p€rnbahasan: Shalat, bab: Imam Pengganti, L/313-3l41dari ;alur
Abu Muawiyah dan setenrsnya. Redaksi hadits pada Al Bulfiari adalah:

"Qutaibah bh Sa'id menceritakan kepada karni, ia berkata: Abu Muawiph
menceritakan keeada karni, dari A'masy, dari hrahim, dari fuwad, dari Aisph 6:
Ketika sakit Rasulullah $ semakin parah, Bilal datang menernui beliau untrfi
mengabarkan bahu,a uraktu shalat telah tiba. Beliau lalu berkata, -suruhkh Abu fukar
untuk mangturunni sh*brya " Alar lalu berkata, "Wahai Rasulullah,

Abu Bakar seorang lah-laki ydng lemah lernbut. Jika ia
menggantikanmu, maka suaranya tdak akan bisa didengar oleh orang-orang. Ahngkah
baiknya bila engkau menyrruh Umar." Maka beliau pun bersaMa, "Suruhlah Abu
hl<ar mtuk marytnani " Kernudian aku berkata kepada
Hafshah, 'Katakanlah kepada beliau, Abu Bakar adalah s@orang taki-lah yang lernah
lernbut. Jika ia menggantikan kedudukanmu, maka ia fidak akan dapat
mernperdengarkan suara bacaannya kepada orang-orang. Alangkah baiknp bila
engkau menyrnrh Urrnr. l"laka b€rsabdalah Rasuft.dlah *, "Swgah kallan lni sryti
pqanpuan-Fanptmn Sang ada di zamann5a Yusut Swthlah Abu hlar mtuk
margimami slnlabry " Kernr.rdian kefika Abu Bakar sudah mernulai
stnlat, beliau merasa lebih ringan sehingga bdiau keluar rurnah dengan dipapah oleh
dua omng laki-laki. Seolah-olah saat ini aku bisa melihat Miau berlilan dengan
menyeret kakinla di atas tanah hingga beliau masuk ke datam masjid. Tatkah Abu
Bakar mendengar kedaangan beliau, maka ia pr.rn b€rnaksud mundur. Namun
Rasulullah $ mernberi iryarat kepadanya. Lalu tbalah Rasulullah $ hingga beliau
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80. AMul Wahhab Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami

dari YahSn bin Said, dari hnu Abi Mulaikah, dari Ubaid bin Umair,

dari Nabi $, semakna dengan hadits sebelumnya, tidak berbeda

darinya.l13

Dalam hadits para sahabat kami terdapat keterangan

seperti yang terdapat dalam hadits ini. Peristiwa ini terjadi pada

saat Nabi # sakit menjelang wafat.

Jadi, kami fidak menyalahi hadits-hadits pertama kecuali

karena adanya keterangan yang mengharuskan kami unfuk beralih

kepada hadits yang nasikh.

Hadits-hadits yang pertama ifu benar pada wakhrnya, tetapi

kemudian ia dihapus. Jadi, kebenaran sekarang ada pada hadits

yang menghapusnya. Seperti itulah setiap hadits yang dihapus; ia

benar selama belum dihapus. Jika ia telah dihapus, maka yang

benar ada pada yang menghapusnya. Dalam masalah ini

diriwayatkan sebuah hadits yang salah dipahami oleh sebagian

orang yang berpegang pada hadits tersebut-

duduk di samping kri Abu Bakar. Abu Bakar shalat dengan berdiri, sedangkan

Rasulullah *i shalat dengan duduk. Abu Bakar shalat mengikuti shalatryra

Rasulullah $, sedangkan pam jamaah mengikuti shalahryra Abu Bakar."
113 p1u615 ini telah disebutkan oleh Asy-Syafi'i berikut takhrilnya pada (no. 155

dalam bahasan shalat, bab: Posisi imam). Status hadits munal.
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81. AMul Wahhab mengabarkan kepada kami dari Yahya

bin Said, dari Abu Zubar, dari Jabir, bahwa merel<a keluar

mengantarkannya saat ia sakit, lalu ia shalat dengan cara duduk,

dan mereka shalat di belakangnya juga dengan duduk.u4

o/ .l zo
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. o. t o tr / o /o / o . .'n r?. ) oz -/2/o /
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82. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia ber*ata: Aqrqpf i
mengabarkan kepada kami, AbdLil Wahhab mengabadon kepada

u4 HR. Ibnu Abi qraibah dalam Mwhannafnya : Shalat Smnah
dan Keimaman,2/224, no- l52l dari jaltr Abdul Wahhab Ab-Ts4afi dan setemsnya
dengan redaksi yang serupa.

)
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kami dari Yahya bin Said, bahwa Said bin Hudhair berbuat seperti

ftu.115

Hal itu mentrnjukkan bahwa omng tersebut mengetahui

sesuatu dari Rasulullah db, tetapi ia fidak mengetahui hal

sebaliknya dari Rasulullah #, sehingga ia berpendapat sesuai yang

ia ketahui. Kemudian, pendapatrya sesuai yang ia ketahui dan

riwayatkan itu fidak mengandung hujjah terhadap seseorang yang

mengetahui bahwa Rasulullah $ mengucapkan suafu perkataan

atau melakukan suafu perbuatan lnng menghapus amalan yang

dipegang dan diketahui oleh orang lain itu. Sebagaimana riwayat

orang yang meriwayatkan bahwa Nabi $ shalat dengan duduk

dan memerintahkan duduk, dan bahwa Jabir bin Abdullah dan

usaid bin Hudhair shalat, perintah terhadap keduanya unfuk

duduk, dan dudukn5a jamaah png ada di belakangnya tidak

mengandung hujiah terhadap orang yang mengetahui sesuatu dari

Rasulullah ,# y-g menghaPusnYa-

Hal ini mengandung dalil bahwa pengetahuan tentang

sesuafu yang khusus ada pada sebagian ulama, tetapi luput dari

sebagian ulama yang lain. Yang dernikian itu tidak seperti

pengetahuan tentang sesuahr yang umuln, dimana tidak ada

kelonggaran bagi siapa saja untuk tidak mengetahuinya. Ada

banyak padanan masalah ini. Hal ini juga mengandung dalil hal-hal

yang semakna dengannya.

rts 1614. (Z/225t dari lalur Yazid bin Harun dari Yah5n bin Said dari Abdullah bin

Hubairah dari Usaid bin Hudhair dengan redaksi !'ang s€ruPa'
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83. Rabi' menceritakan kepada kami, AsySyafi,i
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Fudaik
mengabarkan kepada kami dari hnu Abi Dzi'b, dari Az-Ztrhri, dari
Urwah, dari Aisyah, ia berkata, 'Flasulull"h * puasa hari Asyrra,
dan memerintahkan puasa pada hari 1gns.6r1."115
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115 11p. Ibnu Majah (pernbal'san: Rrasa, bab: Rrasa Hari AsyurE I/SSZI dai
jalur Yazid bin Hanm dari Ibnu Abi Dd'b dan seterusnya.

uh. Al Ja dlz,y,at (2/325326, no. 27921dari jalur AIi bin Ja'd &ri Ibnu Abi
Dd'b dan setenrsnlna.

Sanad hadits 'lu';ri- bhah, sesr.rai dengan hteda Al Brkhari.
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U. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i

mengabarkan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami dari

Hisyram bin Unxah, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa ia berkata,

"Hari Asyura adalah hari yang dipuasai oleh orang-oftll1g Quraisy

di masa jahilifh, dan Nabi # putt berpuasa pada hari itu di masa

jahiliyah. Kefika Nabi $ tiba di Madinah, beliau juga berpuasa

pada hari itu dan memerintahkan puasa pada hari itu- Ketka

puasa Ramadhan telah diwajibkan, maka itulah puasa 5rang fardhu,

sedangkan puasa hari Asyura ditinggalkan. Barangsiapa yang mau,

maka silakan ia ptrasa pada hari ifu. Barangsiapa lnng mau, maka

silakan ia meninggalkan puasa pada hari itu."117

ru tflL AtrThabrani (pernbahasan: Puasa, tnb: Puasa Hari A+,ura' l/229, no-

33) dari iilur ltlaek dan setenrsrUn.

HR Al Bulitrari (p€rnbatEsan: Puasa, tnb: Puasa Hari Asgrura, 2/58, no.2OO2l

dari ialur Abdilah bin Musallarnah dari Malik dan seteru^snya.

HR Muslim , R.rasa, bab: fuasa Hari As!,ura' 2/792, no.
l|3/l-1^25l dari ialur Jadr dari Huqraim dari Uru,ah dan setenrsnya dengan redaksi

yang s€rupa-
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85. Sufun mengabarkan kepada kami dari Az-Zrhri, dari
Humaid bin Abdurrahman bin Auf, ia berkata: Aku mendengar
Muawiyah bin Abu Sufun pada hari Asyra di atas mimbar, yaitu
mimbar Rasulullah $, dimana ia mengeluarkan sepotong rambut.
Ia berkata, "Di mana ulama-ulama kalian, wahai penduduk
Madinah? Aku mend€ngar Rasulullah $ melarang hal seperti ini
dan bersaMa, 'saungguhng hni Isnil binasa ketil<a perempuzrn-
perempuzrn merel<a ranbut ini'.'Kemudian ia
berkata, "Aku mendengar Rasulullah $ bersabda pada hari seperti
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hari ini, 'Sesungguhng aku berpuasa. Ehrangsiapa di anbra

kalian yang ingin berpuasa, mal<a hendaHah ia berpuasa'!'trL8
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rr8 HR. Ath-Thabmni (pernbahasan: Puasa, tnb: Puasa Hari Asy.rm, 1/299; dan
pernbahasan: Rambut, bab: Aturan Terkait Rambut, 2/9471.

HR. Al Bukhari (pernbahasan: Puasa, tnb: Puasa Hari Asyur4 2/58, no.2OO2l
dari lalur Abdullah bin Musallamah dari Malik dan seterusn!,a, b€rkaitan khusus dengan
puasa hari Asyum.

Juga (pernbahasan: Para Nabi, bab: Rir,vay"at dari Abu Yaman, 2/497, no. 3458)
dari jalur Abdullah bin Musallamah, berkaitan khusus dengan penyambungan rambut.

HR. Muslim (pernbahasan: Puasa, tnb: Puasa Hari Asyura, 2n9$ dari;alur hnu
Wahb dari Yunus dari Ibnu Syihab dan seterusnya dengan redaksi yang serupa.

Juga dari jalur hnu Wahb dari Malik dan seterusnln dengan redaksi yang sama.

Juga dari jalur Sufun bin U!,ainah dafi Az-Zrhn dan seten.rsnya, bahura ia
mendengar Nabi f$ bersaMa pada hari ini, 'Saungguhntn aku bapuaa.
hmngsiap gng ingin mal<a silakan ia bapaa. " Semua ini berkaitan
khusus dengan puasa.

Juga (pembahasan: Pakaian dan perhiasan, bab: Keharaman Perbuatan
Penyambungan Rambut dan Yang Meminta Disambtrngkan Rambutnya, 3/7679, no.
L22/2L271 dari jalur Yahln bin Yahya dari Malik dan seterusnya, berkaitan khusus

dengan penyambungan rambut.
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86. Aqrslnfi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata:
Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Humaid
bin AMurrahman, bahwa ia mendengar Muawiyah pada tahun haji
berkata di atas mimbar, "Wahai penduduk, di mana ulama-ulama
kalian? Aku mendengar Rasulullah S bersaMa tentang hari ini,

Ini adalah hari Asytra. Allah tidak mauajibkan kalian untuk
berpuaa pda had ini, tetapi aku berpuaa. Elarangsiap di antara
kalian tnng ingin berpuasa, mal<a silakan ia betpuaa! Dan
banngsiapa di anbn kalian yang ingtn frdak berpuasa, maka
silalan ia tidak belpuasp'!'Ll9
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87. Periwayat yang tsiqah yaitu Yahya bin Hassan

mengabarkan kepada kami dari Laits bin Sa'd, dari Nafi', dari hnu

Umar, ia berkata, "Hari fuyura disebut-sebut di hadapan

Rasulullah #, lulu Nabi ,$ bersaMa, 'ntu adalah hari yang dipuasai

orcng-orang iahiliyah. Ehmngsiapa di anbra kalian yang ingin

berpuasa Fda han'ifu, maka silakan ia puasa di han ifu! Banng-

siapa Wng tidak men5rukainia, mal<a silalan ia meninggalkan-

nta'142O
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88. Sutpn mengabarkan kepada kami, bahvrn ia

mendengar ubaidullah bin Abu Yazid berkata' Aku mendengar

hnu Abbas berkata, "Aku fidak mengetahui Rasulullah $)
berpuasa pada suafu hari dimana beliau sangat menjaga puasanya

120 HR. Al Bukhari (pernbahasan: Puasa, bab: Ka,yajiban Puasa Ramadhan,

2/28, no. 1392) dari jalur Musaddad dari tsmail dari Alayub dari Nafi' dari hnu

Umar 4g, ia berkata: Nabi $ puasa pada hati Asyura, dan beliau juga mernerintahkan

untuk berpuasa di hari ihr. Lalu ketika puasa Ramadhan telah difardhukan,

Rasulullah $ bersaMa, "saunsguhnw hai Asym adalah salah stu dari hanltan

Allah. hrangsiapa gng fngin berpuasa pada hari itu, maka silakan ia betpuasa. Dan

bamngsiap gng ingin meninggall<annya, maka silal<an ia meninggalkanng'"
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pada hari ifu dan mengutamakannya di atas hari-hari lain kecuali

hari ini, yaifu hari Asyura."121

Tidak ada satu pun dari hadits-hadits ini yang berlainan
menurut kami -Allah Mahatahu-, kecuali yang disebutkan dalam
hadits .4a, yaifu hadits-hadits yang telah saya sampaikan bahwa

periwayatnln menceritakan sebagiannya tanpa sebagian yang lain.
Jadi, hadits hnu Abi Dzi'b dari Aisyah 6 adalah: Rasulullah S
berpuasa pada hari Asyrlra dan memerintahkan kita unfuk
berpuasa pada hari tersebut. Seandainya hanya hadits ini yang

diriwayatkan, tentulah makna teksfualnya menunjukkan bahwa
puasa hari Asy.rra itu hukumnya fardhu.

Perkataan Aityah .g tentang meninggalkan puasa hari
Asyr.rra tidak mengandung kemungkinan makna yang benar selain

bahwa maksudnya adalah meninggalkan kewajiban puasanya.

Karena kita tahu bahwa Kitab AIIah menjelaskan kepada mereka
bahwa puasa bulan Ramadhan itulah yrang difardhukan. Hal itu
lantas dijelaskan kepada mereka oleh Rasulullah #r, dan beliau

meninggalkan kewajiban puasa hari Asyura. Ifulah makna yang
paling tepat menurut kami, karena hadits hnu Umar dan
Muawiyah dari Rasulullah S menjelaskan bahwa Allah Udak

ma,trajibkan puasa hari Asyura bagi umat Islam.

Barangkali seandainya Airfh * berpandangan bahwa
puasa hari Asyura itu pada mulanya wajib kemudian kauajibannya

121 gp. Al Bukhari (pernbahasan: Rrasa, bab: Puasa Hari Asyura, Z/59, no.
2OO5) dari jalur ubaidullah bin Musa dari hnu U!,ainah dan setertrsnya dengan redaksi
lrang serupa.

Di dalamngra ada tambahan redalsi, "Bulan ini-yaitu bulan Ramadhan."
HR. Muslim (bahasan dan bab yang sama, 2n97 , no. 131,21132) dari firlur lbnu

Ulrainah dan seterusnlra dengan redaksi !,.ang serupa.
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dihapus, maka tentulah Aisyah 4, mengatakannya karena

manakala ia melihat Nabi $ berpuasa dan memerintahkan

puasanya, maka dimungkinkan puasanya ifu fardhu, kemudian

kewajibannya ifu dihapus dengan tindakan beliau meninggalkan

perintahnya. Jadi, barangsiapa yang ingin menhggalkan puasa

hari Asyura, maka silakan ia meninggalkannya. Tetapi saya tidak

menduga bahwa Aisyah 6 berpandangan demikian. Saya tidak

menduganya selain berpegang pada pendapat pertama, karena

yang pertama ittrlah yang sejalan dengan Al Qur'an bahwa Allah

memfardhukan puasa, lalu Allah & menjelaskan bahwa puasa

tersebut adalah puasa bulan Ramadhan-

Hadits hnu Umar dan Muawi5rah & dari Nabi S pun

menunjukkan makna yang sama dengan makna Al Qur'an, bahwa

tidak ada fardhu puasa selain puasa Ramadhan. Demikian pula

dengan perkataan hnu Abbas, "Aku tidak mengetahui

Rasulullah $ berpuasa pada suatu hari dimana beliau sangat

menjaga puasanya pada hari ihr dan mengutamakannya di atas

hari-hari lain kecuali hari ini, yaifu hari Asyura-"

Sepertinya ia berpikir bahwa Rasulullah S sangat meng-

upalrakan keutamaan hari Asyura dengan jalan puasa sunnah di

hari tersebut.

15. Bab: Elersuci dengan Air

Flabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i

berkata, Allah @ berfirman,
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@gr{iu[3i'u1]l3
'Dan Kami funnkan dari langit air yang amat bercih.,,(es.

Al Furqaan l25l: 481.

Allah ft berfirman tentang bersuci,

Wt&ir#xi,$#
"Lalu l<amu tidak memperoleh air, maka berta5nnumlah

dengan tanah tnng baik (betsih). "(Qs.Al Maa'idah tsl: 6)

Ayat ini men,njukkan bahr,,a bersuci ifu menggunakan air
seluruhnya.
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89. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: AqrS5rafi'i

mengabarkan kepada kami: Periwayat yang tsiqah menceritakan

kepada kami dari hnu Abi Dzi'b, dari periwayat 5nng biqah, dan

orang yang menceritakan kepadanya, atau dari ubaidullah bin

Auurrahman Al Adawi, dari Abu said Al Khudri, bahwa seorerng

laki-laki bertanya kepada Rasulullah #i, lalu ia berkata,

"sesungguhnya $rnur Budha'ah dicernpluns aniing dan haidh."

Nabi $ bersaMa, 'saungguhnya ak tersebut tidak dinaiisl<an

oleh squa7u.422

122 11g. Abu Daud (pernbahasan: Bersuci" tnb: Riunfiat tenbng Sumur

Budha'ah, 1/535/., no- 65) dari jalur Abu Usarnatt dati Walid bin Katsir dari

f.,funammaa bin Ka'b dari Ubai&lhh hn Abdullah hn Rafi' bin Khadii dari Abu Sail Al

I{hudri dan seterusnfia.

Abu Daud juga meriwayatkannya (L/551 hn jahll. $laift bin Aryub dari

Ubaidullah bin Abdurrahman bh Rafi' Al Anshari Al Adauri dari Abu Said Al Khu&i, ia

ber.kata' Aku menderrgar Rasululhh & diberi tahu' "sesrngguhnya errgkau diambilkan

air dari sumur B.rdha'ah, sedanglran srrnun tersebut dicernplungi daging anjing, kain

haidh, dan kotoran manusia." Rasllullah & bersabda, "%ulgahntla air tqs&ut
suci, tidak dinaiiskan oldt sanmtu. " klo. 6T

Abu Daud berkata: Aku mendengar Qutaibah bin Said berkata: Aku bertanya

kepada peniaga sumqr tersehrt tentang kedahnrannya- Ia menjarlab, "Dalam kondisi

ui.y."jrnutrinlut bisa mencapai ternpat hltnbuhnya hrlu kernahran-" Aku bertanya,

"e*Ut[ berkur-ang?" Dia menjawab, 'Di bawah aurat." Abu Daud berkata: Aku

r*ram pernah rnorgUtolr. sumur Budha'ah densan sdendanglu. Alru Ffukan ke dalam

surr,ur Lerrrudian alLr tarik kernbali, ternyata tingginlE adalah enam hasta. Kernudian

al{u bertanya kepada orang }rang mernbukakan Pintu kebun r-rnhrldm dan

mengantarkanku ["eua-tllu, lapuUtt bangunan sumur ini pernah diubah dari

ba"drn"n sernula?" L meniauab, "Tidak." Aku mdihat ke dahm sumur' terdapat air

yang sudah b€rubah wamanYa.'
Yaqut ber|{ah, 'Budha'ah adalah sebuah Bani Saidah di Madinah-

Sumumya itu dikenal di Madirnh-
ta1. at-fir-iari bembahasan: Elersuci, bab: Riwagrat bahun Air tdak Dinajiskan

Oleh liesuatn, L/11O3iOg, no. 65) dari ialur Abu Usamah dengan sarnd Abu Daud.

At-Tirmidd berkata, "Shtus hadits hasan. Abr.r Usamah menilai bagus hadits ini.

Tidak ada seorang rxrn yang mernruartkan hadits Abu Said merrgerai sumur B'rdha'ah

yang lebih bagus daripada yrang diriuEyatkan Abu Usamah. Ia meriwayatkan hadits ini

-aufri bbih dari sahr ialur riurayat dari Abu Said. Dalam bab ini iuga terdapat riqn!/.at

dari hnu Abbas dan Aisl,ah dA."

Al Uffiffi

379



Al Umm

HR- An-Nasa'i (perrrbahasan: Air, bab: Keterangan tentang sumur Budha'ah,
l/174!.dari jalur Abu Usamah dan setenrsnyra.

Al Hafizh lbnu Hajar dalam At-Talkhish (l/l3l bqkata. ,.Hadits ini dinilai shahih
oleh Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in dan Abu Muhammad bin Hazm."

Imam Al Khaththabi menerangkan makna dilernparkannya benda-benda najis
tersebut ke dalam sumur Budha'ah sebagai berikut:

"Banyak orang lrang mengira saat mendengar hadits ini bahwa peltuatan ini
telah meniadi kebiasaan mereka, dan bahua mereka melakukan perbuatan ini secara
sengaja. Yang dernikian itu mustahil diduga oleh seomng kafir dzimmi, bahkan
penyernbah berhala sekalipun, apalasr seormg muslim- Manusia dari dahulu hi.,ggu
sekarang -baik yang muslim atau yang kafir- memiliki tradisi menjagu J-
membersihkan air mereka dari benda-benda najis. Bagaimana murngkin ada dugaan
akan hal ifu pada orang-orang di zaman itu, sedangkan mereka merupakan umat
agama dengan tingkatan tertinggi dan jamaah umat Islam yang paling utama? Air di
nqleri mereka mempakan benda yang palins berharga, dan kebufuhan mereka
terhadap air itu terlalu urgen untuk mendorong mereka Uopoild 

" 
seperti ini terhadap

air mereka. Rasul,llah # saja melaknat orang lrang membuang air besar di sumber-
sumber air. Ialu, bagaimana mungkin sumber air dijadikan sebagai tempat
pernbuangan najis dan kotomn. Pertuatan ini jelas tidak sesuai dengan keadaan
mereka. Han!,a saja, hal ini terjadi karena sumur tersebut terletak di datamn rendah,
sedangkan alimn air menyapu kotoran-kotoran tersebut dari ;alan dan pelatamn
rumah, lalu memnbawanya ke dalam slrnur. Karena sedernikian banyaknya air dalam
sumur Budha'ah, jatuhnSra benda-benda tersebut tidak mernpengu*t i"l. dan tidak
mengubahnya- lalu mereka bertanya kepada Rasulullah $ tentang keadaannya agar
mereka mengetahui hukumn5r4 apakah suci atau najis. Lalu, puaban beliau terhadap
mereka adalah, "saungguhrya air itu tidak ta najiil<an oleh iauatu pun,,Malsudnya
adalah air bangrak yang sifatrya Himpah s€e€rti sifat ak surnur ini. karena
pertanyaan terkait dengan sumur Budha'ah ifu sendiri, sehingga jawabannya pun
mmgarah kepadanya. Hadits ini tidak bertentangan dengan huat"'t*tu1g air dua
qullah, l,arana kita tahu bahwa air dalam sumur Budha'J it, mencapai drn qulah.
Jadi, hadits yrang satu sejalan dengan hadir gang lain, tidak bertentangan. yarrg
khusus mernpertegas !,ang umum, menjeraskannya, a* uaa. menghapusnya." (Ilh.
Ma alim As-Sunan ala HamisyAbu Dau4 t/451.
- Imam Al Baghawi menerangkan bahwa tidak ada pertentangan antara hadits ini
lan hadits tentang air dua qutlah {no. g). Ar Bashawi-;uga m;iehskan hukum air
ketika berubah karena najis atau sdainnp. ti m"ngutalo", "Hadits ini fidak
bertentangan dengan hadits hnu umar tentang air d; q,rlt i, lr*o- air sumur
Budha'ah sangat banlrak, udak bisa b€rubah akibat ter;atuhi benda-benda tersebut."

Qutaibah bin said b€rkata, "Aku bertanya kepada penlaga sumur tersebut
tentang kedalamannya. Ia menjawab, "Dalarn kondisi air yang mj*simal bisa mencapai
tempat fumbuhnya bulu kernal,an." Aku bertanyra, "epauita berkurang?" Dia
menjawab, "Di bawah aurat."
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90. Periwayat yang tsiqah dari kalangan sahabat kami

mengabarkan kepada kami dari walid bin Katsir, dari Muhammad

bin Abbad bin Ja'far, dari Abdu[ah bin AMullah bin umar, dari

ayahnya, ia berkata: Rasulullah $ bersaua, 'Uika air telah

mencapai dua qullah, maka ia tidak membawa naiis'423

;; *:4t ,s.i e ,L,ir 6?( -1\
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Abu Daud berkata, Aku sendiri pernah mengulau sumur Budha'ah dengan

selendanglm. Terqnta lebamya adalah enam hasti-. Alm melihat air dalam sumur

tersebut sudah berubah wamanla."
la Hadits ini telah disebutkan oleh A+r-Syaf i b€dkut akfui;nya pada (no- 5) di

awal bahasan tentang bersuci bab: air yang diam. Hadits ini dirtdrri shahih oleh Al

Hakim dan sesuai dengan kriteria Al Bukhari dan Muslim' PenilaiannSra itu disepakati

oleh A&-Dzahabi.
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91. Sufuan mengabarkan kepada kami dari Abu Zinad, dari
Musa bin Abu Utsman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa
Rasulullah S bersabda, 'uanganlah salah seorang di anbra kalian
membuang air kecil pada air lnng diam kemudian ia mandi
dariny2!'tr24

*€. y.) - \\
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92. Dengan sanad yang sama dari Abu Zinad dari AI A,raj,

dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah S bersabda, "Jika anjing

124 HR. Al Bukhari (pernbahasan: Wudhu, bab: Bmng Air Kecil di Ai, y*,S
Diarn, 7/9*96, no- 239, &njahr Abu yaman dari syu'aib dari Abu zinad bahw;
Abdurrahman bin Hurmuz Al A'raj menceritakan kepadanya bahwa ia mendengar Abu
Huraimh r45 bersabda, "Janganlah salah seomng di antam lalian buang air kqil di air
diam png tidak mangalirkqnudian ia mandi di dalamnya.,'

HR. Muslim (pembahasan: Bersuci, bab: larangan Buang Air Kecil di Air yang
Diam, L/235, no- 95/282) dari jalur Zuhair bin Harb dari Jarir dari Hisyam auri lu"u
Sirin dari Abu Hurairah & dari Nabi $, ia berkata, 'Jangantah alah seonng di
antam kalian buang air kdl di air diam tang tidak mengalir ketnudian ia mandi
darirym."

Juga dari jalur Muhaminad bin Rafi' dari Abdurrazzaq dari Ma,mar dari Hammam
bin Munabbih dari Abu Hurairah i&, secara temngkat sanadnya, ,Janganlah 

l<amu
buang air kecil di air diam gng tidak mangalir kemudian kamu mandi darnSn.-
(96/?B2l

Unfuk mengetahui lebih h:als takhrij dan penjelasan hadits, silakan baca kitab
Shafihah Hatnmam karya pentahqiq (tlm. 313-321).

I ryi*
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menjilat bejana salah seorzng di antara kalian, maka hendaHah ia

mencucinya fuiuh kali!'125
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93. Rabi' menceritakan kepada 

'ku.n,,' 
o*-*,,',

mengabarkan kepada karni, Malik mengabarkan kepada kami dari

Abu Zinad, dari Al A'tui, dari Abu Hurairah, dari Nabi $, dengan

redaksi yang sama.125

Hanya saja, Malik mengganti l<ata meniilal dengan kata

meminum.
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l2s Hadits ini tdah dis€brrtran oleh Asyr-Q,.afi'i baikut Akfuiinya pada (no- &10,

pernbahasan: Bersuci, bab: air yang diam). S€gala puji bagi Alah'
tzo 16i4.
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94. Sufyan mengabarkan kepada kami dari A5y.rb, dari
Ibnu sirin, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah S bersaMa,
'uika anfing menjilat bejana atah seoremg di antara kalian, maka

hendaklah ia mencucinya fujuh kali! pencucian yang pertama, atau
salah safunya menggwnakan d.bu.,tr 27

Kami berpegang pada semua hadits ini. Menurut kami,
tidak ada satu pun dari hadits-hadits ini yang bertentangan dengan
yang lain.

Mengenai hadits sumur Budha,ah, sesungguhnya sumur
Budha'ah ifu banyak aimya dan luas. Ada benda-benda najis yang
terlempar ke dalamnya, tetapi ia tidak mengubah wama dan
rasanya, menyertakan tdak memunculkan bau di dalamnya.
Karena ifu ada yang berkata kepada Nabi s, "Kami mengambir
wudhu dari sumur Budha'ah." Ifu adarah sumur yang dicemprungi
benda-benda demikian. Nabi $ Iantas bersabda -Allah Mahatahu,
'Air tersebut tidak temajiskan oleh squafu apa pun.,

Jawaban beliau ini mencakup setiap air meskipun sedikit.
Tetapi dapat dipahami dengan jelas bahwa ketentuan ini berlaku
unfuk air seperti yang ada daram sumur Budha,ah karena Nabi $
berkata demikian sebagai jawaban terkait sumur Budha,ah.

Ketika Abu Hurairah & meriwayatkan dari Nabi S agar
bejana yang dijilat anjing dicuci tujuh kali, maka hal itu
menunjukkan bahwa jawaban Rasuruilah s terkait sumur
Budha'ah ifu difujukan kepada surnur Budha,ah itu sendiri, dan
dapat diketahui bahwa ketentuan ini juga berlaku untuk air seperti
dalam sumur Budha'ah, bahkan lebih banyak lagi. Hadits tentang

384
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sumur Budha'ah saja tidak menunjukkan bahwa air di bawah itu

tidak bisa menjadi najis.

Bejana manusia ifu ukurannya kecil-kecil, dan hanya bempa

piring, nampan, ember untuk mencuci pakaian, atau alat-alat

semacarn itu yang digunakan untuk memerah susu, minum dan

wudhu. Bejana yang besar milik mereka adalah yang digunakan

untuk memerah susu dan menampung air minum. Jadi, hadits Abu

Hurairah dari Nabi # yuns mengatakan, "Jika aniing meniilat

bejana satah seorang di antara kalian, maka hendaklah ia

mencucinya fujuh kati!"mengandung dalil bahwa jika air seukuran

bejana itu bisa menjadi najis lantaran terkena najis meskipun tidak

berubah rasa, aroma dan wamanya. Hadits ini tidak mengandung

keterangan bahwa ukuran air yang melebihi ukuran bejana

meskipun tidak sampai seukuran sumur Budha'ah ifu tidak bisa

menjadi najis.

Keterangan yang menjadi argumen baE orang yang

mengetahuinya mengenai perbedaan antara air yang bisa menjadi

najis dan lrang tidak menjadi najis manakala ia belum berubah dari

keadaann5ra, (keterangan) yang dapat memufuskan keraguan ada

dalam hadits walid bin Katsir bahwa Nabi $ bersabda, 'uika air

telah mencapai dua qullah, maka ia tidak membawa najis-"
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' 95. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asysyaf i

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muslim bin Khalid
mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij dengan sanad yang
tidak saya ingat, bahwa Rasulullah $ bersaMa, "Jika air telah
menapai dua qullah, maka ia tidak mqnbaova najis.'Dahmhadits
lain disebutkan, "Derlgan ukuran qultahHaja1..,,128

Ibnu Jumij berkata, "saya pemah melihat qultahdari Halar,
dan temyata air safu qurah adalah air Snng bisa ditampung dengan
&n qifiah (sejenis kantong air), atau dua qifrahditambah sedikit.',

Qirbah model Hijaz dari dahulu hi,ggu sekarang berukuran
besar lantaran berharganya air di sana. Jika air telah mencapai
hma qirbah, maka ia tidak membawa najis karena ifu sama dengan
d,a qullah Hajar.

SaMa Nabi S, 'Jika air telah mancapi dua gullah, maka
ia fidak mentboyanaTrs"mengandung dua dalil, lnifu,

Pertama, air yang telah mencapai &b qunah atau lebih itu
tidak membawa najis, karena air dua qultah manakala tdak bisa
menjdi najis, maka air lebih dari ifu juga tidak bisa menjadi najis.
Kesimpulan ini sejalan dengan makna garis besar hadits tentang
sumur Budha'ah-

l2sHadis ini tdah-disebudon oreh Astrqrafi'i berikut blfurirwpada (no. 5,
pernbahasan: Bersuci, tnb: air yang diam).
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Kdua, jika air kurang dari dua qullah, maka ia membawa

najis karena saffia Nabi $ 'jika air ukurannya sekian maka ia tidak

membawa najis' ifu menunjukkan bahwa jika ukuran air kurang

dari sekian maka ia membawa najis. Ukuran air Lurang dari dua

qullah itu sejalan dengan hadits Abu Hurairah 4S yang berisi

perintah mencuci bejana 5ang diminum aniing. Sedangkan bejata

suatu kaum atau kebanyakan manusia hari ini berukuran kecil,

tidak sampai menampung setengah qiftah.

Adapun hadits Musa bin Abu Utsman, "Janganlah salah

seoftng di antan katian buang air kecil di airyang diam, kemudian

ia mandi di dalamng" fidak mengandung dalil tentang sesuatu

yang berlawanan dengan hadits tentang sulnur Budha'ah. Ia juga

tidak bertentangan dengan hadits yang mengatakan, 'Jika air telah

mencapi dua qullah, maka ia tidak membawa naiis."lajuga tidak

bertentangan dengan hadits l,ang mengatakan, *Jika aniing

menjilat bejana salah seoriltg di antara kalian, maka hendaHah ia

mencucin5n fujuh kati!" I(arena jika yang dimaksud dengan air

yang diam ifu adalah air yang membawa najis, maka ia sejalan

dengan hadits Walid bin Katsir dan Abu Hurairah r$. Tetapi jika

yang dimaksud adalah semua air yang diam, maka Sunnah dalam

hadits Walid bin Katsir dan hadits tentang sumur Budha'ah

menunjukkan bahwa larangan buang air kecil di setiap air yang

diam tampaknya hanya anjwan untuk 5nng tertaik, bukan arti

bahwa air seni dapat manjadikannya najis. Sebagaimana seseorang

dilarang unfuk buang air besar di tengah jalan, di tempat teduh,

dan di tempat-tempat yang biasa disinggahi manusia karena dapat

mengganggu mereka, bukan karena tanahnya terlindungi, dan

bukan karena buang air besar hukumnya diharamkan- Akan tetapi,

orang yang melihat oftrng lain buang air kecil di air yang
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tergenang, maka ia merasa jijik untuk minum dan mengambil
wudhu dari tempat tersebut.

Barangkali ada yang bertanya, "Bagaimana jika saya
menjadikan hadits Musa bin Abu Utsman berlawanan dengan
hadits tentang sumur Budha'ah dan hadits walid bin Katsir, dan
saya memaknainya bahwa air kencing dapat menajiskan setiap air
5nang diam?"

Jawabnya, "Anda terkena argumen lain, di samping
argumen yang telah saya sampaikan." Jika ia bertanya, ,,Apa 

ifu?,'
maka jawabnya, "Apa pendapat Anda tentang seseorang yang
buang air kecil di laut? Apakah air kencingnya itu dapat
menajiskan air laut?" Jika ia menjawab, "Tidak." Maka jawabnya
adalah, "Air laut adalah air yang diam." Kemudian dialukan
pertanyaan lain kepadanya, "Apakah air seni dapat menajiskan
kolam-kolam besar?" Jika ia menjawab, "Tidak," maka dikatakan,
"Kolam-kolam besar itu juga merupakan air yang diam." Jika ia
setuju, maka ia terkena argumentasi dengan air laut.

Jika ia mengatakan, "Air laut bisa menjadi najis,,, maka ia
telah menyalahi pendapat mayoritas ulama, selain telah menyalahi
sunnah. Jika ia mengatakan, "Tidak, karena air laut banyak,"
maka dikatakan kepadanya, "Kalau begifu, katakanlah bahwa jika
air telah mencapai ukuran yang Anda inginkan, maka ia tidak
menjadi najis. Jika Anda membatasinya dengan batas minimal
yang dengan ifu air keluar dari najis, maka dikatakan kepada
Anda, 'Bagaimana jika ukuran minimalnSn adarah segelas air?' Jika
Anda mengatakan, 'Air ini dapat menjadi najis,' maka jawabnya,
'Karena ifu, dapat dipahami dengan nalar unfuk selama{amanya
adanya dua air yang tercampur safu najis tanpa mengubah sedikit
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pun dari keduanya, tetapi 5nng satu menjadi najis dan yang lain

tidak menjadi najis, kecuali berdasarkan l<habar yang mengikat

dimana manusia menunjukkan penghambaan kepada Allah dengan

jalan mengikuti khabartersebut. Ketentuan ini fidak boleh kecuali

i*g* l<habar dari Nabi $, sedangkan khabar dan Nabi $
sebagaimana telah sa5ra sampaikan adalah air yang kurang dari

lima qitbh ifu bisa menjadi najis, sedangkan air seban5rak /ma

qifrahatau lebih itu fidak menjadi najis'

Adapr.rn keterangan selain dari Nabi # itu trdak diterima

dalam soal najis atau tidak najisnya air meskipgn keduanya tidak

berubah, kecuali seluruh ulama sepakat tanpa ada perselisihan di

antara merel<asehingga kami mengikuti Umak mereka'

Manakala rasa, wama atau aroma air berubah karena

sesuatu 5nng haram l|ang mencampurinya, maka air tersebut fidak

lagi suci unfuk selama-lamanya hingga ia dikums atau ditambahkan

air dalam ukuran banfk hingga rasa, walna dan aromanya hilans.

Jika rasa, wama atau aromanya hilang, maka air kembali

kepada keadaannya semula dimana Allah menjadikannya sebagai

air yang menyucikan lantaran najisnSn telah hilang'

Apa yang saya sampaikan bahwa jika rasa' wama atau

aroma air berubah itu jadi najis merupakan ketenhran yang

dirir,rnyatkan dari Nabi # duri jalur yang tidak dinilai valid oleh

para ahli 1-1u66.129 Akan tetapi, itu merupakan pendapat

lD Al Baihaqi dahm Ma 'nfah As'Sunan w Al Abar(L/32*3261berkata, "Yang

dinnksud AstrqEfi'i adalah hadits S1ang ia hrturkan dengan sanadnya dari Marwan bin

Muhammad dari Riqdin bin Sa'd dari MuawiPh bin Sttalih dari Rasyid bin Sa'd dari

Abu Umamah Al Bahili, ia berkata: nasulullah # b€rsabda, "Air itu fi&k tanaiisl<an

olelz suatu kaaligng mangalaht<an ma abu arcnanSa'"
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mayoritas ulama, dan saya tidak mengetahui adanya pertedaan
pendapat di antara mereka. Dapat dipahami dengan nalar bahwa
jika benda yang haram ifu menyafu dalam air dan tidak bisa
dipisahkan darinya, maka aimya menjadi najis. Alasannya adalah
karena jika benda haram itu bersenfuhan dengan suafu benda,
maka ia harus dicuci. Jika benda itu harus dicuci karena
keberadaan benda haram pada benda tersebut, maka tidak boleh
dikatakan bahwa benda najis itu ada dalam air tetapi aimya suci
sedangkan benda haram ifu masih ada di dalamnya.

Ihrah penjelasan saya tentang air yang diam. Adapun air
lrang mengalir, manakala ia tercampur dengan najis lalu mengalir,
maka air lnng datang sesudahnya tidak tercampuri najis sehingga
ia tidak najis.

Manakala rasa, aroma atau wama air atau seluruhnya
berubah bukan karena adanya benda najis yang mencampurinya,
maka ia tidak menjadi najis. Air menjadi najis hanya karena benda
png dihammkan. Adapun benda yang tidak diharamkan itu tidak
mengakibatkan air menjadi najis.

Al Baihaqi juga berkata, "Denrikian pula, Asysyafi'i meriwayatkan dari Tsaur bin
Yazid dari Rasyid bin Sa'dt dan di dalamnya Baqig,,ah bin Walid menambahkan, ,,Atau
u,amanya". HR. Isa bin Yunus, Abu Muawiyrah, dan Abu Ismail Al Mu,addib dari
Ahrrrash bin Hakim dari Rasyid bin sa'd dari Nabi ,$ secam mual. Abu Usamah
meriuraptkannya dari Ahwas dari Abu Aun dan Rasyid dari perkataan kduanya."

- HR. Ibnu Majah (pembahasan: Bersuci, bab: Haidh, t/fql dari jalur Maruran bin
Muhammad dan setertrsnya.

Al Bnshiri dalarn Az-Zaun'id bqkat4 "Sanad hadis lernah karena kelernahan
Ristdin. Selain lernah, telah terjadi pertedaan pada Risydin."

Ad-Daruquthni medwayatkannya dari jalur Maru,an bin Mutammad dari Risydin
dari Muawiyah bin Shalih dari Rasyid dari Tsauban - (l/2g,)

_ - - 
Ad-Daruquthni juga meriwayatkannya dari Ahwash bin Hakim dari Rasyid bin

Sa'd secara mulltanpamenyebut Tsauban dan Abu Umannh. (l/291
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Apa yang saya sampaikan ini bukan berkaitan dengan air

yang dituangkan pada najis untuk menghilangkan najis itu sendiri.

Jika air difuangkan pada najis untuk menghilangkan najis, maka

hukumnya berbeda dari yang saya sampaikan, berdasarkan

argumentasi dengan Sunnah dan pendapat yang saya tidak

mengetahui adanya pertedaan pendapat di dalamnya.

Jika najis mengenai pakaian atau badan, kemudian ia

difuangi air tiga kali sembari digosok dengan air, maka pakaian

atau badan tersebut menjadi suci kembali. Jika air yang dituangkan

padanya sedikit, maka air tidak menjadi najis lantaran bersentuhan

dengan najis manakala dimaksudkan untuk menghilangkan najis

dari pakaian. Karena seandainya air yang sedikit itu menjadi najis

lantaran berssltuhan dengan najis dalam keadaan seperti ini,

maka pakaian atau badan tidak akan menjadi suci. Jika pakaian

atau badan dibasuh pertama kali, maka aimya menjadi najis.

Kemudian, air kedua bersentuhan dengan air najis yang pertama

sehingga air kedua juga menjadi najis. Air ketiga juga bersentuhan

dengan air najis sehingga menjadi najis. Akan tetapi, air tersebut

tetap suci berdasarkan alasan yang saya sampaikan'

Tidak boleh ada pendapat terkait air selain yang saya

sampaikan. Karena air itu menghilangkan najis sehingga ia

menyucikan apa yang disenfuhnya dari najis' Kami tidak

mendapati air menjadi najis kecuali dalam keadaan yang

diterangkan Rasulullah S dimana air menjadi najis dalam keadaan

tersebut.

Dalil dari Rasulullah diB mengenai perbedaan hukum air

yang digurnakan untuk membasuh dari najis adalah saMa Nabi BB,

,Jika anjing menjilat beiana satah seorang di antara kalian, maka
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hendaklah ia mencucirym fujuh kali!" maksudnya adarah mencuci
tujuh kali dengan air yang kurang dari satu gelas. Mengenai
perintah Nabi S untuk menggosok darah haidh dengan air
kemudian membasuhnya, yang dimaksud adalah menggosok
dengan sedikit air dan memercikkan air padanya.

Sebagian ulama berkata, "Saya telah mendengar pendapat
Anda tentang air. seandainya Anda mengatakan air tidak dapat
menjadi najis sama sekali berdasarkan qiyas terhadap apa yang
Anda sampaikan, yaifu bahwa air dapat menghirangkan najis,
maka pendapat Anda tidak akan sanggup dibantah oleh seorang
pun. Akan tetapi, Anda mengklaim bahwa air yang digunakan
untuk menyucikan ifu dapat menjadi najis sebagiannya.,,

Saya katakan kepadanya, "sesungguhnya mengklaim
pendapat demikian karena bersumber dari sabda Rasulullah $
yang tidak seorang pun boleh menyikapinya selain dengan sikap
taat kepada Allah dengan cara menerima saMa beliau. Jika saya
mengklaim pendapat seperti ihr, maka saya terbantah dengan
hadits Musa bin Abu Utsman, 'Janganrah satah seorang di antara
kalian buang air kecil di air yang diam kemudian ia mandi di

" Saya juga terbantah dengan apa yang telah saya
sampaikan, yaifu umak ulama yang setahu saya udak ada
perbedaan pendapat di dalamnya. Juga dengan ketenfuan unfuk
air kolam besar dan laut. Jadi, pendapat tersebut tidak
mengandung hujjah sama sekali."

Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-syafi'i
berkata: Saya katakan kepadanya, "setahu saya, kalian tidak
mengikuti sturnah, Umak atauptrn qryas dalam masalah air. Kalian
telah mengemukakan pendapat-pendapat tentang air yang barang
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kali seandainya dikatakan kepada orang cerdas png acap kali

salah, lalu ia berkata seperti Snng kalian katakan, tentulah sikapnya

itu lebih tetap lebih baik." Kemudian saya menyebutkan argumen-

argumen Sunnah dalam masalah ini seperti yang telah saya

sampaikan-

Sa5n katakan kepadanya, "Apakah ada seseomng l,ang

memiliki bobot huiiah di hadapan Nabi $?" Ia menjawab,

"Tidak." saya katakan, "Tidakkah hadits-hadits lrang Saya

sampaikan itu valid?" Ia menjawab, 'Adapun hadits walid bin

Katsir, hadits tentang jilatan anjing pada air, dan hadits Musa bin

Abu Utsman itu valid dengan sanadnya. Sedangkan hadits tentang

surnLlr Budha'ah ifu valid karena kernasyhuranryra, dan sulnur

tersebut dikenal luas. "

saya katakan kepadanp, 'Apakah kalian menentang

semua hadits tersebut, lalu Anda mengemukakan pendapat yang

Anda buat-buat secara menyalahi l<habar dan keluar dari qiyas?"

Ia bertanya, "Apa ifu?" Saya katakan, "sebutkan ukuran yang jika

air yrang diam telah mencapai ukuran tersebut maka ia tidak

menjadi najis, tetapi jika air yang diam kurang dari ukuran

tersebut, maka ia bisa menjadi najis-" Ia berkata, "Jika bagian

bawahnya digerakkan, maka bagian atasnya tidak berguncang."

Saya katakan kepadanya, "Apakah Anda berpendapat demikian

berdasarkan l<habafl" Ia menjawab, "Tidak." Sa5la bertanya,

,,Apakah berdasarkan qiyas?" Ia menjawab, "Tidak. Tetapi dapat

dipahami dengan nalar bahwa air ifu dapat bercampur karena

digerakkan manusia dan fidak bercamptr. Saya katakan

kepadanya, "Apa pendapat Anda seandainlp air digerakkan oleh
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angin sehingga bercampur?" la bertanya, "Apa pendapat Anda
jika saya katakan bahwa air tersebut bercampur?"

Saya katakan kepadanya, "Apa pendapat Anda tentang
safu bagian dari laut yang ombaknya berguncang sehingga air
permukaannya tertawa sampai ke pantai manakala angin
berhembus kencang? Apakah menurut Anda air tersebut
tercampur?" Ia menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Apakah bagian
dari laut tersebut menjadi najis?" Ia menjawab, "Tidak. Seandainya
saya mengatakan menjadi najis, maka ifu merupakan pendapat
yang sangat buruk bagi saya." Saya katakan kepadanya, "Lalu,

apa yang mendesak Anda unfuk mengemukakan suafu pendapat
yang bertentangan dengan Sunnah dan qiyas, serta sangat buruk
bagi Anda, dimana Anda tidak memiliki pijakan sama sekali?" Ia
menjawab, "Bagaimana jika saya berkata seperti itu?" Saya
katakan, "Kalau begifu, saya bertanya kepada Anda, apakah boleh
dalam qiyas adanya dua air yang tercampuri safu najis yang tidak
mengubah sedikit pun, tetapi yang safu menjadi najis dan yang lain
tidak menjadi najis, meskipun air tersebut kurang dari satu gelas?"

Ia menjawab, "Idak."

Saya katakan, "Tidak boleh ada pendapat selain bahwa
suatu air tidak menjadi najis kecuali ia berubah akibat benda haram
yang mencampurinya, karena air dapat menghilangkan najis, atau
air menjadi najis seluruhnya akibat setiap benda yang mencampuri-
nya."

Ia berkata, "Dalam qiyas hanya inilah yang berlaku
konsisten. Akan tetapi, qiyas tidak berlaku dalam keadaan
bertentangan dengan khabar yang mengikat." saya katakan,
"Anda telah menyalahi khabar yang mengikat, tidak mengemuka-
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kanpendapatyangbisaditerimanalar,dantidakmelakukan
qiyas."

Anda mengklaim bahwa seandainya seekor tikus jatuh ke

dalam sumur lalu mati, maka sulrlur itu harus dikuras sebanyak

dua puluh atau tiga puluh timba, dan sesudah itu sumur tersebut

menjadi suci kembali. Jika dua puluh atau tiga puluh timba air itu

dimasukkan ke dalam sutnur lain, maka sumur lain itu tidak dikuras

kecuali dua putuh atau tiga puluh timba saja. Jika bangkainya lebih

besar daripada tikus, maka sumur dikuras sebanyak empat puluh

atau enam puluh timba. Siapa yang memberi batasan ini kepada

Anda untuk air yang tidak berubah rasa, wama dan aromanya

dengan sesuahr haram, bahwa hanya sebagian air saja yang najis,

sedangkan sebagian !,ung lain tidak rnjis' Apakah memang

sebagian air saia lnng najis, ataukah sduruh air najis?" Ia

menjawab, "Seluruh air menjadi najis'"

Saya bertanya, "Apakah Anda pemah melihat suafu air

yangnajisseluruhnya,tetapiketikasebagiannyadikeluarkanmaka

najis hilang dari sisanya? Apakah Anda berpendapat demikian

untuk minyak samin yang encer dan lainnya?,' Ia menjawab, 
..Ini

bukan qiyas, tetapi dalam hal ini kami mengikuti atsardan Ali dan

hnu Abbas @-" Saya bertanya, "Apakah Anda menyalahi

perkataan dari Rasulullah #B dan beralih kepada perkataan orang

lain?" Ia menjawab, "Tidak'" Saya katakan' "Anda telah

melakukannya- Selain itu, Anda juga menyalahi pendapat Ali dan

lbnu Abbas @-"

g6.AndamengklaimbahwaAli&berkata,..Jikatikus

jatuh dalam sulnur, maka sumur itu dikuras fujuh atau lima
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6*6u."130 Tetapi Anda mengklaim bahwa sumur tidak bisa
menjadi suci kecuali dengan dikuras sebanyak dua puluh atau tiga
puluh timba.

97. Anda juga mengklaim bahwa hnu Abbas menguras
habis sumur Tamzam dari mayat orang kurit hitam yang jatuh ke
dalamnya, sedangkan Anda mengatakan bahwa ia cukup dikuras
sebanyak empat puluh atau enam puluh 6*6u.131

Ia bertanya, "Apakah barangkali surnur tersebut berubah
karena darah?" saya menjawab, "Menurut kami, jika sumur telah
berubah karena darah, maka ia selama tidak rnenjadi suci hingga
tidak ditemukan rasa darah, wama dan baunya. Hal ini tidak terjadi
pada sumur zamzam, dan tidak pula sumber air yang lebih banyak
aimya dan lebih luas dari sumur zamzam sehingga harus dilnras.
Anda udak memiliki pegangan apa pLrn dalam masalah ini.
Riwayat ini fidak valid dari Ali dan Ibnu Abbas @. Lasi pula, Anda
telah menyalahi keduanya seandainyra keduanya valid."

130 HR. AMurrazzaq collan Mushannafrrya (pernbahasan: Bersuci, bab: sumur
yang Tercemplungi Havan Nlan, 7/82, no. 2l3l dari jalur hmhim bin Muhammad
dari Ja'far bin Muhammad dari aSnhnya bahwa AIi & berkata, "Jika tikus jatuh ke
sumur hingga terpotong-potong, maka strmur tersebut dikums sebanyrak fuiuh fimba.
Jika tkus masih dalam keadaan utuh, maka sumur dikuas satu dan dua timba. Jika
bangkainya lebih besar dari tikus, maka sumur dikums hi.rgga hilang batrnya."1319p. Abdurrazzaq (pernbalnsan dan bab t"";;., itsi-ssl dari jarur
Ma'mar, ia berkata, "Ada seorang laki-raki yang jafuh ke-dalam sumur Zamzam laiu ia
meninggal dunia di dalamnya. hnu Abbm Up lantas mernerintahkan untuk menyrmbat
sumbem5ra dan mengumsqa. Seseorang berkata kepadangra, .Di dalamnya ada mata
air yrang tidak sanggup kami atasi'. hnu Abbas menjawab,;sou'ggrhrr!. mata air itu
berasal dari surga'. Ia lantas memberi mereka jubah dari J"i*, dan mereka
menyumbatkannya pada mata air tersebut, kernudian aimyra dikuras hingga udak
tersilsa lagi bau busuk." (no.275)

silakan baca komentar pentafuiq terhadap riwayat ini. Abdurmzzaq meriwayat-
kannp secam tersambung sanadnya dari lbnu Abbas &.
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..Anda mengklaim bahwa seandainSra seorang laki-laki

dalam keadaan junub masuk ke dalam strnur dengan niat unfuk

mandi junub, maka air sumur tersebut menjadi najis dan tidak bisa

suci. Kemudian, seperti ifu pula ketenfuannya seandainya ia masuk

lagr, kemudian surnur menjadi suci untuk ketiga kalinya. Jika

sumur telah najis pada png pertama, kemudian ia menjadi najis

pada yang kedua, sedangkan ia telah najis sebelum masuk yang

pertama, tidak suci dengan masuknya yang ketiga, dan tidak pula

masuknya yang kedua, maka fidakkah menurut pendapat Anda ia

bertambah najis? Alasanqn adalah karena ia telah najis akibat

junub, kemudian ia bemambah najis karena bersentuhan dengan

air najis? I alu, mengapa ia menjadi suci dengan yang ketiga, tetapi

ia tidak menjadi suci dengan yang kedua sebelumnya, dan tidak

pula dengan yang pertama sebelum yang kedua?"

Ia menjawab, 'Di antara para sahabat kami ada yang

mengatakan bahwa sumur tersebut fldak bisa menjadi najis unhrk

selama{amanya-" Sa5ra katakan, "Pendapat ifu harus Anda

pegang." Ia berkata, "Te&api pendapat ini sangat buruk dan keluar

dari pendapat-pendapat para ulama." Sa5fa katakan, "l-alu, siapa

yang membebani Anda trnhrk men5nlahi Sunnah dan mengikuti

pendapat yang telah keltrar dari pendapabperrdapat para ulama?"

saya katakan kepadanp, "Anda mengklaim bahwa jika

Anda memasukkan tangan Anda ke dalam sulnur dengan niat

wudhu, maka selunrh air sumur menjadi najis karena air tersebut

adalah air png digunakan untuk wudhu. Ia tidak menjadi zuci

hi.ggu dikuras selunrhnln. Jika ada bangkai yang jatuh ke

dalamnya, maka ia bisa menjadi snrci dengan cara dilnras sebanyak

dua puluh atau tiga puluh timba. Anda mengklaim bahwa sulnur
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yang tersenfuh tangan yang tidak ada najisnya ifu bisa menjadi
najis seluruhnya, udak bisa suci unfuk selama; te,tapi Anda bisa
suci dari bangkai dengan cara dikuras sebanyrak dua ptrluh timba
atau tiga puluh timba. Apakah Anda pemah menemukan
seseorang yang mengklaim bahtva tangan seorang muslim ifu lebih
membuat najis daripada bangkai?

Anda juga mengklaim bahwa jika seseorang memasukkan
tangannya tanpa niat wudhu, maka tangannya ifu suci untuk
wudhu, dan sumur tidak menjadi najis. Apa pendapat Anda
seandainya ia memasukkan bangkai ke dalam surrur tanpa niat
unfuk membuabrya menjadi najis, atau ia meniatkannya, atau ia
tidak meniatlan apa pun? Apakah sernua ifu sama?" Ia menjaurab,
"Ya. Semua najis ifu sama, dan niat tidak berpengaruh apa pun
terhadap air."

Saya bertanya, "Bukankah benda yang mencampurinya ifu
berkisar antara suci dan najis?" Ia menjawab, 'ya.,, Sa5ra bertanya,
"Mengapa Anda mengklaim bahwa niabrya unfuk wudhu ifu
mengakibatkan najisnya air? Sesungguhnya saya tidak mengira
bahwa seandainya pendapat ini dikemukakan oleh orang lain,
maka kalian akan menglnitiknya sedemikian rupa hingga kalian
berkata, 'Amalnya sudah tidak dicatat laE (maksudnya grla),."

Ia berkata, "Aku mendengar Abu yusuf mengatakan bahwa
pendapat ulama Hijaz mengenai air ifu rebih bagus daripada
pendapat kami, sedangkan pendapat kami tentang air ihr kelim.,,
saya katakan, "Apakah ia tetap berpegang pada pendapatnya ifu,
dan ia berpegang seperti ifu dalam masalah air?" Ia menjawab,
"Abu Yusuf telah menarik pendapatnla tentang air, dan kembali
kepada pendapat kalian selama sekitar dua bulan, kemudian ia
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menarik pendapat kalian itu'" Sap bertanlp' 'Kembalinya ia

kepadapendapatkamitdakmenjadikarrperrdapatkamilebih
k.,ut,danpenarikannyadariperrdapatkarnitdakmerrjadikan
pendapat kami lemah. Dalam hal ini tidak ada makna selain bahwa

Anda meriwayatkan darinp hujjah yang mernbantahnya sendiri,

yaifu ia bersikukuh pada pendapatnlra padahal ia menganggapnlB

kelim."

Sayakatakankepadanp,..Andamemdoairnbahwajika
seseorrng membasuh \^njah dan kedua tangann},a untuk shalat,

sedangkan tidak ada najis pada waiah dan kedua tangannSa dalam

baskom 5ang bersih, maka iika air Srang ada dalam baskom

tersebut mengenai kainnln, maka air tersebut fnlak menjadikanqB

najis.Jikaiafumpahditanah,makaiatidakmenjadikantanah
najis,daniabolehshalatdiatasn5ndalamkeadaanbasah'
Kemudian,iikaiaditmngkankedalamsulrlur'makaselunrh
Sulnur ifu menjadi najis, udak bisa sr.rci unhrk selama{amanp

kecrrali dengan cara dikuras seluruh aimya. seanaaiqn diasumsi-

kan air yang digunakannya r'urh'rk mernbasrh uniah dan kedua

tangannS/a itu berada dalam beiana, lalu ia teriafuhi bangkai, maka

banskai ihr menjadikannya najis. Jika aimlp meng€nai kain, maka

ia menjadikannp najis dan r,rajib dibasuh- Jika ia ditumpatrkan di

tanah, maka tidak bisa diiadikan tempat shalat- Jil(a ia dituangkan

ke datam sumur, maka sumumlra bisa dis;ucikan hanlp dengan

menguasnya dua puluh tmba atau tiga puluh timba' Apaloh

Andamengklaimbahwaairyangsuciifulebihraiisdaripadaair
najis itu sendiri?"

Ia berkata, "Alangkah bagusnya perrdapat Anda dalam

masalah air." saya bertanla, "Apakah Anda mau kembali kepada

399



Al Umm

pendapat yang baik?" Namun setahu saya, ia tidak kembali kepada
pendapat ini, dan tidak pula ulama yang menjadi tokoh di
kalangan mereka. Bahkan setahu saya, semakin jauh dari
pendapat kami tentang masalah air, dan ia berkata bahr,rn jika ada
tikus yang jafuh ke dalam surnur, maka surur tersebut tidak bisa
suci selama{amanya kecuali dengan cara digali surnur lain di
bawahnya, hingga aimya dikosongkan dari surnur, tanahnya
dipindahkan, bangunannSra dicabut, dan dicuci berkali-kali.
Demikianlah sepafutrya baE orang yang mengikuti pendapat
mereka ini, dan pendapat ini jeras menyalahi sunnah dan
pendapat ulama yang tidak luput dari pengetahuan seorang ulama
pun.

Asy-syafi'i berkata: sebagian urama dari kalangan kami
juga berteda pendapat dari kami. Ia mengikuti sebagian pendapat
mereka dalam masalah air. Argumen unfuk membantahnga sar,a
seperti argunen unfuk membantah mereka.

Sebagian ulama menentang pendapat kami dan
mengatakan, "Bejana lrang dijilat anjing tidak perlu dicuci fujuh
kali, melainkan cukup dengan dicuci kurang dari tuiuh kali."
Pendapat ini terbantah dengan keshahihan khabar dari
Rasulullah S.

sebagian ulama dari karangan kami sepakat dengan kami
dalam masalah pembasuhan bejana yang dijirat anjing, bahwa
aimya harus difumpahkan. Tetapi kemudian ia menarik
pendapatnya ifu dan berkata, 'Jika anjing menjilat bejana di
pedalaman, dan bejana tersebut berisi susu, maka susunya boleh
diminum, serta boleh dimakan (seandainya berupa makanan),
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sedangkan bejananya dicuci. Karena anjing itu banyak berkeliaran

di pedalaman."

Fliasa heran terhadap pendapat ini membuat kami sibuk

sehingga lupa akan pendapat ulama lain yang telah kami

sampaikan. Apa pendapat Anda seandainya seseorang mengklaim

bahwa jika anjing menjilat susu, maka bejananya menjadi najis

lantaran bersentuhan dengan susu yang tersenfuh oleh lidah

anjing, sehingga bejana tersebut harus dicrrci. [alu, mengapa

susunya tidak ikut najis? Jika susunya najis, maka mengapa ia

boleh dimakan atau diminum? Jika ia mengatakan, "Susunya tidak

najis," lalu mengapa bejananya najis lantaran tersenfuh susu

sedangkan susunya tidak najis? Apakah menurut Anda tempat

pedalaman ihr bisa menjadikan susu yang najis menjadi suci? Apa
pendapat Anda jika tikus dan tokek di suatu kota itu jumlahnya

lebih banyak daripada di pedalaman, serta lebih dahulu daripada

anjing, atau sefldaknln sama, atau lebih pantas unfuk tidak bisa

dihindari. Seandainya ada tikus atau tokek yang jatuh, atau

sebagian her,van rumah yang jafuh ke dalam minyak samin, susu,

atau air yang sedikit, apakah menurut Anda heunn tersebut dapat

membuat'rya najis?" Ia menjawab, 'Jika ia mengatakan fidak

mengakibatkan najis di kota karena tidak bisa dihindari hev,ran-

hevuan tersebut mati dalam bejana mereka, tetapi mengakibatkan

najis di pedalaman, maka sesungguhnya ia telah menyamakan di

antara dua pendapatrya, dan menambah kesalahan. Jika ia

mengatakan hev;an-hevrran tersebut mengakibatkan najis, maka

diajukan pertan5aan: mengapa ia tidak berpendapat seperti ini

unhrk anjing di pedalaman, sedangkan orang-orang badui ifu
biasanya menjaga bejana-bejana mereka dari anjing dengan cara

yang tidak bisa dilakukan penduduk kota dalam menjaga bejana
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mereka dari tikus dan lainnya. Karena biasanya mereka mengikat

kantong srrsu mereka, dan jarang sekali mereka menyimpan susu

karena susu tidak bisa awet di tangan mereka, dan mereka pun

tidak mengawetkannya. Karena susu ifu termasuk benda yang

Udak bisa disimpan. Mereka biasanya menutupi bejana mereka

.!Eng berisi snsu, mengusir anjing dari tempat-tempat susu, dan

memukulnya hingga pergr. Sedangkan tindakan-tindakan ini fidak

bisa dilal{ukan terhadap tikus dan hewan rumah lainnya sama

sekali.

Orang yang hidup menetap biasanya menyimpan lauk dan

makanan mereka unfuk safu tahun atau lebih. Lalu, mengapa ia

berpendapat seperti ini terkait orang-orang badui, bukan oftung-

orang kota? Bagaimana mungkin orang yang berpendapat seperti

lnng saya ceritakan ifu boleh mengkritik seseorang lantaran

menyalahi hadits dari Nabi S, dengan kritk Srang melawati batas?

Orang yang mengluitiknya itu tidak lebih dari sekedar menolak

l<habar, tetapi tidak mengklaim alasan yang dapat ia gunakan

untuk menolak l<habar ifu. Ia mengarahkan khabar -khabar

tersebut kepada beberapa makna yang tidak tercakup di dalamnya.

l{arqra ihr, kami mengkritik madzhab mereka, dan ia juga

menglaitik ma&hab mereka. Tetapi kemudian ia menyamai

mereka dalam sebagian pendapat. Ia menolak sebagian dari

khabar tanpa alasan yang bisa diterima, dan lebih dari itu ia

merrdalsilakan khabar pdahal ia menyalahinya.
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98. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan

kepada kami dari Muhammad bin Yahya bin Habban, dari Al
A'rai, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah $ melarang shalat

sesudah shalat Ashar hingga matahari terbenam, dan melarang

shalat seudah shalat Shubuh hingga matahari terbit.132

t
L, 199r.

tiir -///Our; :JG ,i7'jr

itl:.b
/L)

c
I

66.d zz I
C ).r9 ,jt (

132 HR- Ath-Thabrani (pernbahasan: AI Qur'an, bab: l-arangan Shalat sesudah

Shalat Shubuh dan Ashar, L/221, no. 48); dan HR. Muslim (pernbahasan: Shalahrya

Musafir, bab: warktu-wakhr yang Dilarang Shalat, 1/!166, no. 285/286) dari ialur
Yahya bin Yahya dari Malik dan set€rusnya.
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99. Rabi' menggbarkan kepada kami, ia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan

kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi $ bersabda,

'Uanganlah salah seorang di antara lalian berjaga-jaga unfuk shalat

pda saat tefrit matahari, dan jangan pula saat terbenatnnya

mabhari.'lB
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133 HR. Ath-Thabrani dan bab !,Eurg sarna, L/22, no. 47!1; Al
Bukhari : Waktu-Waktu Shalat, bab: larangan Ber]agaJaga Shalat
Sebelurn Matahari Terbenam, l/199, no. 585) dari jafu Abdullah bin Yusuf dari Malik
dan seterusnya; dan Muslim (pernbahasan dan bab lrang sama, L/1r67, no. 289/8281
dari jalur Yahya bin Yahgra dari Malik dan seterusnya.
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100. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata, Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan

kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Atha' bin Yasar, dari Ash-

Shunabihi, bahwa Rasulullah # bersabda, 'Saungguhngm

mabhari itu terbit bersamaan dmgan bnduk syetan. Jika sudah

mulai naik, maka tanduk ifu teryisah darin5n. Jika tepat di atas

kepah, tanduk itu mendampinginSm lagi. Jika matahari telah

tergelincir, tanduk itu menjauhinya. Jika makhari sudah menjelang

tenggelam, tanduk itu mendatanginya kembali. Jika matahari telah

tenggelam, maka tanduk ifu meninggalkannya." Rasulullah

melarang shalat pada wakhr-waktu tersebut."ls

134 HR. Ath-Thabmni (p€rnbahasan dan bab !,an(l sarlEr, t/219, no. ul4). Di
dalamnya disebutkan Abdullah Ash-Shunabihi.

At-Tirmidzi berkata, 'Ash-Shurabihi Udak pernah mendengar langsung dari

Nabi $." Karni akan mengulas namanya s€b€ntar lag. [jh. 1nan At-Ttumidzi,

r/2241
HR. An-Nasa'i (pembahasan: Wakhr-Walrttr Shalaq bab: Waktu-Waktu yang

Dilarang Shalat, l/275, no. 55); dan Ibnu Majah (pernbahasan' Mendirikan Shalat dan

Sunnah di dalamnya, bab: Riwayat tentang Waktu-Waktu Dimakrutrkan Shalat, l/397,
no. 1253). Di dalamnya disebutkan "dari Abu Abdullah Ash-Shunabihi.

As-Siraj Al Bulqini berkata, "SePert inilah 1nng t€rtulis dalam hnu Majah, yraitu

dari Abu Abdullah. Perlu Anda tahu bahwa sekelompok ularrn pendahulu menuduh

Imam Malik keliru dalam hadie ini karena merd<a mq/akini bahwa Ash-Shunabihi

dalam hadits ini adalah Abdurrahman bin Asilah Abu Abdulhh, dan ia hanya

bersahabat dengan Abu Bakar Ash-shiddiq a$. Anggapan tersebut tidak benar,

melainkan ia adalah seorang sahabat, orang yang betbeda dari AMurrahman bin
Ashilah. Ia bukan Shunabih bin A'sar Al Ahmasi. Sayra telah menjeJaskan hal itu secara

menyeluruh dalam hrlisan ringan yang saya beri iudtn Ath-Tharhah Al Wadhihah fi
Ta@in Ash-Shanabihah. "
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101. Diriwayatkan dari Ishaq bin Abdullah, dari Said bin

Abu Said, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah S melarang shalat

di pertengahan siang hingga matahari tergelincir kecuali pada hari

.;,r*'u1.135

Atas dasar ifu, hadits ini bukan mursal s&agaimara grang disebutkan At-Tirrnidzi.
Malik pun tidak keliru dahm menyebutkan namanfia sebagaimana yang disebutkan
oleh sebagian dari mereka. Allah Mahatahu.

13511u4i1" ini telah disebutkan oleh ArySyafi'i berikut takfuilnya pada (no. 411,
pembahasan: Shalat, bab: Shalat di pertengahan siang keorali hari Jum'at), dari jalur
Ibrahim bin Muhammad dari Ishaq bin Abdullah dan seterusnya.

Kami telah merrbahas riwayat ini di ternpat tersebut.
As-Siraj Al Buhini berkata, "Di sini rama q,aikhnya tidak disebutkan, yaitu

hrahim bin Muhammad. Status hadits ini l€rnah. Dahm sanadnya terdapat Ishaq bin
Abdullah bin Abu Farwah. Para ahli Hadits sepakat menilairyra lemah. fuy-Syafi'i p'un
tidak menjadikan hadits ini sebagai sandaran dalam pengecualian ini. Dalam kitab
Mukhtashar Al Muanni disebutkan riwayat dari Abu Said Al Khudri bahwa
Rasulullah r$ melarang shalat di pertengahan siang hingga matahari tergelincir, kecuali
pada hari Jum'at."

Ibnu Hajar mengutip dari pengarang kitab Al Imarn, yattu hnu Daqiq Al Id,
tentang apa yar1l diriuragratkan oleh Tsa'labah bin Abu Malik dari mayoritas sahabat

Nabi $, bahwa mereka shalat di pertengahan siang pada hari Jum'at." (Lih.
mant-rskrip lotab N Umm, l/82)

Ibnu Hajar berkata, 'Di antara hal yang mendukung pokok masalah adalah apa
yang diriwagptkan oleh Al Bukhari dari Salman seara temngkat sanadnya bahr,ua
tidaklah seoturng lald-laki mandi pada hari Jum'at, bersuci dengan sebisan5ra., mernakai
minyak atau mengusapkan weuangian, kernudian ia kehnr tanpa mernisahkan dua
orang (dalam shaf), kemudian ia mengerjakan shalat sesuai yang diwajibkan baginya,
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102. Malik mengabarkan kepada kami dari hnu Syihab,

dari hnu Musagryib, bahwa Rasulullah #i tertidur hingga

meler,tratkan shalat Shubuh, kemudian beliau mengerjakan shalat

Shubuh sesudah matahari terbit. Kemudian beliau bersaMa,

"Elamngsiapa yang lupa akan safu shalat, maka hendaHah ia
mengerjakan shalat ifu manakala mengingahtya, karena Anah &
berftrman, 'Dan dirilenlah shalat unfuk mengingat Aku'. " (Qs.

Thaahaa l2Ol: l$se

kemudian ia diam menyimak saat imam berbicam, melainkan diampuni dosanya antara

Jum'at ifu dan Jum'at berlkutrya."
Jadi, dalam hadits ini diterangkan bahwa yang menghalangi shalat adalah

imam pada pertengahan siang. (Lih. At-Talkhish, 7/188, 7891
136 HR. Ath-Thabrani : Warktu-Wakhr Shalat, bab: Tidur Sehingga

Terler,natkan Shalat, l/Ls,74, no. 15).

Aqrsyafi'i meringkasngra di sini, sedangkan redaksin!,a dalan Al Muumththa'
adalah:

"Kefika Rasulullah $ menakluklen l(haibar, beliau berialan hingga akhir malam

lalu berhenti istirahat, kemudian berkata kepada Bihl, "Jagalah subuh untuk dapat

mernbangunkan karni!" Rasulullah & dut para sahabatrya juga tidur, sedangkan Bilal

berjaga-jaga dengan dikuat-lantkan. K€fika menjelang hjar dia menyandarkan diri ke

, dan akhimya dia pun tertidur. Rasufullah tt, Bilal dan para sahabat
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lainngra udak ada Snng bangun hingga matahari mernbangunkan mereka. Rasulullah f,l
terkejut, dan Bilal berkiata "Wahai Rasululhh, tehh terjadi sesuahr padalnr

sebagaimana ynng terjadi pada dirimu." Rasulullah $ bersabda, "Tuntunlah kendaraan

kalian!" Mereka bangkit dan menuntun kendaraan mereka beberapa saat. Kernudian

Rasulullah $ menyunrh Bilal unhrk mengumandangkan iqamat, dan Rasulullah $
shalat Shubuh bersama mereka. Ketika selesai shalat beliau bersabda, "hmngskp
gng lup shalat mal<a shalatlah kefrka dia mangtugabla. lhrana Allah Ta'ala

Miman dalant-Ny, "Tqaklanlah shalat untuk magingat-Ku. " (Qs. Thaahaa [20]:
t4l

Stahrs hadits ni musl, narnun dirambunglon oleh Muslim dari Abu
Hurairah:

HR. Muslim (pembahasan: Masjid dan Ternpat-terrpat Shalat, bab: Qadha Shalat
yang Terlauatkan, dan An;r.uan unhrk Menyegerakan Qadharya, l/477) dari lalur lbnu
Wahb dari Yunus dari hnu Syihab dari Said bin Mr.rsayyib dari Abu Humirah bahwa

Rasulullah ,$... dengan redaksi yang serupa.
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103. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata, Atlr

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufuan mengabar-

kan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Nafi' bin Jubair, dari

seorang sahabat Nabi $, ia berkata, "Rasulullah # dalam suafu

perjalanan, kemudian beliau berhenti untuk istirahat dan bersabda,

'Adakah seonng laki-laki shalih 5nng menjaga kami malam ini?

I{ami frdak ingin tertidw hirgga meleumtkan shalat" Bilal

menjawab, "Aku, ya Rasulullah." Periwayat melanjutkan,

"Kemudian Bilal menyandar ke kendaraannya, sedangkan fajar

telah datang." Periwayat melanjutkan, "Mereka tidak terbangun

kecuali akibat panasnya sinar matahari di unjah mereka.

Rasulullah $ pun bersabda, "Wahai Bilal!" Bilal menjawab,
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"Wahai Rasulullah, telah terjadi sesuafu padaku sebagaimana yang

terjadi pada dirimu." Periwayat melanjutkan, "Kemudian

Rasulullah $ wudhu, kemudian mengerjakan shalat sunah Fajar

dua rakaat. Kemudian mereka menunhm kendaraan mereka

sebenar, kemudian beliau shalat Faja1."13z

137 Sanad hadits ini tidak tersambung yang disebutkan Asy-$pfl'i,
tetapi ia diriwayatkan secam tersambung sanadnya dari jalur Anas dan Imran bin
Hushain.

Adapun hadits Anas statusnya mutbkq alaih.
HR. Al Bukhari (pembahasan: Menyarakan Shalat, bab: Omng yang Lupa akan

Shalat, Maka Hendaklah Ia Shalat Manakala Mengingakrya, 7/20ll dari jalur
Hammam dari Qatadah dari Aras dari Nabi #, ia b€rkab, "hmngsiap Sang lup
akan shalat maka hendaHah k mengajalan shalat ifu manal<ala ia mengingabSa.
Tidak ada kafknh bgnW selain itu. "Dan diril<anlah shalat wtuk mazgingat Aku."
(Qs. Thaalna 12Ol: l4l

Hammam berkata, Aku mendengam!,a berkata, 'Dan dirikanlah shalat unfuk
mengingat "(no. 598)

HR. Muslim : Masjid dan Ternpat-ternpat Shalat, bab: Qadha Shalat
png Terlanntkan, l/477, r;c.. 3l4/6841dari iafur Hammam dan setemsnya.

Dalam sebuah riwayat disebutkan, "BaruUsiapa gng lup akan shalat atau tidur
sehinggB terlewatkan shalat, mal<a adalah b mengujalan shalat itu
manakala ia mangingabSa. "No. 315)

Dalam riwayat lain disebutkan, "Jika alah wrang di antam lalian tidur hhgga
teilanmtkan shalat abu lup akan slakl nal<a hqfuklah ia mangafizlan shalat itu
manalala k mangingahzSn "(no. 315)

Hadits Imran bin Hushain juga stahrsnya mutbfq alaih
HR. Al Bukhari (pernbahasan: Riwayat Hidup, bab: Tanda-Tanda Kenabian

dalam Islam, L/52O-521, no. 3571) dari jalur Abu Walid dari Salm bin ?atu dari Abu
Raja' dari Imran bin Hushain bahwa mereka bsama Nabi $ dalam sebuah
perjalanan, kemudian mereka berjalan pada mahrn mereka.... (dalam s€buah hadib
yang panjang.

HR. Muslim (pernbahasan: Masjid dan Menernukan Shaht, tnb: eadln Shalat
yang Terlarntl<an, l/47475, no.312-6821dad rahl Ubaidulhh bkr Abdul Majid dari
Salrn bin Tanr &n seterusnl,a., seperti yarg ada pada Al Bukhari.

Namun di dalamnSn tidak disebutkan, "hnngsiap gng lup al<an shaht atau
tidw sehinga tqleuatkan shalat .. "

As-simj Al Bulqini berl{ata, "Redal$i 'IGpan saja ia shalat' tidak say"a temukan.
Namun Asgrsyafi'i mengisyaratkan bahwa ini merupakan amalan yrang disepakati."
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Asy-Syafi'i berkata: Hadits ini diriwayatkan dari Nabi $
secara tersambung sanadnya dari hadits Anas dan Imran bin

Hushain dari Nabi #. Salah satu dari keduanya menambahkan

redaksi dari Nabi sb, "Barangsiapa Wng lup akan shalat atau

tidur sehingga terleowtkan shalat, maka hendaklah ia mengerjakan

shalat ifu manakala ia mengingabTS/a-" Dan yang lain menambah-

lan, "I{apan saja ia shalat. "

t

*f
:Jtt ltt Itl't o

* /
,aU .'9J-. (J

&ir .///Ov; :Jte ,e1t 6"^; -\.1
"'5-":t

-c3l f ,L,ir G?(

t
I(. ,9lOz z

JG
O/

,it1.t:.

o

C

I

(-5.,l

O/

oo/ro/
J. 4lllL

E

I

o

,&,/6t li'd'e Ct U,/v *,i G-

)eL'ei *i ,;{)r trg Jtb tA:tW-r"
.)w j( &"u;a

l,

104. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-

SSnfi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufuan mengabar-

kan kepada kami dari Abu Zuban Al Makki, dari AMullah bin

Babah, dari Jubair bin Muth'im, bahwa Rasulullah $ bersaMa,

"Wahai bani Abdu Manaf, barangsiapa di anAm kalian yang diberi

suafu kewenangan atas urusan manusia, maka ianganlah ia
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melarang s*eoftrng unfuk thawaf di Bait ini, dan shalat kapan saja

ia mau, baik malam atau siang.'tr38
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r38 FR. Abu Daud : Manasik, bab: Thawaf S€sudah Ashar, 2/479-
480, no. 1889) dari jabr Sut/an dan setenrsnla.

FIR. At-Tirmilzi (p€rnbatlasan: Haji tnb: Riu,a!,at tentang Shalat Sesudah Shalat
Ashar dan Sesudah Stnlat Shuhrh @i Orang png Thawaf , 2/210,211) dari jalur
Ibnu lJyairnh dan seterusnya.

At-Timridd b€rkah, "Dalam bab ini iuga terdapat riwa5;at dari Ibnu Abbas dan
Abu Dzar.'

Ia juga berkat4 "Fladits Jubair statusnya hasn-shahih."
Abdulhh bin Abu lrlajih meriwayatkannp dari Abdullah bin Babah juga.

FIR. Ibnu Khuzaimah dalarn Slnhihtya (bab: Dalil bahwa larangan Nabi $
unhrk Shalat Sesudah Shalat Shubuh hingga Matahari Terbit, dan sesudah Shalat
Ashar Hingga Mabhari Terbenam adalah lamngan Khusus, Bukan tarangan Umum,
2/2531 dari jalur Abu Z.rbnt dari Abdullah bin Babah dan seterusnyra.

Redaksirya adalah: "Wahai Bani AbduManaf, wahai Bani Abdul Mudrthalib, jika
ada suafu un$an nranusia ylang disa-ahkan kepada kalian, rnaka iangan sampai aku
mengetahui kalian melarang seseorang shaht di depan Bait ini, pada wakhr kapan saja
ia nran, baik rnahm atau siang." (no- 1280) Sihkan lihat hadts no. 2747, L554
dengan redaksi prg s€rupa-

HR- Ibnu Flibban dalalrl. Al hsan (penrbatasan: Elersrci, bab: Waktu-Walrtu yang
Dilararg, 4/42o421, no- 1552) dati iahrr fut an dan saenrsq,e.

Juga dari Fhrr lbnu Wahb dari Amr bin Harits dari Abu Zubdr dari hnu Babah
dan seterusrrf. ftro. 1553)

FIR. Al Hakn dalam Al Mta&ak (pernbatrasan: l,{anaik, l/448, no.
l@3/351dari jahrr Al Fftrnraidi dari Sutpn bin lJyainah dan sctemsrrya.

Al Hakim b€rl€t4 'Stat s hadits shahifl, menurut kit€ria Al &.rkhari dan muslim
tetapi keduarrya tidak mdansimln." Penilaiannya ihr discpakati oleh Adz-Dzatrabi.
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105. Muslim dan AMul Majid mengabarkan kepada kami

dari Ibnu Juraij, dari Atha', dari Nabi$, dengan redaksi yang

sarna, seperti maknan5ra, tidak berMa darinya. Atha'

menambahkan, "Wahai Bani AMul Muththalib, atau wahai funi
Haqtim, atau uahai hni AbduManaf.'13e
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139 HR. AMurrazzaq dahm Mushannalnya (Petmbahasan: Manasik, bab: Thawal

S€sudah Ashar dan Shubuh, 5/6142, no. 9003) dari ialur Ibnu Juraij dari Atha'
bahwa Nabi $ bersaMa keeada Bani AMu Manaf, "Walai funi AMuManat iika
lalian mantqang suafu urusn... "Kernudian ia mmyebutkan redaksi yang seruPa.

Juga dari jalur hnu Juraij, ia berkata: Abu Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa

ia mendengar AMullah bin Babaih mengabarkan dari Jubair bin Muth'im dari

Nabi fisama seperti khabil Atl'a., "wahai Bani AMul Muththalib, u/ahai Bani

AbduManaf jangan sampai aku mangebhui. -- " (no. 9@41
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106. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkatar Aslr
Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufi,ran mengabar-

kan kepada kami dari Abdullah bin Abu labid, ia berkata: Aku
mendengar Abu Salamah berkata: Muawiyah datang ke Madinah.

Saat ia berada di atas mimbar, tiba-tiba ia berkata, "Wahai Katsir
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bin Shalt, pergilah ke tempat Aisyah Ummul Mukminin, dan

tanyakan kepadanya tentang shalatnya Nabi ;s dua rakaat

sesudah Ashar." Abu Salamah berkata: Kemudian aku pergi

bersamanya, dan hnu Abbas mengufus Abdullah bin Harits bin

Naufal unfuk pergl bersama kami. ia berkata, "Pergilah dan

simaklah apa yang dikatakan Ummul Mukminin." (Jmmu Salamah

berkata: Katsir bin Shalt lantas mendatangi Aisyah dan bertanya

kepadanya, namun Aisyah menjawab, "Aku tidak tahu. Akan

tetapi, pergilah kamu ke tempat Ummu Salamah, dan tanyakan

kepadanya!" Ummu Salamah berkata: Kemudian kami pergi

bersamanya ke tempat Ummu Salamah, Ialu Ummu Salamah

berkata, "Pada suatu hari Rasulullah # masuk ke rumah kami

sesudah shalat Ashar, lalu beliau shalat dua rakaat di sampingku.

Aku tidak pemah melihat beliau mengerjakan shalat dua rakaat itu.

Kemudian aku bertanya, 'Ya Rasulullah, engkau telah mengerjakan

shalat yang tidak pemah aku lihat'. Beliau menjawab,

'sesungguhnya aku tadi shalat dua rakaat sesudah Zhuhur. Tadi

aku kedatangan delegasi Bani Tamim, atau pefugas zakat, lalu

mereka menyibul*anku sehingga melewatkan shalat dua rakaat.

Inilah shalat dua rakaat i1u'.'tr'4o

1'10 HR. Al Humaidi dahm Musnadnya (Hadits-hadits Ummu Salamah ens dafi

Sufuan, l/741-742, oo. 295l..
Al Bahaqi berkata cr,lam Al Ma'rifah, "Stahs hadits shahih."
"Yahya bin Abu Katsir meriwayatkannyn dari Abu Salamah dari Ummu Salamah

secara ringkas."
"Dzalnrran merhrrayatkannya dari Aisyah ,*p dari Ummu Salamah'"

"Kuraib mantan sahaya hnu Abbas * meriwayatkannya dari Ummu

Salamah &."
Riwayat Kuraib ini sbins muttafag alaih
HR. Al Bukhari (pernbahasan: Waktu-Wakhr Shaht, bab' Shalat Yang

Terlerpatkan dan Sdainnf yang Boleh Dikerfr*an Sesudah Ashar) dan Muslim
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107. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia berkatat Arlr
Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufi,ran mengabar-

kan kepada kami dari Ibnu Qais, dari Muhammad bin Ibrahim At-
Taimi, dari kakeknya yaifu Qais, ia berkata: Nabi $ melihatku

shalat dua rakaat sesudah shalat Shubuh, lalu beliau bertanya,
"Shalat dua rakaat apa ini, wahai Qais?" Aku menjawab, "Aku tadi
belum shalat dua rakaat Fajar." Nabi $ pun diam terhadapku."l4l

(pembahasan: Shalatnya Musafir dan Shalat Qashar, bab: Informasi tentang Dua
Rakaat 17ang Dikeriakan Nabi $ S€sLrdah Ashar)."

141I{1. Al Humaidi dahm Musnad<rya (Hadits Qais,2/583, no. 868} dari jalur
Sufuan dari Sa'd bin Said bin Quir Al Anshari dari Muhammad bin hrahim AtrTairni
dari Qais dari lokeknya dengan redaksi yang sama.

Sufun berkata, "Atha' bin Abu Rabah meriwaSatkan hadits ini dari Sa'd bin
Said."
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Yang demikian itu fidak dianggap sebagai perbedaan dalam

hadits, melainkan sebagian dari hadits-hadits ini menunjukkan

sebagian yang lain. Karena inti dari larangan Nabi S adalah shalat

HR. Abu Daud (pernbahasan: Shalat, bab: Omng png Tertinggal Shalat Dua

Rakaat Fajar, Kapan Ia Mengqadhanya?" 2/78GLBL) dari ialur Ibnu Numair dari Sa'd

bin Said dari Muharnmad bin Ibrahirn dari Qais bin Amr dengan redaksi yang s€rupa.

Juga dari jalur Hamid bin YahSn Al Balkhi, ia trerkata: Sut/an berkata, "A*ra'
bin Abu Rabah menceritakan hadits ini dari Sa'd bin Said."

Abu Daud berkata, "Abdu Rabbih dan Yahya bin Said meriwayatkan hadits ini

bahwa kakek mereka shalat bersama Nabi #." (t o. L26l-12521
HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, bab: Riwayrat tentang Orang yang

Terler,ratkan Shalat Sunnah Dua Rakaat Sebelum Fajar Boleh Mengerjakarurya

Sesudah Shalat Shubuh, l/M7l dari fiilur AMul Adz bin Muhammad dari Sa'd bin

Said dan setenrsnya.
At-Tirmi&i berkata, "Hadits Muhamrnad bin hrahim odak kami ketahui seperti

ini kecuali dari hadits Sa'd bin Said."
Sut/an bin Uyainah b€rkata, "Atrra' bin Abu Rabah mendengar hadits ini dari

Sa'd bin Said."
"Hadits ini diriwayatkan sqana mutsl."
"Sa'd bin Said adalah saudara Yafura bin Said Al Anshari. Sedangkan Qais

adalah kakeknya Yahya bin Said. Menurut sebuah pendapat, ia adalah Qais bin Amru.
Pendapat lain mengatakan Qais bin Qahd."

Sanad hadits ini tidak tersambung karena Muhammad bh lbrahirn At-Taimi tidak

mendengar langsung dari Qais.
"sebagian dari mereka meriwa5ratkan hadits ini dari Sa'd bin Said dari

Muhammad bin hrahim bahwa Nabi $ keluar dan melihat Qais..."
"Hadits ini lebih shahih daripada hadits AMul Adzbin Muhammad bin Sa'd bin

Said."
HR. Al Hakirn dalam Al Musdruk (pembahasan: Shalat, l/27+2751dari ialur

Laits bin Sa'd dad Yahya bin Said dari ayahnya dari kakeknya dan setemsn5ra.

Kemudian ia berkata, "Qais bin Qahd Al Anshari adalah seorang sahabat. Jalur riwayat

kepadanyra shahih mmurut kriteria Al Bukhari dan Muslim."
Hadits ini dirtunyatkan oleh Muhammad bin hrahim At-Taimi dari Qais bin

Qahd.
Kernudian ia meriwayatkannya dari friltlt" sa'd bin said dari Muhammad bin

Ibrahim At-Taimi dan setenrsnya. Penila*mnya itu disepakati ol€h Adz-Dzahabi.

FIR. Ibnu Khuzaimah dEi]Elm Slnhkrya (bab: Keringanan unhrk Shalat Sunnah

Fafrrr Drla Rakaat Sesudah shalat Shubuh , 2/l&, no. 1116) dari plur l-aits bin sa'd
dan seterusnya.

HR. Ibnu Hibban dalam Al ftsan (pernbahasan: Shalat, bab: Stnlat Sunnah,

6/222-223, no.247ll.
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sesudah Shubuh hingga matahari terbit, dan sesudah matahari

tampak hingga ia naik tinggi, shalat sesudah Ashar hingga

matahari terbenam dan sesudah sebagiannya tenggelam hingga

tenggelam seluruhnya, serta shalat di pertengahan siang hingga

matahari tergelincir kecuali pada hari Jum'at. l-arangan
Rasulullah S tersebut tidak berlaku pada setiap shalat yang wajib

dikerjakan dengan jalan apa pun, atau shalat tersebut hukumnya
sunnah muakkad sehingga ia diperintahkan unfuk mengerjakannya

meskipun bukan fardhu, atau shalat seperti shalat yang biasa

dikerjakan seseorang lalu ia lupa. Salah satu dari shalat-shalat ini
boleh dikerjakan pada waktu tersebut berdasarkan dalil dari
Rasulullah $, kemudian ijmak para ulama terkait shalat jenazah

sesudah shalat Shubuh dan shalat Ashar.

Barangkali ada yang bertanya, "Mana dalilnya dari
Rasulullah $?" Jawabnya adalah sabda Nabi $, "Barangsiapa

yang lupa akan safu shalat atau tertidw hingga melewatkannya,
maka hendaHah ia mengerjakan shalat ifu manakala
mengingabtya, karena Allah ffi, berfirman, 'Dan diril<anlah shalat

untuk mengingat Aku '. "(Qs. Thaahaa l20l: l4l
Selain ifu, perintah Nabi S agar tidak melarang seseorang

untuk thawaf di Baitullah dan shalat pada waktu kapan saja ia
mau. Selain ifu, umat Islam biasa menshalati jenazah mereka
sesudah Ashar dan Shubuh.

Dalam riwayat Ummu Salamah dijelaskan bahwa Nabi $
shalat dua rakaat di rumahnya sqsudah shalat Ashar, yang biasa

beliau kerjakan sesudah shalat Shubuh. Beliau sibuk menerima
delegasi sehingga tidak sempat mengerjakan shalat tersebut, lalu
beliau mengerjakannya sesudah shalat Ashar.
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Qais kakeknya Yahya bin Said bin Qais meriwayatkan

bahwa Nabi $ pemah melihatnya shalat dua rakaat sesudah

Shubuh. Ketika beliau bertanya, ia menjawab bahwa dua rakaat

tersebut adalah dua rakaat shalat sunah Fajar. Rasulullah # p,r.,

mengakui perbuatannya ifu karena shalat sunah Fajar dua rakaat

itu hukumnya sunah mual*ad darn diperintahkan. Jadi, tidak boleh

dipahami selain bahwa larangan Nabi $ terhadap shalat pada

waktu-waktu yang dilarang itu maksudnya sesuai dengan apa yang

telah saln sampaikan, yaitu setiap shalat Snng tidak wajib. Adapun

setiap shalat yang biasa dikerjakan seseoftIng kemudian ia lupa

atau sibuk, serta setiap shalat yang hukumnya sunah mualrkad

meskipun bukan fardhu seperti shalat sunah Fajar dan gerhana,

maka larangan Nabi $ tidak berlaku terhadapnln.

Larangan shalat sesudah Shubuh, sesudah Ashar dan pada

pertengahan siang itu sama seperti larangan shalat ketika garis

lingkar atas matahari terbenam dan tampak; tidak ada perbedaan

di dalamnya, karena setnua ifu masih safu larangan.

Ini seperti larangan Nabi $ terhadap shalat di pertengahan

siang hingga matahari tergelincir pada hari Jum'at. Karena

biasanya jamaah meramaikan Jum'at dan shalat hingga imam

keluar unfuk mengimami. Yang dernikian ifu seperti hadits tentang

larangan Nabi $ terhadap puasa satu hari sebelum Ramadhan,

kecuali hari ifu bertepatan dengan hari seseorang rutin

mengerjakan pu€Na.
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L7. Perbedaan Pendapat Dalam Masalah Ini

Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sebagian ulama dari

kalangan kami dan lainnya menentang pendapat kami, dan

berkata, "Boleh shalat jenazah sesudah shalat Ashar dan Shubuh

selama belum mendekati matahari terbit dan selama matahari

belum bembah." Dalam hal ini ia berargumen dengan hadits yang

ia riwayatkan dari hnu Umar yang mirip dengan sebagian

pendapat yang ia 1r"-rLuL*.142

Ibnu Umar @ hanya mendengar dari Rasulullah S
larangan agar seseorang tidak berjaga-jaga sehingga mengerjakan

shalat tepat pada saat matahari terbit dan saat terbenam. Saya

tidak mengetahuinya meriwayatkan dari beliau larangan sesudah

shalat Ashar dan 5111616.143 Karena itu, hnu Umar (ft,

142 HR. Ath-Thabmni (pernbahasan: Shalat Janazah, bab: Sharlat Jernzah
Sesudah Shubuh Hingga Langit Menguning, dan Sesr-rdah Ashar hingga Langit
Menguning, 1/229l. dari lalur Muhammad bin Abu Harmalah mantan sahayra
AMurrahman bin Abu Sufun bin Hauthab, bahwa Tanab binti Abu Salamah urafat,
sedangkan Thariq menjadi gubemur Madinah saat itu. Jq:rtzahrya dibawa sesudah
shalat Shubuh, kemudian diletakkan di pernakaman Baqi'." Muhammad bin Abu
Harmalah berkata, "Thariq shalat Shubuh saat itu saat langit nnsih gelap."

Ibnu Abi Harmalah berleta, "Aku merdengar AMullah bin Umar berkata kepada
keluarga Zairnb, "Silakan pilih antara menshalati iqazah kalian sekarang, atau
membiarkannya hingga matahari naik. "

Juga dari jalur Nafi' bahwa Abdullah bin Umar & berkata, "Shalat jenazah boleh
dilakukan sesudah shalat Ashar dan shalat Shubuh manakala kita telah mengerjakan
shalat pada wakhrnya." lno.2G2Ll

143 p1g. Ath-Thabrani (pernbahasan: Al Qur'an, bab: Larangan Shalat Sesudah
Shalat shubuh dan Ashar, 1220, no- 47) danjalur Nafi' dari AMullah bin Umar bahwa
Rasulullah s bersaMa, "langanlah salah seonng di anbn katian berBgajaga
sehingga ia mangajal<an shakt tept pada waktu mabhai tqbit dan tidak pula pda
waktu matahari tqbenan. "
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berpandangan bahwa larangan tersebut Maku mutlak trnfuk

setiap shalat, sehingga ia melarang shalat ig,,6zah karena

dikedalon pada dua waktu png dilamng. Tetapi hnu Umar r$,

pemah menshalati ierE?ah sesudah shalat Shubuh dan sesudah

shalat Ashar karena l6rni tdak mengebhuinya merfuyayatkan

larangan shalat pada saat-saat tersebut.

Barangsiapa lang mengetahui bahrrra Nabi $ melarang

shalat sesudah shalat Shuhh dan Ashar sebagaimana beliau

melarang shalat pada saat matahari tefuit dan tenggelam, maka ia

harus tahu apa l,ang saya sampaikan, bahwa yang beliau larang

hanyalah shalat 1ang tidak hanrs.

Barangsiapa yang meriwaptkan sehingga tahu bahwa

Nabi $ pemah shalat sesudah shalat Shubuh dan Ashar berupa

dua rakaat yang biasa beliau kerjakan sesr"rdah shalat Zhuhur

narnun beliau sibuk sehingga meleuntkannya, dan tahu bahwa

Nabi s| mengakui shalat dua rakaat l,ang dikerahkan shalat

Shubuh, maka ia hams mengatakan bahwa Nabi $ hanF

melarang shalat 5rang tidak harus, dan beliau tidak melarang

seseoftrng unfuk mengerjakan shalat sunah 3Eng biasa ia keriakan,

dan shalat Sang hukumnya sunnah muaftkad- Barangsiapa yang

berpandangan demikian, dan tahu bahwa Nabi $ melarang shalat

sesudah shalat Shubuh hingga matahari terbit dan sesudah shalat

Ashar hingga matahari ter;benam, maka ia tidak boleh berpendapat

selain yang kami sampaikan; atau beliau melarang shalat ienazah

HR Al Br*had : WaL"tu-Warktu Shaht, bab: Larargan BerjagaJaga

Shalat Saat Matahari Terbit dan Terbenam, l/799, no. 585) dad iah'tr Abdullah bin

Yusuf dari Malik dan seterusnYa-

FlR. Muslim (pernbahasan: shalatun para Musafu, bab' walfrrwerktu larangan

shalat, L/1r67, no.289/828) dari jahx. Yahgra bin Yahp dari l\,Iatk dan setemsngra.
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sesudah shalat Shubuh dan sesudah shalat Ashar dalam keadaan

apa pun.

Ulama tersebut juga berpandangan bahwa seseorang tidak
boleh mengerjakan shalat sunah thawaf sesudah shalat Shubuh

hingga matahari terbit, dan tidak pula sesudah shalat Ashar hingga

matahari tertenam.

108. Ia berargumen bahwa Umar bin Khaththab rg pemah

melakukan thawaf sesudah shalat Shubuh. Sesudah itu ia

mengamat-amati tetapi ia tidak melihat matahari sehingga ia

menaiki kendaraan, lalu menghentikan kendaraannya di Dat
Thuwa, lalu ia shalat.14

Jika Umar {g mernakruhkan shalat pada waktu itu, maka
ifu seperti pandangan Ibnu Umar iS. Alasannya adalah ia tahu
bahwa Rasulullah $ melarang shalat sesudah shalat Shubuh dan

Ashar, lalu ia melihat larangan beliau itu berlaku mutlak sehingga

ia meninggalkan shalat pada saat itu hingga matahari terbit.

Orang yang berpendapat demikian harus mengatakan
bahwa tidak boleh shalat pada semua waktu yang dilarang
Nabi $, baik itu shalat thawaf atau shalat jenazah. Demikian pula,

ia tidak boleh mengerjakan shalat yang terlalatkan pada waktu
tersebut. Yaifu sejak ia shalat Shubuh hingga muncul matahari,

144 HR. Ath-Thabrani (pernbahasan: Haji, bab: Shalat Sesudah Shubuh dan
Ashar saat Thawaf, l/368, no. 117) dari jalur Ibnu syihab dari Humaid bin
AMurrahrrnn bin Auf bahwa Abdurmhman bin AMd eari mengabarinya, bah',ra ia
thawaf di Baitullah bersama Umar bin Khaththab 4fu sesudah shalat Shubuh. Ketika
Umar r$ menyelesaikan thauafnyra, ia merrgamat-amati tetapi ia belum melihat
matahari terbit, sehingga ia menaiki kendaraan hingga ia menghentikan kendamannya
di Dzu Thuwa, kemudian ia shalat dua rakaat.
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dan ketika ia shalat Ashar hingga matahari terbenam sempulna,

serta pada wakhr pertengahan siang hingga matahari tergelincir.

109. Semakna dengan ini adalah riwayat bahwa Abu Alryub

Al Anshari mendengar Nabi $ melarang seseoftmg untuk buang

hajat dengan menghadap kiblat atau Baitul Maqdis- Abu A1ryub

berkata, "Kami tiba di $ram dan mendapati ternpat-tempat buang

hajat telah dibuat, sehingga kami memiringkan badan sambil

memohon ampun kepada Altah."145

1.10. hnu Umar 4S heran kepada orang lnng mengatakan,

"Tidak boleh menghadap kiblat dan Baitul Maqdis saat buang

145 HR. Ath-Thabrani (pernbahasan: Kiblat, bab: Larangan MenghadaP Kiblat

saat seseomng Buang Haial l/1931dad ialur Ish4 bin Abdulhh bin Abu Thalhah

dari Rafi' bin Ishaq hantan sahap keltrarga Tsufa', biasa dipanggil maula Abu

Thalhah, bahwa ia mendengar Abu Ayyub Al Anshari sahabat Rasnu[ah #i ber&ata

saat ia berada di Mesir, "D€rni Allah, aku tdak tahu apa yang dihlokan dengan

ternpat-ternpat buang hajat ini, sedargkan Basrlulhh * b€rsaM4 "Jika salah s@n 7g

di anbm kalian pqsi buang air fur abu aA kdl, nnla ians?nlah b manghadap

kibkt, dan iangan pula ia manbetakanginya."
HR. Al eukhuri : wudhrr tnb: Tidak boleh Meqghadap Kiblat Saat

Buang Air Kecil dan Buang Air B€5Jar, L/681dari jalur Adam dari Ibnu fbi Dd'b dad

ez-ZJnn dari Atha' bin Yadd Al-Laitsi dari Abu Ay1mb secara terangkat sanadnya,

"Jika satah seomng di antam t<atian b@g air bar, npla iangntah b manghadap ke

kibtat dan jangan puk manbelakanginga! MqSMPlah lal*m ke amh timur abu

bamt!"
HR. Muslim (pembahasan: Bersuci, bab: BerbtinF, l/2241 dari frrlur Sufuan bin

uyainah da'i- Az-^hn dad Atha' bin Yadd AFLaibi dari Abu A14nrb bahr,va Nabi $
U"*uUa4 ,Uika sakh seoftng di anbm l@lian Awrg lakt mal@ rtnganhh ia

menghadap ke hbtat dan hrypn pla man&langittg, bik hrug aA kqil atau

buang air baar! Maghadaplah t<atian ke anh timur abu bamt!"
-Abu Alyub b"rLta, "Kami tiba di qram dan mendapati ternpat-ternpat btrang

hajat telah dibuat, sehingga kami merniringkan badan sambil mernohon ampun kepada

Allah." (no.59/4641
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hajat." Ia berkata, "Aku pemah melihat Rasulullah # di atas dua

batu bata sambil menghadap ke Baitul Maqdis untuk buang

haja1."1tt6

Abu A5yub mengetahui larangan tersebut lalu ia melihaturya
berlaku secara mutlak. Sedangkan Ibnu Umar iS mengetahui

Nabi $ pemah buang hajat dengan menghadap ke kiblat, tetapi ia

tidak mengetahui larangan tersebut sehingga ia menolak larangan

tersebut. Sedangkan ulama yang mengetahui kedua hadits tersebut

akan mengatakan bahwa larangan menghadap kiblat dan Baitul
Maqdis hanya berlaku di padang pasir yang tentunya banyak orang
lewat di sana dan tidak ada penutup, karena padang pasir

merupakan tanah lapang dimana orang yang shalat menghadap ke
tempat tersebut atau membelakangiryn, sehingga aurat or<mg yang

buang hajat ifu akan terlihat seandainya ia menghadap kiblat atau

membelakanginya. Ulama ini juga mengatakan bahwa tidak ada

larangan untuk menghadap kiblat saat buang hajat di rumah

1'15 HR. Ath-Thabmni (pernbahasan: Kiblat, bab: Keringanan Menghadap Kiblat
untuk Bung Air Kecil Dan Bmng Air El€sar, l/L93-1941dari jalur Yahya bin Said
dari Muhammad bin Yahya bin Habban dari pamanngra itu wasi' bin Habban dari
Abdullah bin Umar bahwa ia Hata, "orang-orang mengatakan, "Jika kamu telah
duduk unhrk buang hajat, maka janganlah kamu ke kiblat, dan jangan pula
ke Baihrl Maqdis!"

Abdullah berkata, "Aku pemah menaiki rurnah l{ami dan melihat Rasulullah €i
duduk di atas dua batu bata menghadap kiblat untuk buang hajat." Kernudian ia
berkata, "Barangkali kamu termasuk oftmg-orcrrg yang shatat di atas paha mereka
(maksudnya sujud dengan cara menernpellcn pemt pada dua pantat)." periwayat
berkata: Aku berkata, "Derni Allah, aku tidak tahu."

Malik berkata, "Maksudnya adalah orang yang bersujud tetapi tidak mengangkat
tubuhnya dad tanah, melainkan menempel pada tanah."

HR. AI Bukhari (pernbahasan: Wudhu, bab: Omng yang Buang Hajat di Atas
Dua Batu Bata, 7/68-59, no. 145) dari ialur Abdullah bin yusuf dari Malik dan
seterusnya.

HR. Muslim (pernbahasan: Bersuci, bab: Btnng Hapt, 1/ll4-115, no. 6l/66)
dari jalur Yahya bin Said dan setemsnya.
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karena tempatrya sempit, tertuhrp, dan kebtrfuhan manusia

terhadap fasilitas tersebut. Seseorang fidak bisa melihat orang lain

lnng berada di tempat buang hajat kecuali ia masuk atau

mengintip.

Semakna dengan ini adalah Usaid bin Hudhair dan Jabir

bin Abdullah shalat dalam keadaan sakit dengan cara duduk untuk

imam shalatnya jamaah png sehat. Kduanya lantas menyrruh

mereka unfuk duduk bersama keduanp. Alasanrya adalah karena

keduanya -Allah Mahatahur- mengetahui bahr,va Rasulullah S
shalat sambil duduk, sdangkan jamaah beliau shalat di belakang

dengan cara berdiri. lalu beliau menyuruh mereka unfuk duduk-

Karena ifu, keduanya mengambil afuran ini, dan hal itu benar bagi

keduanlA tanpa diragukan. Namun luput dari pengetahuan

keduan5n bahwa Nabi $ shalat pada waktu sakit menjelang wafat

dengan cara duduk, sedangkan Abu Bakar berdiri di sampingngra,

dan jamaah berdiri di belakangnlE. Jadi, praktik ini menghapus

perintah Nabi $ sebelumnya gntuk duduk manakala beliau shalat

dalam keadaan sakit dengan cara duduk. Gang yang mengetahui

kedtn sunnah tersebut wajib berpegang pada praktik Nabi $ 5nng

paling akhir, karena ia berkedgrdgkan sebagai penghapus terhadap

yang pertama, atau kepada perintah Nabi $ png sebagiannya

menunjukkan sebagian yang lain.

Semakna dengan ini adalah Ali bin Abu Thalib r$,

berkhutbah di hadapan orcmg'oftmg saat Utsman bin Affan 'S
terkepung. Ia memberitahu mereka bahwa Nabi $ melarang

unfuk menahan her,uan kuftan sesudah tiga kali, dan ia memang

berpegang pada sunnah ini karena ia mendengamya dari Nabi S'
AHullah bin Waqid meriwaptkannSn dari Nabi $. Begitu juga
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dengan selain keduanya. Namun ketika Aisyah,ap meriwayatkan

bahwa Nabi $ pada mulanya melarang penyimpanur hcr,rran

kurban, tetapi kemudian beliau bersaMa, 'Makanlah, jadikillall
sebagai bekal, dan bersdekahlah!", dan ketika Jabir bin
Abdullah meriwayatkan dari Nabi $ bahwa beliau melarang untuk

menyimpan hewan kurban sesudah tiga hari, kemudian beliau

bersaMa, "Makanlah, jadikanlah sebagai bekal, dan bersedekah-

lah!',t47 maka orang yemg mengetahui dua perkara tersebut harus
mengatakan bahwa Nabi S melarang menyimpan daging kurban

karena suafu alasan. Jika alasan tersebut ada, maka dilarang

menyimpan. Jika tidak ada alasan yang sama maka tidak dilarang
menyimpan. Atau ia harus mengatakan bahwa larangan Nabi $
terhadap penyimpanan daging kurban ifu hanya berlaku dalam
satu wakfu, kemudian Rasulullah $ memberikan keringanan

terhadapnya. Perintah beliau yang paling terakhir ihr
berkedudukan sebagai penghapus bagi perintah yang pertama.

Jadi, masing-masing berpendapat sesuai yang ia dengar
dari Rasulullah S. Sedangkan dari Rasulullah S ada keterangan

lain yang menunjukkan bahwa beliau bersabda demikian
berdasarkan suafu makna, bukan makna yang lain; atau beliau
telah menghapusnya, sehingga sebagian orang mengetahui yang
pertama tetapi tidak mengetahui yang lain. Seandainya ia
mengetahui keputusan Rasululluh # yang terakhir, maka ia insya

Allah akan berpegang padanya.

Ada banyak kasus senrpa dalam berbagai hadits. Saya

menyampaikan sebagiannya saja hanya untuk menunjukkan
perkara-perkara yang keliru dipahami oleh sebagian orang yang
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mengkaji ilmu, agar orang ltang mengetahui menyadari bahwa di

antara para sahabat senior, orang-orang lrang utama, para ahli

agama dan orang-oErng tepercaya itu ada sebagian yang luput dari

pengetahuan tentang sunnah-sunnah Rasulullah *, tetapi sunnah-

sunnah tersebut diketahui oleh orang lain Sang barangkali tidak

setingkat dengan mereka dad segl senioritas dan keilmuannya.

Dapat diketahui bahwa pengetahuan khusus tentang Sunnah

mempakan ilmu khusus yang diberikan kepada oftIng-oftmg yang

diberi kangria oleh Allah, bulGn merupakan ihnu yang masyhur

seperti masyhumyra shalat dan sejurnlah perkara fardhu yang

dibebankan pada semua umat. Seandainya perkara ini masyhur

seperti masyhumya sejumlah perkara fardhu, niscaya tidak te4adi

hal-hal seperti grang telah saya sampaikan di atas-

Dapat diketahui bahwa manakala sebuah hadits

diriwaptkan oleh para periunyat yans tsiqah dari Rasulullah db,

maka itulah tanda bahwa hadits tersebut valid. Kita tidak boleh

menilai suafu hadits sebagai hadits valid semata karena disepakati

oleh sebagian sahabat Rasulullah s. suatu hadits juga tidak boleh

ditolak sekiranyia sebagian sahabat Rasulullah $ melakukan

amalan yang berbeda dari hadits tersebut. Karena para sahabat

Rasulullah # dan seluruh umat membutuhkan perintah

Rasulullah #, d* mereka harus mengikutinln. ndak ada satu

pun dari pendapatrpendapat mereka yang mengiluti riwayat dari

beliau dan sejalan dengannya ifu menambahkan kekuatan pada

ucapan beliau. Dan tidak ada satu pendapat pun !'ang

bertentangan dengan saffia beliau ifu membtratuiya mmjadi lemah

selama ia dirivraptkan oleh periwayat lrang b4ah. Karena

perkataan beliaulah yang diharuskan atas mereka unfuk mereka
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ikuti. Tidak demikian adanya perkataan sembarang manusia selain
Rasulullah $.

Jika seseorang berkata, "Saya mencurigai hadits yang
diriwayatkan dari Nabi S manakala ditentang oleh sebagian

sahabat beliau," maka boleh juga baginya unfuk mencurigai hadits
dari sebagian sahabat lantaran bertentangan dengan hadits
Nabi S. Karena masing-masing diriwayatkan secara bersama-

sama, dan keduanya juga sama-s.una pantas dicurigai, sehingga
apa yang diriwayatkan dari Nabi $ itu lebih pantas untuk
dijadikan pegangan. Barangsiapa di antara mereka yang
mengemukakan suafu pendapat yang tidak ia riwaptkan dari
Nabi S, maka seseorang tidak boleh mengatakan, "Orang ifu
mengatakannya dari Rasulullah #," sesuai alasan yang telah saya

sampaikan bahwa sebagian dari sahabat ifu luput dari pengetahuan
tentang sebagian perkataan beliau. Kita fidak boleh menyebutkan
pendapat itu dari sahabat tersebut kecuali sebagai pendapat
pribadinya, bukan pendapat yang ia katakan dari Rasulullah #i.

Oleh karena demikian ketentuannya, maka kami Udak
boleh membenturkan perkataan seseoftmg dengan perkataan
Rasulullah $. Seandainya seseoftmg berkata, "Tidak boleh
diterima suafu pendapat kecuali dari Rasululluh #," maka tidak
halal baginSn untuk menyalahi oftrng yang menempatkan
perkataan ini pada tempafor5a. Tidak ada seorang pun selain
Rasulullah $, melainkan perkataannya boleh diambil dan boleh
ditinggalkan, kendati mereka adalah para sahabat Rasulullah $.
Tidak boleh perkataan Rasulullah #i ditolak demi mengikuti
pendapat seseorang selain beliau.
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Barangkali ada png bertanya, "Silakan Anda menyampai-

kan dalil terhadap pendapat yang Anda mengemulrakan itu!"

Jawabnya, dalilnya adalah apa yang saya sampaikan dalam

bab ini dan bab lain, baik secara terperinci atau secara garis besar'

Di antaranyra adalah Umar bin Khaththab rg, imam umat

Islam, tokoh terkemuka dan utama, termasuk kategori sahabat

senior, wara', ahli agama, dan konsisten, dapat menemukan ilmu

sebelum ditanya, dan orang png banyak mengungkap bertagai

rahasia. Perkataannya dapat diiadikan keputusan hulmm yang

mengikat. Ia memufuskan perkara di antam kaum Muhajirin dan

Anshar bahwa diyat itu ditanggung kerabat pelalru, sdangkan istri

tidak mer,varisi diyat suaminya sedikit pun- Ia berstahrs demikian

hingga ia diberitahu atau dikirimi surat oleh Dhahhak bin Sufuan,

bahwa Rasulullah $ mengrnmkan surat kepadanya yang isinya

istri Asyyam Adh-Dhabbi diberi warisan dari diyat suaminya itu,

sehingga Umar kembali kepada keputusan tersebut dan

meninggalkan pendapat pribadinya.

umar juga memutuskan bahwa diyat ibu iari adalah

lima belas unta, jari tengah dan jari telunjuk adalah sepuluh unta,

jari yang di samping jari manis adalah sembilan, sedangkan jari

manis adalah enam. Ia membuat kepufusan demikian hitgga

ditemukan surat di tangan keluarga Amr bin Hazrn Srang difulis

untuknya oleh Nabi,$, bahwa di5at setiap jari adalah sepuluh

unta. Karena itu orang-orang meninggalkan pendapat Umar r$

dan beralih kepada surat Nabi fu tersebut. Dengan meninggalkan

kepuhrsan Umar untuk mengikuti keputusan Nabi $ itu mereka

telah melakukan tindakan seperti Snng dilakukan Umar terhadap

dirinya sendiri, yaitu ia meninggalkan pertuatannla sendiri unhrk
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mengikuti keputusan Rasulullah #. Itulah yang diwajibkan Allah
pada Umar rS, pada para sahabat lain, dan para semua umat.

Hal ini mengandtrng dalil bahwa hakim memutuskan
berdasarkan pendapat pribadinya dalam perkara yang sebenamya
Rasulullah 4$ telah menetapkan aturan di dalamnya, tetapi hakim
tersebut belum mengetahui, dan kebanyakan dari mereka juga

tidak mengetahuinya. Hal ifu menunjukkan bahwa pengetahuan
khusus tentang hukum-hukum ifu sifatrya khusus, bukan bersifat
umum seperti umumnya perkara-perkara fardhu yang bersifat garis

besar.

Abu Bakar @ membagikan harta rampasan perang hingga
ia menjumpai Allah dengan menyamakan antara orang merdeka
dan budak. Ia tidak mengutamakan seseorcmg karena faktor
senioritas dan nasab- Kemudian umar rg membagikan harta
rampasan perang dengan mengesampingkan para budak, dan
mengutamakan seseorang karena faktor senioritas dan nasab.
Kemudian Ali & melakukan pembagian dengan mengesamping-
kan budak dan menyamakan semua orang.l,lti Ini merupakan
perkara terbesar dan paling umurn yang ditangani para khalifah,

t'ttlsibkan baca hadib (no. 1885, pernhhasan: pembagian fai-, bab: Cam
pernbagian ernpat perlima harta fai').

Dalam l<trab sunan Abi Daud bahasan tentang pajnk, kepemimpinan dan fai.,
bab: Pernbagian fai' terdapat riurayat dari jnlur Abdullah bin Niyar auri Ur,*f, auri
Aisyah '9, bahura Nabi $ diberi pakaian yang ada hiasannya, lalu bdiau
membagikannya kepada p€rernpuan merdeka dan budak. Aislrah 6 berkata, "A!,atku
juga menrbagikannp unhrk orang merdel<a dan budak." lS/554, no.29Ml

Umar s b€rkata, "Tidak ada seomng pun di dunia melainkan ia merniliki hak
dari harh ini ynng diberikan kepadanya atau ditahan darinya, kecuali btrdak-budak
yang kalian miliki." lrakhnihadits telah disebutkan pada, no- 1g6g, bahasan tenbng
pembagian fai', bab: Pernberian kepada p€rempuan dan anak-anak).
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serta paling pantas sekiranya tidak ada perbedaan pendapat di

dalamnya.

Allah & membagi harta umat menjadi tiga bagian, yaihr

harta fai" harta ghanimah, dan harta zakat. Para imam berbeda

dalam membagikann5n, tetapi tdak ada seorang pun yang

menerima pemberian Abu Bakar, Umar dan Ali lBng menolak

cara pembagian tersebut. Hal ini merlrnjukkan bahun mereka

funduk kepada hakim mere)<a, meskipun pendapat mereka

berteda dari pendapat imam, dan meskipun imam terkadang

membuat keputusan ynng befteda dengan pendapatrpendapat

mereka, bukan karena seluruh hukum-hukum mereka itu

menrpakan ijmak dari mereka.

Halinijugamengandungbantahanterhadaporangyang
mendakwakan bahwa kepufusan hakim mereka manakala

dijatuhkan di hadapan mereka dan mereka tidak menolaknya,

maka itu fidak lain karena mereka telah mengilmti pendapahrya'

Alasannya adalah karena seandainSn mereka pendapat imam

tersebut, tentulah mereka tidak menentangnya lagi sesudah ifu-

Barangkaliadayangberhanya,..Merekamengikuti
pendapahrya saat ia masih hidup, kemudian mereka melihat

pendapat yang berbeda sepeninggalnya' "

Jawabnya, Anda dalam hal ini terbantah -jika memang ifu

yang terjadi- bahwa ijmak mereka itu bukan merupakan hujjah

bagi mereka manakala mereka boleh melakukan umak terhadap

cara pembagian Abu Bakar 4p, kemudian mereka umak lagr

terhadap cara pembagian Umar {$, kemudian mereka melakukan

ijmak lagi terhadap cara pembagian Ali,&, sedangkan masing-

masing dari mereka berbeda dari yang lain. Jika demikian, ijmak
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mereka tidak bisa jadi hujjah bagi mereka di awal dan di akhir.
Demikian pula, manakala Umak tersebut tidak bisa menjadi hujjah
bagi mereka, maka ia juga tdak bisa menjadi hujjah bagi orang
sesudah mereka.

Barangkali ada yang bertanya, "Apa tanggapan Anda?,,
sap katakan, "Yang demikian ifu sama sekali tidak bisa disebut
rjmak- Akan tetapi, masing-masing dihubungkan kepada
pelakunya. Perbuatan Abu Bakar rg dihubungkan kepadan5ra,
perbuatan Umar @ dihubungkan kepadan3n, dan pertuatan
Ali & dihubungkan kepadanya. orang rain yang mengambil
pemberian dari mereka fidak boreh dikatakan setuju kepada
mereka, dan tidak pula tidak sefuju kepada mereka. perkataan dan
perbuatan seseorang udak boleh disandarkan kepada orcng yang
diam. Perkataan dan perbuatan setiap orcmg hanya disandarkan
kepada dirinya sendiri.

Hal ini mengandung dalil bahwa klaim ijmak dalam banyak
kepufusan hukum yang bersifat kh,sus itu tidak seperti yang
dikatakan oleh orang yang mengklaimnya.

Barangkali ada },ung b€rtanya, 'Apakah Anda menemukan
kasus yang sama dengan ini?" Kami menjarrab, kami memurai
penjelasan dari sini karena ifulah kebUalon paling masyhur yang
diambil para imam, dan yang paling pantas sekiranya mereka tidak
berselisih di dalamnya, dan tidak luput dari pengetahuan kalangan
luas. Kami sendiri menemukan banyak kasus semacam ifu.

sesungguhnya Abu Bakar rg menjadikan kakek sama
kedudukannya dengan ayah (dalam soal unrisan), kemudian ia
mengesampingkan para saudara saat ada ayah. Tetapi kemudian
pendapahya ini ditentang oleh Umar, Utsman dan Ali ,g.
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contoh lain, Abu Bakar.s berpandangan bahwa sebagian

orang yang murtad itu dikenai tebusan dan boleh ditawan' Dengan

p*J*g*, ini Abu Bakar rg pun menahan mereka' tetapi

kemudian umar @ melepaskan mereka dan berkata, "Tidak ada

penawanan dan tidak ada permintaan tebusan." Selain ifu masih

banyak kasus lain, tetapi kami Udak perlu mengupasnya'

melainkan ankup dengan fuber'apakasus tersebut'
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111. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muslim bin Khalid

mengabarkan kepada kami dari hnu Juraij, dari Hisyam bin

Urwah, dari ayahnya, bahwa Yahya bin Hathib menceritakan

kepadanya, ia berkata, "Hathib wafat, dan sebelum wafat ia

memerdekakan budak-budaknya yang shalat dan puasa. Saat ifu ia

memiliki budak perempuan nubi5ryah yang telah shalat dan

berptrasa. Ia perempuan dari luar Arab dan tidak paham agama.

Karena itu, tdak ada yang menjadi perhatian Hathib selain

kehamilannya. Budak perempuan itu statusnya janda. Hathib

lantas pergl menjumpar Umar dan menceritakan hal ihl

kepadanya. Umar berkata, "sungguh kamu ini laki-laki yang tidak

membawa kebaikan." Hathib kaget dengan ucapan Umar ifu-

Umar lantas mengutus seseorang unfuk memanggil budak

perempuan ifu dan bertanya, "Apakah kamu hamil?" Budak

perempuan ih.r menjawab, 'Ya, dari Marghusy dengan uang dua

dirham." Temyata ia membeberkan masalah itu dan tidak

menufupnufupinya."

Periwayat berkata: Kebefulan saat itu ia berjumpa dengan

AIi, Utsman dan AMurrahman bin Auf. Umar berkata, "Berilah

aku saran!" Utsman saat ifu duduk, lalu ia be6aring- Sedangkan

AIi dan AMurrahman berkata, "la di;afuhi sanksi hadd-" Umar r$

berkata, "Berilah aku saran, wahai Utsman!" Utsman menjawab,

"Kedua saudaramu sudah memberimu saran." Umar berkata,

"Kamu, berilah sarem kepadaku." [Jtsman akhimp berkata, "Aku

melihatnya membeberkan pertruatannya itu, sepertinya ia tidak

mengetahuinp. Sanksi hadd tidak dijatuhkan keruali pada orang

yang mengetahuinya." lJmar berkata, "Kamu benar. Kamu benar.

Demi Dzat yang menguasai jiwaku, tidaklah sanksi hadd itu
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dijatuhkan kecu{i pada orang yang mengetahuinya." (Jmar lantas

menderanya serafus kali dan mengasingkannya selama s.1.1r*r.149

r4e }fl1 Abdurmzzaq dalam Mstnnnafnya(tnb: Tidak Ada Sanksi Fladd kecuali
Bagi Orang grang M€ng€tahuirrlnp, 7 /4O31 dengan redaksi:

dari Ibnu Julaii, ia berkata: Hiryam btui Uru/ah m€rgabarkan
kepadaku, dari ayahnya, bahwa Ya[Un bin Abdun:ahman bin Hathib menceritakan
kepadanya ia berkata, "Abdr.nmhrnan bin Hathib wafat, dan sebdum waht ia
mernerdekakan hdak-hdalsr1a yang shalat dan puasa. Saat ihr ia memiliki budak
perernpuan nub$ryhrprg tdah shaht dan b€rpuasa. Ia perernprnn dari luar Arab dan
belum paham agama. Kar€na itq tidak ada yang menjadi Hathib selain
kehamilannya. Budal( p€r€rnpltan itu statusnya pnda. Hathib lantas pergi meniumpai
Umar rift dan menceritakan hal itu k€padan!,a, Umar + b€rkata, "S,-ggrfi kamu ini
laki-laki yang Uitak mernbawa kebaikan." Hafiib kaget dengan ucapan Umar S ihr.

Umar;g lantas mengutus seseorcr{l untuk mernanggil budak peremprnn itu dan
bertanya, "Apakah kamu hamil?" Brdak perempuan itu menjawab, "Ya, dari
Marghus!, dengan uang dua dirham." Ternyata ia mernbeberkan masalah itu dan fidak
menutup-nutupingra. Kebetuhn saat itu ia berjumpa dengan Ali, Ubman dan
AMurrahman bin Auf. Umar rft berkata, "Berilah aku saran!" Utsman saat ihr duduk,
lafu ia berbaring. Sedangkan AIi dan Abdurrahman Mata, "la dijatuhi sanksi hadd."
Umar rg berkata, "B€rilah aku samn, vuahai Ulsman!" Utsrnan rifo menjawab, "Kedua

saudaramu sudah mernberimu saran." Umar & berkata, "Kamu, bilah saran
kepadaku." Utsman ^g akhimya berkata, "sa9ra melihatrp mernbeberkan perbuatan-
nya itu, sepertinya ia Udak mengetahuinya. Sanksi hadd tdak dijatuhkan kecuali pada
orang !,ang mengetahuinyra." Umar S lantas memerintahkan agar perempuan ifu
didera seratus kali dan diasinglen. Kernudian Umar g b€rkab, "Kamu benar. D€rni
Dzat yang m€nguasai jiu,aku, tidaklah sanksi hadd itu dijatuhkan kecuali pada orang
yang mengetahuinya-" (no. lWl

AMurrazzaq dad Ats-Tsauri dari Muhammad bin Amr bin Alqamah dari yahla
bin Hathib dari aphnSn, ia berkata, "seomng perernpuan mantan sahap berzina yang
bernama Marghusy, kemudian ia datang unfuk membeberkan perbuatan zinanya ifu.
Umar rg lantas bertanya kepada Ali dan Abdurrahman bin Auf & t€ntang perempuan
itu. keduanya menjawab, "la dikenai sanksi hadd." Kernudian umar rg bertanya
kqada Utsman, dan ia menjawab, 'Saya meJihahrlra mernbeberkan pertuatannya,
sepertinya ia fidak tahu. Sanksi hadd itu hanya diptuhkan pada omng yang
mengetahuinya." Umar rg s€pakat dengan Utsman {*,, sehingga ia
mernukul perempuan itu dan tidak memjamnya." (rp. L36471

AMurrazzaq dari Ma'mar, ia berkata: Hislram mengabarkan kepadaku, dari
ayahnya, bahwa Yuhfra bin Abdurrahman bin Flathib dut"ng kepada Umar aS dengan
membawa budak hitam milik Hathib, hlu ia berkata kepada umar 4g, "saat budak ini
dimerdekakan, ia didapati tehh berbuat zina, sedangkan ia telah berstatus muhshan."
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AsySyafi'i berkata: Umar rS, berteda dari Ali dan

AMurrahman @ sehingga Umar rg f,dak menjatutrkan sanksi

hadd padanya sesuai dengan ketenfuan keduanya, yaih.r rajam.

Umar i& juga berbeda dari Utsman r$ yang tidak menjahrhkan

sanl$i hadd pada perempuan tersebut salna sekali. Akan tetapi,

Umar r{9, mendemnya serafus kali dan mengasingkannya selama

setahun. Tidak ada riwayrat dari salah seorang di antara ketiga

sahabat tersebut satu huruf pun penentang terhadap Umar r$
sesudah ia menjatuhkan sanksi hadd pada perempuan tersebut.

Penentang mereka tidak diketahui kecuali dengan perkataan yang

telah disampaikan sebelum tindakan Umar rS.

Sebagian ulama yang berkata tidak sepatutnya -ketika
dikatakan bahwa Umar {g menjahfikan sanksi hadd pada mantan

sahaya Hathib sekian- mengatakan, "lJmar rs tdak mungkin

mendera mantan sahaya tersebut kecuali berdasarkan ijmak para

sahabat Rasulullah #t."

Urnar g b€rkata kepadanyra, "smgguh kamu ini lald-lah yang tidak mernbawa

k€baikan-" Kernudian Umar:g mernanggil per€mpuan itu dan bertanya kepadanSra

tentang tersebut. per€trrpuan itr.r menjawab, "Ya, dari Marghusy dengan

uang dua dirham." Pedwagrat hin mengabkan, "Dari Marghr.rsy-" Saat itu Perempuan
tersetnrt mengutarakan perhrahnnya tanpa melihatnya sebagai perbuatan png
dilanrg. Umar .ig berhanp k€pada AIi, Abdurmhman dan Utsman lrang saat itu duduk

di sampingnya, "B€rilah aku samn!" Ali dan AMurrahman menjawab, "la dijahrhi

sanksi hadd." Umar & berl<ata, "B€rihh aku saran, r,rnhai Utsman!" Ubman r$
"Kedua saudaramu sudah mernberimu saran." Umar.$ b€rkata, "Aku

padamu, kecuali kamu mernberiku saran dengan pendapaknu." Ubman rg,

akhirntn b€rkata, "Sa1n melihatrya mernbeberkan perhatannya itu, sqertinya ia

tidak mengetahuinya. Sanksi hadd tdak dijatuhkan kect-rali pada orang grang

mengetahuinya." Umar,& lantas mernerintahkan agar p€rernPuan ifu didera serafus

kali dan diasingkan. Kernudian Umar rS berkata, "Kamu b€nar- Demi Dzat png
menguasai jirlaku, tdaklah sanksi hadd ihr dijahrhkan kecuali pada orang ynng

mengetahuinya." Umar rg lantas mernukulnya seratrs kali, dan mengasingkannya

selama setahun." (no. 13545)

437



AlUmm

Pemyataan ini muncul karena ketidaktahuan dan karena

sikap berani unhrk berkata tentarg se$atu yang tidak ia ketahui.

Barangsiapa yang berani mengatakan bahwa ucapan atan

pengetahtran seseorang mengenai hukum khusus yang ffiak
diceritakan dari Rasulullah $ dan dari para sahabat, maka

menunrt kami ia telah berkata sesuafu yang tidak ia ketahui.

Umar ig memufuskan agar rrrra ummuumlad tidak boleh

dijual. Namun pendapatrya ini ditentang oleh Ali r&, dan

lainnya.l5o

Umar rfr memutuskan diyat glgl geraham berupa unta
jamal.Tetapi ada sahabat lain yang menentang pendapatnya ifu

dan menganggap gigi geraharn sarna seperti glgl yang lain, yaifu

diptrya lima unta thil.tsl

Umar, Ali, hnu Mas'ud, Abu Musa Al Asy'ari dan
lainnya 4fr berkata bahwa suami b€rhak untuk ruiuk kepada

istoinya hingga istrinya suci dari haidh yang ketiga. Namun
pendapat mereka ditentang oleh para sahabat lain yang

ls Al Baihaqi meriunyatkan dengan dati AErqpfi'i dari Ismail bin
Abu Khalid dari Aqrq/a'bi dari Ubaidah, ia trerkata: Ali Mata, "Umar rS merninta
saranku tentang penjualan wrunuwmlad, lalu aku dan Urnar rS, berpendapat bahwa h
tetap budak, sehingga Umar rg mernutuskan dernikian di masa hidupnya, dan juga

Utsman r{h sesudahnya. Ketika aku diangkat sebagai khalihh, aku melihat bahwa
umnuwalad adalah budak." (Uh. Ma'rifah As-Sunan on Al Abar, penrbahasan' Budak
Mukatab, bab: Pernerdekaan Ummu Walad, 7/!$31.

HR. Ibnu Abi Slraibah ddam Muslnunfnya (penrbahasan: Jual-Beli dan
Keputnsan Hukum, bab: Penjualan Ummu Wahd, S/L8{.I dari jalur Abu Ktralid Al
Ahmar dari Isrnail bin Abu Khalid dari Aqrqn'bi dan setenrsnya.

15r qu.{itr ini telah disebutkan oleh Aq,r$,rafi'i berikut hkfuiirya pada (no.
3817-3818, perrbahasan: Pertedaan antara Malik dan Aqrq/afi'i).

Hadits ini juga telah disebutkan oleh Aslrqiafi'i berikut blddlnya pada (no.
2O8l-2O82, pembahasan, Hukum memerangi orang-orEurg musyrik, bab: Budak
muslim yang melarikan &nkenqeri hafi).
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mengatakan bahwa jika istri telah memasuki haidh yang ketiga,

maka rujuk suami telah terpufus darinya.ls2

Selain itu, ada lebih ban5rak lagi kasus daripada yang saya

sampaikan. Hal ifu menunjukkan bahwa ada generasi pendahulu

yang berpendapat sesuai nalamya, lalu pendapatn5ra ifu ditentang

oleh yang lain. Ada yang berpendapat dengan nalamya, padahal

tidak ada safu pun riwayat dari omng lain mengenai pendapat

Snng dipegangnya itu. Orang yang darin3a tidak diriwayatkan

suatu pendapat itu tdak dinyatakan menyalahi pendapat dan tidak

pula menyepakati pendapat. Karena manakala ia tidak

mengemukakan suatu pendapat, maka pendapatnya tidak

diketahui. Seandainya boleh dinyatakan persefujuannya, maka

boleh juga dinyatakan ketidaksetujuann5n. Akan tetapi, masing-

masing telah berbohong manakala Udak diketahui pendapatrya

dan kejujuran di dalamnln, kecuali dikatakan apa yang ia ketahui

manakala ia tidak mengemukakan suafu pendapat.

Hal ini mengandung dalil bahwa sebagian dari mereka tidak

m€nganggap pendapat sebagian lrang lain sebagai hujjah yang

harus diikutinya manakala ia berpendapat lain; dan bahwa mereka

tidak melihat adanya sesuatu yang mengikat selain Kitab dan

Sunnah. Mereka sarna sekali tidak berpandangan insya Allah

bahwa hukum-hukum 1nng khusus itu seluruhnSn mempakan

rjmak seperti rjmak mereka terhadap Kitab dan Sunnah serta

perkara-perkara fardhu yang bersifat garis besar. Manakala mereka

152 Sihkarl baca bab: Iddah isH }ang digauli dan mengahmi haidh, awal bahasan

tentang iddah, (no. 2fi925761.
FIR. Abdurrazzaq dalam Mushannafnya (pernbahasan: Thalak, bab: Quru' dan

Iddah, 6,/315320).
Dahrn bab ini diielaskan bahwa ada uhma yang mqn€{Fng pendapat ini dan ada

lang m€rnegang pendapat itu." (no. 1098&11008).
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menjumpai Kitab atau Sunnah, maka mereka mengikuti masing-

masing dari keduanp. Jika mereka menal$,ili apa yang menjadi

kemungkinan, maka terkadang mereka berbeda pendapat.

Demikian pr.rla, jika mereka mengemukakan suafu pendapat yang

tidak mereka ketahui sunnah tentangnya, maka mereka berbeda

pendapat-

Cukuplah menjadi hujjah bahr,ra mengklaim ijmak dalam

setiap hul$m itu Udak seperti gang diklaim oleh orang yang

mengklaim hal-hal yang telah sagra sampaikan dan kasus-kasus

lrang serupa.

Kesimpulanngra, klaim terhadap ijmak selain dalam perkara-

perkara furdhu yang bersifat garis besar dan dibebankan pada

umat se@ra urnurn (klaim tersebut) fidak disampaikan oleh
seorang pun dari kalangan para sahabat Rasululluh #, tabi'in,

generasi sesudah merel<a, dan tdak pula generasi sesudah

generasi tersebut. ndak ada seorang ulama pun yang saya kenal di
muka bumi ini, dan tidak seorang pun yang dianggap masyarakat

luas berilmu, kecrrali pada safu penggal masa. Karena ada

seseorrng Sang berkomentar tentang hal ini berdasarkan suafu

alasan, tetapi saya tidak mengetahui adanya seorang ulama gnng

mengenal alasan tersebut, bahkan saya mencatat dari sejumlah

ulama yang menganulir alasan tersebut.

Manakala mayoritas ulama di suatu masa di bertagai negeri

menyepakati sesuafu, atau mayoritas ulama sebelum mereka,

tetapi tdak dicatat dari fulan dan fulan pendapat demikian, dan

kami tidak mengetahui adanya ulama yang berbeda pendapat dari
mereka, maka kami memqlang perdapat tersebuf tetapi kami
tidak mengklaim bahwa ifu merupakan pendapat seluruh ulama.
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Karena kami tidak mengetahui para ulama lrang mengemukakan

pendapat tersebut kecuali ulama yang saya dengar pendapatrya,

baik secara langsung atau dengan perantara.

Pandangan yang saya sampaikan ini mempakan pandangan

para ulama yang saya catat pendapafurya secara redaksi dan

kesimpulan.

Ilmu itu dicapai dengan dua jalan, yaitu mengikuti dan

menyimpulkan. Yang dimaksud dengan mengikuti adalah

mengikuti Kitab. Jika tidak ada, maka mengikuti Sunnah. Jika

tidak ada, maka mengikuti pendapat mayoritas ulama generasi

pendahulu kita dimana tidak ada ulama lain yang menentangnya.

Jika tidak ada, maka kita berpegang pada qiyas terhadap Kitab

Allah fr. Jika tidak ada, maka kita berpegang pada qiyas terhadap

Sunnah Rasulullah $. Jika tidak ada, maka kita berpegang pada

qiyas terhadap pendapat mayoritas ulama generasi pendahulu

yang tidak ada penentangn5ra. Tidak boleh mengemukakan suatu

pendapat kecuali dengan qilns. Manakala para ulama yang

memiliki kemamptran qiyas telah melakukan qiyas lalu mereka

berbeda hasilqiyasnya, maka ada kelonggaran bagi nnasing-masing

untuk berpegang sesuai dengan hasil ffiadnya. Tetapi tidak ada

kelonggaran bagi mereka unhrk mengikuti selainn5n dalam perkara

yang bisa dicapai dengan ffiadnya. Allah Mahatahu.
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18. Bab: Memahan Daging Biawak
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112. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata, Aslr

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan

kepada kami dari Nafi', dari hnu Umar, bahwa Rasulullah $
ditanya tentang biawak, lalu beliau menjawab, "Aku frdak

memakannSn, dan tidak pula menghanmkannya.'tr53
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ls3 Hadits ini telah dl;ebutkan oleh As1,r$afi'i b€ril$t aMriinya pada (no.

1408, pernbahasan: Makarnn bab: Daging biau,ak)- Akan tetapi, redalsi dalan Al
Muowththa ' seperti yang kami takhnj di sini. Sedangkan dalalr: Ash-Slnhihain
riwayatnya berasal dad Malik dari AMullah bin Dinar dari hnu Umar... sama seperti
riwayat Sufuan.

HR. Al Humaidi dahm Musnadtya (2/285, no. 641) dari jalur Sufuan dan
Shalih bin Quddamah dari Abdullah bin Dinar dan seterusnya.
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113. Sufuan bin Llyainah mengabarkan kepada kami dari

AMullah bin Dinar, dari Umar, dad Nabi $, dengan redaksi png
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o

J. Jt; f
-lt

,J\e d

*r*:t

Lt {(dj-i I

>ri

O.a
dJc

Jrt

Gi f ,-21a4 ,J.l f ,U)'6 11?i -\ \ t
-z , / /

z)

,UAt Jts,d& ut,f *;i i rW i6i
,../.

'J'l qd)*
,1r
,g

UC,f
- ltzdv ir

6

rlLiJCL

I zz

:utai
ol z'dri )zz ).

coJ.r dlll911 I J-r)

ar,

_*
ct:

g/

o

o

c

o

I

d.rJ.J,;irt
tu Joz / o/t. 1r. o7. \,

c$ en-., C-11 &: y 4lllJl
Ad1.lz

;ur J* ht J;, lI ae
,r/

* e.pur ,#t'p
otiJ'

1: . .b . I .. . -i'.u ,)F r--4 €.u

,v r

(
.lgoZ

Jf-( ot -Lr -l

il

JG (o
a

)

tt

!z

) #L hr Jt".Ir J;, f)
I o I t. joz

;l :il j^-,,

t

dfsiG .iai €.::G ,€'e

elL dJ)tJ-r)
4

r-4
.lz

6_

,

4"*t :Jtovc r
7t:iJG

o

cfl
tA tbid.

M3



AlUmm
Ct  

AlJ)
Or/de

atJb _r )J;til ikG 4?s* J
J tz

,! o..F"-

114. Malik mengabarkan kepada kami dari Ibnu Syihab,

dari Abu Umamah Sahl bin Hanif, dari hnu Abbas -AsySyafi'i
berkata: Aku ragu apakah Malik mengatakan dari hnu Abbas dari

Khalid bin Walid, ataukah dari hnu Abbas dan Khalid bin Walid-
bahwa keduanya bersama Nabi S memasuki rumah Maimunah

istri Nabi $, kemudian beliau diberi dag-g biawak bakar.

Rasulullah S mengulurkan tangan beliau, namun sebagian isfui

beliau yang ada di rumah Maimunah berkata, "Beritahu

Rasulullah S tentang makanan grang beliau ingin makan." Lalu

beliau diberitahu, "ltu daging biawak, p Rasulullah." lalu beliau

menarik tangannya. Aku bertanya, "Apakah ini haram, ya

Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak, tetapi ia tidak ada di negeri

kaumku, sehingga aku tdak doyan." Khalid berkata, "Lalu aku
menariknya dan memakannya, sementara Rasulullah S
-"1i1"ru1."155

Hadits Ibnu Abbas rS sejalan dengan hadits Ibnu Umar iS,
bahwa Rasulullah $ menolak memakan daging biawak karena

beliau tidak doyan, bukan karena beliau mengharamkannya. Beliau
juga rnenolak unfuk memakan bawang yang memiliki bau karena
Jibril & sering berticara kepada beliau, dan barangkali Jibril tidak

1ss qud;1r ini tdah disebutkan oleh As5rSyafi'i berikut taUfi|nya pada (no.
L4O9, pembahasan: Makarnn bab: Dagrng biawak). Sanad hadits dalam At
Muwaththa 'riwayat Yahya bin Yahya adalah "dari Khalid bin Walid" tanpa ragu.

l{cr.a iF berarfi dibakar derrgan batu yang dipanaskan.
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suka dengan bau bavrang, bukan karena beliau mengharamkan-

nya.

Perkataan hnu Umar l$, "sesungguhnya Nabi $
bersaffia, ',Aku 6dak memakannSn'yang dimaksud adalah beliau

sendiri. hnu Abbas .g telah menjelaskan bahwa beliau tidak doyan

dagrns biawak. sedangkan lbnu umar r$ berkata bahwa Nabi $
bersaua, "Aku bulen menghanmkannya." Jadi, masalahnya

meniadi jelas dengan alasan yang disampaikan hnu Abbas,

meskipun alasan hnu umar lebih jelas. Jadi, kesimpulannp

adalah: Aku tidak mengharamkannya, dagmg biawak tidak hamm,

tetapi aku tidak memakannYa.

Makan daging biawak hukumnya halal. Tetapi jika orang

yang sedang ihram menangkapnya, maka ia harus membayarkan

tebusannya karena her,rnn biawak adalah hetu,ran buman 5nng bisa

dimakan.

19- Bab: Mujmal (Garis Besar) dan Mufasar
(Terperinci)

Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: AsSrSpfi'i

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Allah ft, berfirman,

L" '+(-r:li ijfrE ?F '#ii 'eb, $
"l tt //
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"Apbila stilah habis bulan-bulan Hanm ifu, maka

bunuhlah orarzg-oftng musyrikin ifu di mana nja kamu jumpai
merel<a. "(Qs. AtrTaubah [9]: 5)

i,,liirHrl-i-5Kt &Jb;
';1tfiL

'Dan penngilah merdca, suq a jangan ada frnah dan

suptm agama itu semab-mata unfuk Allah. " (Qs. AI Anfaal [8]:
3e)
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115. Abdul Adz bin Muhammad mengabarkan kepada

kami dari Muhammad bin Amr bin Alqamah, dari Abu Salamah,
dari Abu Hurairah, bahwa Nabi $ bersabda, "Aku senanfiasa

mememngi manusia hingga mereka mengwapkan tiada fuhan
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selain Altah. Jika merda telah manguapl<annya, maka mereka

tetah melindwgi danh dan haXa benda mqel<a dariku kecuali

menurut halaya, sdangftan pahifungan mereka ada di tangan

Atbh.'L56

:Jt' ,:G*Ut 6?l ,e!t $Y -\ \1
{o ,-;. "lt ,}ib * c,ata4 U.l f ,LAt 6?i
/. l). /-, ,

'-aJ fJ zz ! '.( l.o,t 
t*'-* Ol c6-j-p u2l

o

,Sil.,Ss f c,ri,t
O/

e I

Jt ji
)z

riru
J$f
o -.-t9

Y '1' J;t iC,.$ '*{t :irUl
//^4zzlt

ti1,hr U iy Y tj* &,-16l
gG t,&'t &r?1b'ii4 & | kL

,' ' ,

W d,& uLb,F it ttawt e
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116. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata, Aslr

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berlota: Periwayat png
tsiqahmengabarkan kepada kami dari hnu Syihab, dari Ubaidullah

ls Fladib ini tdah disebtrdan oleh Aslrq,afi'i b€rilst pd,^(no' 624,

pernbahasan: Murtad dari Ishm, sesudah balrasan terfuig shah$- Stahs hadits

mutuhS abih.
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bin AMullah, dari Abu Hurairah, bahwa Umar;g berkata kepada

Abu Bakar mengenai orang yang membangkang untuk membayar
zakat, "Tidakkah Rasulullah S bersabda, 'Aku diperintahkan

unfuk memerangi manusia hingga mereka berkata tiada fuhan
selain Allah'. Jika mereka telah menga maka mereka
telah melindungi darah dan hartanya dariku kecuali sauai haknya,
sdangkan perhifungan mereka ada pada Allah'?" Abu Bakar
menjawab, "lni adalah salah safu dari hak harta." Maksudnya

adalah pembangkangan mereka terhadap kauajiban zakat.'757

Allah @, berfirman,

S3 r$i +A\,1', 4:\" <rj*i-S 4i1U*
fr;$f';r,gY z S tz.l

of41Jr-

"Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah
dan frdak (pula) kepada had kemudian dan mereka frdak
menghanmkan apa tmng telah dihammkan oleh Allah dan Rasul-
Nya. " (Qs. At-Taubah I9l 29l

157 113. Aqrsyafi'i (pernbahasan: J:tzyah, bab: Siapa yang boleh dimintai jizyah
dan yang tdak boleh, no. 1916 dan 1917) dari Sufuan, dari hnu syihab, bahwa
Umar r9,....

Diriwayratkan juga dari periwayat tsigah, da,i, Ma'mar, dari Az-Zuhri, dad
Ljbaidullah bin Abdullah bin Uthbah, dari Abu Humirah.

Inilah sanad yang disebutkan bersama kita dan saya menduga bahwa redaksi
tersebut tidak diriwayatkan oleh Ma'mar, narnun dalam manuslr;rp shad, terhrlis seperti
itu dan kami belum menverifikasikanngra, meskipun hadits ini muttafaq ataih dankani
telah meriurayatkannya.
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117. Periwayat yang tsiqah mengabarkan kepada kami dari

Muhammad bin Aban, dari Alqamah bin Martsad, dari Sulaiman
bin Buraidah, dari a5rahnya, bahwa jika Rasulullah # mengirimkan
pasukan, maka beliau mengangkat seorang panglima unfuk
memimpin mereka, dan beliau bersabda, 'Jika engkau bertemu
musulunu dari kaum ajaHah mereka kepada tiga hat-
atau tiga perilaku; Ahamah lup. AjaHah merel<a kepda Islam.
Jika merela memenuhi ajalanmu, maka terimalah jawaban
merel<a dan bhanlah dirimu dari mereka. Kernudian ajaklah
merelra berpindah dari negei mqeka ke negeri kaun Muhajirin!
Jika merela memenuhi ajakanmu, maka terimatah jawaban
mereka, dan beritahulah mereka jil<a mereka melalilan hat ifu
bahon merel<a memiliki hak dan ka,trajiban Wng sama dengan
kaum Muhajirin. Jika mereka menilih tntuk menetap di negeri
mereka, mal<a beritahulah mereka bahwa mereka ifu sama seperti
orang-oftng muslim dari kalangan badui. Pada merel<a berlaku
hukum-hukun Allah seperti tnng berlaku pada umat Islam pda
unurntn, tetapi mereka tidak mernperoleh sauafu dan fai'
kecuali merel<a berjihad bersatna umat Islam. Jika mereka frdak
memenuhi ajakanmu unfuk memeluk Islam, maka ajaHah mereka

452



Al Urrm

untuk membaSnr jzyah- Jika mqel<a mau melalrukannya, maka

teimalah jauraban merelr4 dan biarkan merel<a! Jika mereka

menolak, maka minbtah prtolongan kepda Allah dan perangilah

merekal'tr58

Salah satu dari dua a5nt ini fidak menghapus ayat yang lain;

dan salah satu dari dua hadits ini tdak menghapus hadits yang

lain, dan tidak pula bertentangan. Akan tetapi, salah satu dari dua

hadits dan dua ayat tersebut termasuk kategori perkataan yang

redaksinya umutn tetapi dimaksudkan untuk makna khusus; dan

termasuk kategori mujmal hersifat garis b6ar) 5nng difunjukkan

oleh mufassar (terperinci). Jadi, perintah Allah untuk memerangi

orang-orang musyrik hingga mereka beriman -Allah Mahatahu-

tertenfu maksudnya adalah memerangi orang-orang musyrik para

penyembah berhala, dan mereka ifu merupakan mayoritas orang-

orang yang memerangi Nabi $. Demikian pula dengan hadits Abu

Hurairah & dari dirinya dari Nabi #, d*, keterangan Abu Bakar

dan Umar dari Nabi $ mengenai orang-orang musyrik

penyembah berhala, bukan atrli Kitab. sedangkan untuk para ahli

Kitab, Allah & mewajibkan kita untuk memerangi mereka hingga

mereka membayar irryah dalam keadaan funduk dan patuh

meskipun mereka tidak beriman. Demikian pula, hadits Ibnu

Buraidah itu berkaitan dengan orang-orang ahli Kitab secara

khusus, sebagaimana hadits Abu Hurairah itu berkaitan dengan

para penyembah berhala secara khusus-

158 Hadits ini telah disebutkan oleh AqrS,yafi'i berilut Akfuilnya pada (no.

1918, pernbahasan: Ji4ph, bab: Prinsip dasar tentang orang yang diambil jiaTah-nya

dan vans udak diambil jia,nh-n1n). Periwayat lshahyang meniadi sumber riwayat Ag1

Syufi i uJaun Yahya bin Hassan sebagaimana disebut naman!,a, pernbahasan: JWah.
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Jadi, ketentuan unfuk orang yang ia dan bapak-bapaknya

adalah orang-orcmg musyrik yang mengikuti agama penyembah

berhala adalah memerangi mereka manakala ada kemampuan

unfuk mengalahkan mereka hingga mereka masuk Islam. ndak
halal menerima ii,zyah dari mereka berdasarkan Kitab Allah dan
Sunnah Nabi-Nya $.

Sedangkan ketentuan untuk para ahli Kitab dan orang yang

mengikuti agama ahli Kitab sebelum furun AI Qur'an adalah
memerangi mereka hingga mereka membayar irryah atau masuk
Islam, baik mereka ifu berdarah Arab atau luar Arab.

Allah memiliki beberapa kitab suci yang difurunkan sebelum

Al Qur'an. Di antara kitab suci yang dikenal oleh kalangan luas
adalah Taurat dan Injil. Allah S mengabarkan bahwa Dia juga

menumnkan kitab lain di luar Taurat dan Injil. Allah S berfirman,
'Ataukah belum dibqitakan apa yang ada dalam
lembann-lembaran Musa dan lembaran-lembaran lbrahim tnng
selalu menyempumal<an janji?" (Qs. An-Najm [53]: 36-37) Bacaan
kitab-kitab Ibrahim frdak dikenal dan dia menyebutkan Zabump
Daud, lalu berkata, "Dan sunggah, (Al Qw'an) itu (disebu| dalam
ldbb-ldbb oftng yang tqdahulu." (Qs. AsySyr,araa' 126l: t96l
Majusi merupakan ahli Kitab selain Taurat dan Injil, tetapi mereka
melupakan kitab suci mereka dan menelantarkannya. Karena ifu
Rasulullah S mengizinkan untuk mengambil ji4lah dari mereka.

,'G*tUt G?( :Jte ,e]t $L -\ \A
a[t -; e c)6; J. JF'J; ,Lr;:" 6?l :Jte\-

,t/.
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118. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy

SSafi'i mengabarkan kepada karni, ia berkata: Sufuan

mengabarkan kepada lomi dari Amr bin Dinar, bahura ia

mendengar Baialah berkata, "[Jmar bin l(haththab.g fidak

mengambil jrz\lah dari orang'orang Majusi hingga AMurrahman

bin Auf bersal{si bahwa Nabi $ mengambil iiryah dari orang-

ofttng Majusi."159

Ada suatu kaum fuab yang memeluk agama ahli Kitab

sebelum turunnya Al Qur'an, lalu Rasulullah $ mengambil ji4lah

dari sebagian mereka. Hal itu menuniukkan bahwa ahli Kitab yang

kita diperintahkan unfuk memerangi mereka hingga mereka

membayar iia.lah dalam keadaan tunduk adalah para penganut

kitab Taurat dan Iniil, bukan yang lain.

Barangkali ada Sang berbnya, "Apakah ada catatan riwayat

dari seseorang bahwa oftrng-orang Majusi adalah ahli Kitab?" Ia

Menjawab: Ya.

rse Hadits ini telah disebutkan oleh Ary$,7afi'i berikut bkfuilnya pada (no.

1924, pernbahasan Jiaszl:l, bab: orang yang bisa dikategorikan ahli Kitab).
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119. Sufyan mengabarkan kepada karni dari Abu Sa'd Said

bin Mazruban, dari Nashr bin Ashim, ia berkata: Farwah bin

Naufal Al Asyja'i berkata, "Ada dasar apa iizyah diambil dari

orang-orang Majusi sedangkan mereka ihr bukan ahli Kitab?"

Mustaurid lantas berdiri menghampirinya, memegang kerah

bajunya dan berkata, "Hai Musuh Allah! Engkau menghujat Abu

Bakar, Umar dan Amirul Mukminin "$ -maksudnya Ali'&-
sedangkan mereka semua mengambil iizph dafi orang-orang

Majusi?" Ia lantas membawanya pergi ke tenda, lalu Ali tS keluar

menemui keduanya dan berkata, "Jangan pergl ke mana-mana!"

Keduanya pun duduk di bawah tenda. Ali & berkata, "Aku adalah

orang yang tahu tentang Majusi. Dahulu mereka memiliki ilmu

yang mereka ketahui dan kitab suci yang mereka pelajari. Pada

suafu hari raja mereka mabuk lalu ia menyefubuhi putrinya atau

saudarinya sendiri. Salah seorang anggota kerajaannya melihat

kejadian itu. Ketika ia sadar, orang-oftmg datang unfuk

menjahrhkan sanksi hadd padanya, tetapi ia menolak

menyerahkan diri kepada mereka. Ia lantas memanggil keluarga

kerajaannya. Sesudah mereka datang, ia berkata, "Apakah kalian

mengetahui agama yang lebih baik daripada agama Adam? Adam

/
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menikahkan anak-anak laki-lakinya dengan anak-anak
perempuannya, dan aku sekarang mengikuti agama Adam. Apa

Snng membuat kalian tidak suka dengan agamanya?" Mereka
lantas mengikutinya dan memerangi orang-oremg yang

menentangnya hingga berhasil membunuh musuh-musuh mereka
ifu. Pada suatu pagi, kitab mereka telah dilenyapkan dan diangkat
dari hadapan mereka; dan len5raplah ilmu yang ada di dada
mereka. Jadi, mereka itu adalah ahli Kitab. Rasulullah ts, Abu
Bakil dan Umar @ telah mengambil jizyahduri n,o"Lu."160

Ia bertanya, "Apakah ada dalil tentang masalah yang Anda
sebutkan ini selain yang telah Anda sampaikan?" Saya menjawab,
'Ya. Apa pendapat Anda ketika Allah & memerintahkan

pengambilan itryah dari para ahli Kitab? Tidakl{ah hal itu
menunjukkan bahwa jizyah tidak diambil dari orang-orang yang
Udak diberi kitab suci?" Ia menjawab, "Ya. Karena jika ada
pemyataan, 'Ambillah dari golongan demikian,' maka ifu berarti
ada larangan unfuk mengambil dari golongan yang berbeda
darinya."

Saya bertanya, "Apa pendapat Anda ketika Allah
memerintahkan unfuk memerangi orang-orang muslim agar tidak
ada lagi fihah dan agar seluruh kepatuhan hanya diberikan kepada
Allah; memerintahkan saat habis wakfu penangguhan empat bulan
untuk memerangi orang-orang musyrik di mana saja mereka
ditemukan, menangkap, mengepung dan mengadakan tempat
pengintaian terhadap mereka; lalu jika mereka bertaubat,
mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka mereka dilepas-

l5o Hadits ini telah disebutlon oleh Aslrs/afi.i berikut pada (no.
1923, peenbahasan: J;rzyah, bab: Orang yang bisa dikategorikan ahli Kitab).
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kan? Tidakkah hal ini mengandung dalil bahura pefintah Allah

untuk arrilrl fr^Jah itu be'.lalRl untuk para atrli Kitab, h.d<m para

penyanbah bcrhala; dan bafrwa ketentgan rrrfuk para atfi Kitab

ifu berteda dari ketenfuan untuk para penyernbah berhala?"

Ia berkata, "Adapun Al Qur'an, ia menunirkkan apa lnng

Anda sar-rpa&an ifu."

Sqts htakan , "sunnah irga d€rnildan- 'fitsa ada

yang m€ngdakan, 'seangguhnln hadts Ibnu B-railah itu berlaku

utnutn, b€risi ajakan unfuk m€fnbat/ar f4lah- Ia mengandung

kemungkinan bahwa snng dimaksud adalah setiap orcmg musyrik

penyembah berhala dan lainn5n,' maka sap katakan kepadanp,
,Hadits Abu Hurairah bahwa Nabi s bersaua, 'Aku senantiaa

memercngi manusia hingga merel<a mengucapl<an tiada fuhan

selain Atlah" redaksinya juga umum- Jika ada orang yang tidak

tahu mengatakan, 'Tidak, melainkan ia b€rlaku unfuk setiap

musSrik, sehingga iEyah Udak diterima dari setiap atrli Kitab atau

selainnya. Sikap apa p(In f,dak diterima dari mqel+a selain masuk

Islam atau dibunuh?' Maka argumen untuk membantahq;a salna

seperti argumen unhrk membantah orrrg png mernaknai secara

urnurn hadits hnu Buraidah dan mengklaim bahura hadits Abu

Hurairah & itu berkedudukan sebagai nail<h terhadapnya." Ia

berkata, "Salah safu hadits tidak memiliki makna kecuali seperti

makna yang dimiliki hadits yang lain seandainp hanya ada dua

hadits."
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2O. Perbedaan Pendapat Tentang Orang yang
Diambil Ji4lah-Nya dan Orang yang Mengikuti
Agama Ahli Kitab Sebelum Turun Al Qur'an

Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: AsySyafi'i
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sebagian orang menentang
pendapat kami dan mengatakan bahwa itzyah diambil dari ahli
Kitab dan dari orang-orang yang mengikuti agama ahli Kitab, siapa

pun mereka. Han5n saja, jiryah tidak diambil dari orang-orang
Arab secara khusus manakala mereka mengikuti agama
penyembah berhala. Sedangkan orang-orang dari luar Arab
diambil jizyah-nya meskipun mereka mengikuti agama ahli Kitab.

Saya bertanya kepada sebagian ulama yang berpendapat
demikian, "Dari mana Anda berpendapat seperti ini?" Ia
menjawab, "Saya berpandangan bahr,va orang-oremg yang kita
perintahkan unhrk memerangi mereka hingga mereka masuk Islam
adalah orang-orang Arab." Saya bertangn, "Apa pendapat Anda
terhadap orang-orang Arab manakala mereka mengikuti agama
ahli Kitab? Apakah ji,zyah diambil dari mereka?" la menjawab,
'Ya." Sa5n katakan, "Anda telah meninggalkan prinsip pendapat
Anda sendiri, dan Anda mengklaim bahwa irzyah itu didasarkan
pada agama, bukan pada nasab." Ia berkata, "Saya tidak mampu
mengatakan bahwa mengambil ji4lah atau meninggalkan j@ah,
dan bahwa mereka diperangi hingga mereka masuk Islam ifu
karena faktor nasab. Nabi $ pernah mengambil j@ah dari
sebagian orcmg Arab." Saya katakan kepadanya, "l_.alu, mengapa
Anda di awal membedakan antara orang-orang Arab dan luar
Arab, sedangkan Anda tidak mendapati hal itu dalam Kitab dan
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Sunnah?" Ia menjawab, "Tetapi di antara para sahabat Anda ada

yang mengatakan bahwa iiryah diambil dari setiap omng yang

telah diserukan kepada Islam, baik ia penyembah berhala atau

selainnya, baik ia orang Arab atau luar Arab." sap katakan

kepadanln, "Apakah Anda memuji ormg yang berpendapat

demikian?" Ia menjawab, "Tidak. AlasannSa adalah

orang Fng diperangi Rasulullah S adalah oftmg Arab, narnun

beliau udak mengambil iizyah kecuali dari oftmg Arab yang

mengikuti agama ahli Kitab. Saya akan menghadapi orang yang

menentang kami dan Anda dari kalangan sahabat Anda dengan

pendapatnSa sendiri. SaP katakan:

'sesungguhnya Nabi $ mengambil iizyah dari orang-orang

Majusi, dan saya melihat umat Islam tidak berbeda pendapat untuk

mengambil j4ahdari mereka, padahal her,van sembelihan mereka

tidak boleh dimakan dan perempuan-perempuan mereka tidak

boleh dinikahi. Hal ini diriwayatkan dari Nabi $. sedangkan ahli

Kitab ifu her,rnn sembelihan mereka boleh dimakan dan

perempuan-perempuan mereka boleh dinikahi. Hal ini

mengandung dalil bahwa orang-orang Majusi itu bukan ahli Kitab."

Saya katakan kepadanya, "Menurut saya' orang-orang

Majusi itu bukan pemilik kitab suci yang masyhur di kalangan

umum dan masih tersisa di tangan mereka. Apakah ada argumen

bahwa mereka ihr bukan ahli Kitab seperti masyhur Arab?" Ia

menjawab, "Tidak, kecr.rali apa yang telah saya sampaikan bahwa

perempuan-perempuan mereka tidak boleh dinikah dan her,r,ran

sembelihan mereka Udak boleh dimakan." Saya bertanlra,
.,Mengapa Anda menentang petunjuk Nabi $ bahwa firman Allah,

'Hingga merel<a membayar iizvah" itu berlaku untuk orang yang
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mengikuti agama ahli Kitab sebelum turun Al Qur'an; dan bahwa
kehalalan perempuan-perempuan ahli Kitab itu hanya berlaku
untuk perempuan-perempuan Bani Israil, bukan ahli Kitab selain
mereka, sehingga mereka sama dalam hal jiaTah tetapi berbeda
dalam hal pemikahan dan hewan sembelihan? Sebagaimana
Allah fu memerintahkan untuk memerangi oranEorang musyrik

hingga tidak ada lagi fihah dan agar seluruh kepatuhan hanya
unhrk Allah; dan memerintahkan untuk memerangi ahli Kitab
hingga mereka membayar jrzyah dalam keadaan tunduk dan
pafuh? Jadi, Allah menyamakan mereka dalam hal kemusyrikan,
tetapi Allah membedakan mereka dalam hal perang yang
didasarkan pada faktor kemus5rikan."

Ia atau sebagian orang yang hadir berkata, "Pemyataan ini
tidak mengandung hal yang bisa ditentang oleh seorang ulama
pun-"

Saya katakan kepadanya, "Pendapat ini tidak dipegang
oleh seorang pun yang memiliki pengetahuan tentang Kitab Allah
atau Sunnah." Ia bertanya, "Dari mana Anda berkata seperti ifu?',
Saya katakan, "Sunnah selaman3n mengikuti Al eur'an dengan
makna yang sama, tidak berbeda darinya. Jika redaksi Al eur'an
bersifat tegas, maka Sunnah juga sama seperti ifu. Jika redaksi Al
Qur'an bersifat garis besar, maka Sunnah penjelasan apa yar{g'

dimaksudkan Al Qur'an dengan penjelasan garis besamya ifu.
selanjutrya, dpd yang dijelaskan oleh strnnah ifu senantiasa
tercakup maknanya dalam Al Qur'an." Ia berkata, 'Benar."

Sa5ra katakan, 'Jadi, barangsiapa yang menyebutkan bahwa

iwah diambil dari setiap orang, maka ia telah keluar dari dua
sumber agama itu secara bersama-sama, yaifu dari Kitab kepada
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selain Kitab, dan dari sunnah kepada selain sunnah. Dalam

p€rkara oraryforang Majusi ia mengikuti pendapat png tidak ia

ketahui alasannya. Dengan demikian, ia berpendapat tentang

mereka dalam keadaan tidak tahu-"

Ia berkata, "Ada kesamaran bagi mereka dalam hal ha'r/an

sembelihan oftmg'olzmg Majusi ifu Udak boleh dimakan?" Saya

katakan, "Tidak. Sembelihan orang-oftmg Nasrani Arab iusa tidak

boleh dimakan, tetapi iizlph diambil dari mereka sebagaimana saya

terangkan karena mereka tergabung dalam kelompok orang-orirng

yang diberi kitab suci. Sedangkan orangotang y.ang kita diizinkan

unfuk menikahi perempuan-perempuan mereka dari kalangan ahli

Kitab dan memakan her,rnn sembelihan mereka adalah para

penganut Taurat dan Injil dari kalangan Bani Israil, bukan selain

merel<a."

2L. Bab: Lewat di Depan Orang Shalat
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L20. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-
syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik menceritakan
kepada kami dari Az-zuhn, dari ubaidullah bin Abdullah, dari hnu
Abbas, ia berkata, "Aku datang dengan mengendarai keledai, dan
saat itu aku hampir mimpi basah. sementara Rasulullah S shalat

mengimami jamaah. Aku leurat di depan sebagian barisan, lalu aku
furun dan melepaskan keledaiku mencari rumput, lalu aku masuk
ke dalam barisan tetapi tidak ada seorang pun yang menentang
perbuatanku i1r."151

t.
c. -r9lJz t
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161 gg. Ath-Thabrani (pernbahasan: eashar shalat dalam perFlanan, bab:
Keringanan Ler,rnt di Depan Orang yang Shatat, L/ll1-lllf., no. 3g).

HR. Al Bukhari (pembahasan: Shalat, bab: pernbatm Imam adalah pernbatas
Omng-orang gnng Ada Di Belakangn!,a, 7/124, no. 493) dari lalur yusuf dari Malik
dan seterusnya.

HR. Muslim (pembahasan: Shalat, bab: pernbatas Orang yang Shalat, l/361, no.
2il/s04il dari jalur Yahya bin Yahgra dari Malik dan seterusnya.
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121. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkatat Asg-

SSnfi'i mengabarkan kepada kami: Sufuan mengabarkan kepada

kami dari Katsir bin Katsir, dari sebagian keluarganya, dari

Muththalib bin Abu Wada'ah, ia berkata: Aku melihat

Nabi $....162

162 Serou inilah hadib ini, tanpa mabn. Imam Asrq/afi'i sering melakukan hal

s€e€rti ini. Hadib ini dirir,uagratkan Al Baihaqi dari jalur Aslrs!,afi'i dengan sanad bn
mabtng. Di dalamq,a disebutkan: Dari Muththalib bkt Abu Wada'ah, ia b€rkata,

"Aku melihat Nabi $ shalat di samping Pintu Bani Sahm, sedmglon oftmg-oru-rg

Ieurat di depan beliau. Antara beliau dan orang-orang gang drawaf tidak ada

pernbatas." lih- Ma'rikh As-Sunan ua Al Abar, pembahasan: Shalat, bab: Shalat

Tanpa Perrbatas, 2/l20l
FIR. Abu Daud (pernbahasan: Manasik, tnb: Di Makkah, 2/518, no- 2O15) dari

Ahmad hn l-lanbal dati Sut an bin U!,ainah dan setenrsnya.

fut/an b€rkata, hnu Juraij mengabarkan knpadu l<ami, datiqra, ia Hata: Katsir
mengabarkan kepada karni, dari aphnya. Kernudian aku berhnya kepadanya, dan ia

menjawab, "Bukan dari ayahku aku mendengar hadib ini, mdainkan dari sebagian

keluargalu dari lGkeld$."
FIR. An-Nasa'i (pernbahasan' Manasik haji, bab: Ternpat r-tntuk Shalat Sunnah

Thawaf Dua Rakaat, 5/235, no. 29591dari jalur lbnu Juraij dari Kabto bin Kabir dari

aphnp dari kakdrnp dengan redaksi lrang s€rupa. Di dalamnrra disebulkan, "Antara

beliau dan orang-orar{ yarg thawaf tidak ada seorang pun."

HR. Ibnu Maiah (pernbahasan: Manasik, knb, Shalat Dua Rakaat Sesudah

Thawaf, 2/976,29581dafi ialur Ibnu Juraij dan seterusnya. D dahmnya disebutkan,

"Antara beliau dan onlng-orlng 5nng thawaf tidak ada seorctng pun." hnu Majah

b€rkata, "Ketenhnn ini b€rlaku di Makkah secara khusus."

FIR. Ibnu l{huzairnah dala,.fit Shahihnya (pernbahasan: Manasih tnb: Dalil bahwa

Ancaman Kems ke,pada Orang png Lewati di Depan Omng prg Shdat itu Berlaku

Jika Ia Shalat dengan Menghadap ke suhah atau Pernbatas, S/15, no- 815) dari jalur

Ibnu Juraij dan setenrsnya.

HR. Al Hahm dabm Al Musbdnk (pernbahasan: Shaht, L/2il, no.933/26O1
dari jalur Musaddad dari Yahgra bin Said dari hnu Juraij dan seterusnya.

Al Hakim b€rkata, "Status hrrdrts shahih menurut ldt€ria Al Bukhari dan muslim

tetapi keduaqp tidak melarsimya." Penilaiann5ra itu disepakati oleh Adz-Dzahabi.

)
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Hadits ini tidak dianggap sebagai hadits yang bertentangan.

Hadits ini -Allah Mahatahu- termasuk kategori hadits yang

disampaikan, tetapi orang yang menyampaikannya tidak
menceritakan sebab-sebabnya. Namun, sebagiannya menunjukkan

sebagian png lain.

122. Perintah Rasulullah S kepada orang lrang shalat

unfuk memasang sutah atau pembatas mempakan an;uran,l63

HR. Ibnu Hibban datlalr. Al lhran (pembahasan: Shalat, bab: Yang Dimaknnrkan
dan YunS Tidak Dimakruhlon bagi Orang 5ang Shalat, 6/127-L29, no. 2363) dari
lalur Yahya bn Said dan setenrsnlra.

Juga dari plur Zuhair bin Muhammad AI Anbari dari Katsir bin Katsir dari
aphnya dari Muththalib dengan redaksi lrang serupa.

Jalur riwayat lbnu Juraij statusnln shahih tdak teriadi bdlis di
dalamnya. Akan tetapi, ia merryatakan periwayatan secara tegas dari Katsir bin Katsir
dalam rinrayat Ahmad dalam AlMuqad. (6/3991

Ia berkata: Yahya bin Said menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, ia
berkab: Kabir bin Katsir menceritakan kepadaku, dengan redaksi lang s€rupa.

meriurayatkannya dari Sufipn bin Uyainah dari Katsir:
IfR. Abdurrazzaq &lan Mushannafnya : Shalat, bab: Tidak ada

Sesuatu yarg Mernutus Shalat di Makkah, 2/35, no. 238n darijafu Amr bin Qais
dari tGtsir bin lGtsir bin Muththalib bin Abu wada'ah dari ayahnya dari kakeknSa
dengan redalsi lang s€rupa.

Juga dari phrr Ibnu tJ!,ainah dari lhtsir dari ayahnya dari kakeknyra dengirn
redalsi lrang s€rupa. lno. 2388.-23891

Pintu Bani Sahm sekarang b€rnama Pintu Umrah.
l5s Asfslyafi'i meriwagratkannya da)ari As-Surlan Ia berkata: Sufun bin Uyainah

menceritakan kepada l€mi, dari shafr^ran bin sulaim, dari Nafi' bin Jubair, dari Sahl
bin Abu Hatsrrah, bahwa Rasulullah $ bersabda, 'uika sahh seorulg di anbm tralian
slmht dangan manghadap subah, mal<a hqhlclah ia mqddrat ke suhah itu, jangan
anpi syen metnutus shalahrya."(1/2l, no. L77l

HR. Abu Daud (pernbatrasan: Shalat, tnb: Berdirl di Dekat Sukah, L/459, no.
685) dari ralur fut/an dan seterusnSra.

Abu Daud berkata, 'Waqid bin Muhamnrad merivuayatkannya dari Shafruan dari
Muhammad bin Sahl dari aynhnya atau dari Muharnmad bin Sahl dari Nabi db.
s€bagian dari mereka mengatakan: Dari Nafi' bin Jubair dari sahl bin sa'd." Ada

dalam sanadnya.

466



AlUmm

bukan berarti bahr,rn jika ia tidak melakukannln maka shalatrya

fidak sah; dan bukan berarti bahwa sesuatu yang leunt di

depannya itu dapat merusak shalatr5n. Karena Nabi $ pernah

shalat di Maslidil Haram, sementara oran[foremg thawaf di depan

beliau padahal antara beliau dan mereka fidak terpasan1 sufuh.lnt
tedadi dalam shalat sendiri, bukan shalat jamaah. Beliau iuga

pernah mengimami jarnaah di Mina tanpa menghadap ke

sufuh,l4 karena perkataan Ibnu Abbas 'tanpa menghadap ke

dinding' -Allah Mahatahu- adalah tanpa menghadap

ke sutah. Seandainya shalat beliau fidak sah karena ada sesuafu

yang larat di depan beliau, tentulah beliau tidak shalat tanpa

menghadap sutah. ndak ada seomng pun di belakang beliau gnng

HR. Ibnu Khtrzaimah dakrm Shahihtrya (pernbahasan: Shalat, bab: Perintah

Berdiri di Dekat Suh-ah yang Dgiunakan Sebagai Pernbatas Orang yang Shalat, 2,/lO,
no. 8O3) dari plur Ibnu Uyainah dari Shafilan bin Sulaim dan seterr"rsnya.

HR. Al Hakirn dalan Al MMnk (penrbahasan: Shaht, L/25L-2521dari jiilur

fut/an bin uyainah dan seterusr4,ta.

Al Hakim b€rkata, "Stahs hdlts shahk memrrut kriteda Al Bukhari dan muslim

tetapi keduanya fidak melarsimp." Penihimnya ihr disepakati oleh A&-Dzahabi-
HR Ibnu Hibban (pernbalrasan: Slralat, bab' Apa Snng Dimakruhkan dan 5nng

Tidak Dirnakmtrkan bagi Orang yang Shala! 6/136, no- 23731dari jalur Sut/an dan

seterusnyra.

Al Baihaqi be*at4 "Daud bin Qais meriwayatkannln dari Nafi' bin Jubair secara

terpufus sanadnya. S€danglgn prg menyambungkan sanadnya adalah seorang haffzh

yang tepercaya." (Uh. Ma'rifah As-Sunn wa Al Abar, 2/716)
ra Ini mempakan riwayat lain baSi hadits lbnu Abbas sebelumnSra. AslrS!,ali'i

meriwayatkanngra dalam rnadzhab lama.
Riwayat yang di dalam redaksinyra disebutkan "tanpa menghadap ke dinding"

diriwayatkan oleh Malih pernbahasan: Manasik sebagaimana yang disebutkan oleh Al
Bailuqi, dan sebagaimana yrang tertulis dahm Muvaththa' Suwaid. Redalsi hadits

tersebut adalah, "Rasulullah * shalat di Mina tanpa merghadap ke dinding, lalu aku

datang menaiki keledai, dan saat itu aku hampir mimpi basah. Kernudian aku tun rt
dan leurat di depan s€bagian shaf. Aku hmm dan melepaskan keledailm unhrk

merumput, kemudian aku rnasuk bersama jamaah. Tidak ada seorang pun lrang
menentaqg perbuatanku ifu ."

Saya tidak menernukan dalam Muuaththa' Yah5ta, (P€rnbahasan: Haji' Allah
t"{ahatahu). Uh. Ma'rifah As-Surart ua Al Aur(2/119-120)-
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mengetahuinya. Ibnu Abbas ler,vat dengan menaiki keledai di

depan sebagian shaf yang ada di belakang Rasulullah $, tetapi

tidak seorang pun yang menentang pertuatannya ifu.

123. Demikian pula,

Rasulullah $ untuk membuat

merupakan anjuran.l65

Allah Mahatahu, perintah
garis di padang pasir juga

16s 61 3u1*i b€rkata, "Datam riwayat Ae-?a'Iarard dari Aslrq/afi'i ia berkata:
Sut/an bin lJyainah mengabarkan kepada kami, dari Ismail bin Umayr5rah, dari Abu
Muhammad bin Arnr bin Huraib, dari l<akdqn lpitu Humits Al Adzari, bahwa ia
mendengar Abu Hurairah b6kata, "Abu Qasim (Nabr) # b€rsabda, "Jfua salah
sanng di anbm hllan shaht, npka hqzdakhh b mananptl<an wmtu di depnnp.
Jika frdak ada sa uatu, nal<a hqfuHah ia manncapl<an tonglat. Jil<a tihk a&
tongl<al nnl<a hafulqa ia manbuat garis- Sandah itu aW 5ang lantat df
ddak fualdbat mrdhamt bqinjn."

HR. Abu Daud (pernbahasan: Shalat, bab: Merrbuat Garis lvlanakah Tidak Ada
Tongkat, L/46ffi71dari jalur Musaddad dari Bisyr bin MufadMhal ddi Ismail bin
Umayyah dari Amr bin Muhamrnad bin Huraits bahura ia mendangar kaknknfr Huaits
menceritakan dari Abu Hurafah g, dengan r€daksi lrang s€rupa.

Juga dari pbr Yahya btoi Faris dari AIi bin Al lvladini dari Sut/an dari Ismail bin
Umagyah dari Ahr Muhammad bin Amr bin Humib dari ltakelm1p !,aitu Humib

-seomng laki-laki dari Bani Adzarah- dari Abu Huraimh.S dengan redalsi png
s€ruPa.

Sr$ran berkata, "Kami Udak mendapati seqratu trnh.rk mengrratkan hadib ini, dan
ia tdak datang kecuali dari lalur rn^r4nt ini."

Abtr Daud berkata: Sap bertanya kepada $rtpn, "Para ularna berbeda perrdapat
tentang Huraits." Ia b€rpikir s€iernk kernudian ia berlrata, "Aku tdak menghafal selain
Abu Muhammad bin Amru." Sutpn b€rkata, "Di sini seorang laki-laki datang sesudah
I$nail bin Umay4nh meninggal dunia, kernudian qpikh ini mencari Abu Muhamnnd
hi.rgga men€rnukannya, dan ia pun bertanp kegadanya tentang HrJraits. Karena ifu ia
mencampur-aduk" (no. 589)

Al Baihaq! bqtata, "lni adahh hadits yang diiadilen p€arrgan oleh Aqrqrafi'i
dalam rnadztab larn4 dan tertulb dahm .irnan lhnnlah. Astrqraf i b€rleta dahm
AI &naiki, "Omng yang shaht tidak mernbuat Saris di depannp, k@rali ada hadits
FrE valid tentang hal ihr sehingga hadis tersebut harus diilant-"

Al Baihaqi irga b€rkah, "Asfq/.afi'i menaqguhkan p€nilaian slnlrih hadits ini
karena pabedaan pam periua;,rat pada Isrnail bin Urnayryah terloit Abu Muhammad
bin Amr bin Huraits. Ada fiang mengatakan sanadrya s€p€rti di dni. Ada pula 1lang
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Yang dimaksud dengan syetan merusak shalat seseorang

adalah ia terganggu dengan apa yang ler,vat di depannya ifu,

sehingga ia memunculkan sesuatu yang dapat merusak shalatnya

lantaran sesuafu yang la,,r.rat di depannya. Demikian pula dengan

apa yang dimakruhkan bagi orang yang levuat di depannya-

Barangkali tekanan Snng keras dalam larangan ini berhrjuan agar

mereka meninggalkan lamngan beliau ini- Allah Mahatahu.

Nabi $ bersaMa,

'*1'r;" r J\€:*l J-t!t-\Yt
/ / / o. il. o {.,* i.t)'; ol C

"&t$ IL

L24. Jika salah seorz,ng di antara kalian shalat tanpa

menghadap ke subah, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk

lewat di depann5n.r6

Hadits ini menunjukkan bahwa lewat di depan seseorang

yang shalat ih_r tidak merusak shalatnya. Karena seandainya ia

merusak shalat, tentulah Rasululhh # tidak memperkenankan

bagi seorang muslim unfuk memufus shalat muslim lain. Seperti

itulah makna lauuatnya orang-orang di depan Rasulullah #t

mengatakan dari Abu Amr dan Mutnmmad bin Huraits dari kakeknp. Ada pula png
mengatakan dari Abu Amr bin Huraib dari ayahqa. Ada iuga png mengatakan selain

itu."
Hadits ini dnrlilai shahih oleh lbnu Hibban (6/1?5-126, no. 2351) dan hnu

Khtrzaimah (2/13014, no. 8L21.

untrfi mengetahui lebih larrytt affirii dan hadib ini, silakan Anda

ba bkfuijltaniatas kitab Al Umdah Al Kubml<arya Al I'taqdisi' (no' 251)
166HR. Abdurmzzaq dalam Musharunfnya (pernbalnsan: Shaht, bab: Perkara

yang Mernuh.rs shaht, 2/271da,dt ialur hmhim bin Muhammad dari Muhammad bin

M,-t uair dari Attra' bin Yasar, ia Hata, "Jika omng prg shalat tidak menghadap

ke sutuh, maka 6dak dosa bagimu untuk leurat di depannya."
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sewaktu di Mina, dimana saat ifu beliau tidak menentang

perbuatan mereka itu. Hal itu mengandung dalil bahwa makruh
lewat di depan orang yang shalat seandainya ia memasang
pembatas, tetapi tidak dimakruhkan unhrk leu;at di depan orang
yang shalat tetapi tidak memasang pembatas.

Nabi S bersabda,

;L,tif; i,;"';'7 rit -\ yo

L25. "Jika ia lewat di depannya, ,r*0, hendaHah ia
memeranginya-'L67

Barangkali ada yang bertanya:

L26. Diriwayatkan bahwa lerruatnya anjing dan keledai

dapat merusak shalat manakala keduanya lewat di depan orcmg

yang shalat.158

167 HR. Ath-Thabrani (pernbahasan: Qashar Shalat dalam Perjalanan, bab:
Ancaman Keras bagi Seseorang untuk Leu.at di Depan Orang yang Shalat, 7/754)
dari jalur zaid bin Aslam dari AMurrahman bin Abu said AI Khudri dari ayahnya
bahwa Rasulullah $ bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian shakt, maka
janganlah ia membiarkan orang lah lannt di depanryn, dan hendaHah ia
menyingkirl<anrya sebisa mungkin. Jil<a ia bercikeras, maka hendaHah onng Wng
shalat ifu mernemnginya, karena ifu adakh syetan."

AsySyaf i meriwayatkannya dari Malik sebagaimana yang disebutkan oleh Al
Baihaqi. W. Ma nfah As-Sunan ova Al Atsar, 2/175)

Stahrs hadits mutkfaq alaih
HR. Al Bukhari (pembahasan: Shalat, bab: Orang yang Shalat Menolak Orang

yang Ler,vat di Depann5p, L/177!.dari jalur Humaid bin Hilal dari Abu shdih dari Abu
Said dengan redaksi lrang serupa dengan disertai kisah.

HR. Mtrslim (pembahasan: Shalat, bab: Menghalangi Orang yang Leurat di Depan
Orang yang Shalat, l/352, no. 258/5OS) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik dan
seterusnya.
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Jawabnya, manakala diriwayatkan safu hadits bahwa
Rasulullah $ bersabda, "Perempuan, anjing dan keldai dapt
memufus shalat," sedangkan hadits ini bertentangan dengan

hadits-hadits yang lain, dimana masing-masing dari hadits-hadits

tersebut lebih valid daripada hadits ini, serta didukung oleh makna

tekstual Al Qur'an, maka hadits ini tetap tidak boleh ditinggalkan
jika memang sanadnya valid selama ia bukan hadits yang mansul<h

(dihapus hukumn5a). Karni tidak mengetahui hadits yang mansul<h

sebelum mengetahui hadits yang paling akhir, sedangkan kami

tidak mengetahui hadits mana yang muncul paling akhir. Atau
hadits yang tidak terjaga itulah yang ditolak, dan memang hadits

ini menurut kami tidak terjaga.

L27. Alasannya adalah karena Nabi $ pemah shalat,

sedangkan Aisyah g berada antara beliau 611 Li614.16e

l6e HR. Muslim (pembahasan: Shalat, bab: Ukuran Pernbatas bagi Orang yang
Shalat, l/365, no.265/5LOl dari ialur Humaid bin Hihl dari Abdullah bin Shamit dari
Abu Dzar, ia berkata: Rasulullah $ bemaMa, "Jika salah wrang di antam l<alian
shaht, saungguhrya shalahla ifu tedindungi di dqnnSa ada sernaam
bsian belal@ng pelana (yang dijadil@n suhah)- Apabila fuk & ada di depanryn
serracarn fugtan belakang pekna, mal<a shalafun dapt taputus oleh keldai,
perempuan, dan anjing hilam... AnjW hilam a&lah spbn."

169 ffi. Al Bukhari (pembahasan: Shalat, bab: Shalat di Behkang Orang png
Tidur,l/179, no. 5L2) dari ialur Musaddad dari Yahya dari Histam dari ayahnya dari
Aisyah #, ia berkata, "Nabi $ shalat, sedangkan aku tidur dengan cam melintang di
atas tempat tidur beliau. Jika beliau ingin shalat Wi6r, maka bdiau membangunkanku
sehingga aku shalat Witir."

Juga dari ialur Abdullah bin Yusuf dari Malik dari Abu Salannh bin Abdurmhman
dari Aislrah 6e istui Nabi $, bahvua ia b€rkata, "Aku tdLr di depan Rasulullah #t,
sedangkan kedua kakiku berada d kiblat beliau. Jika Miau zujud, maka beliau
mengguncangku sehingga aku merrarik lGkku. Jika bdiau berdiri, maka alnr
memanjangkan lagi kakiku." Ia berkata, "Pada saat itu rurnatFrumah tidak merniliki
penelangan." (no. 513)
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t28. Nabi $ juga pernah shalat sambil menggendong

Umamah, dimana beliau menanrhnya saat suiud dan mengangkat-

nya lagi saat berdiri.lTo

Seandainya hal ifu dapat memufus shalatrya, tentulah

beliau tidak melakukan salah safu dari dua perkara tersebut, dan

tentulah beliau tidak shalat tanpa menghadap ke sutah. Masing-

masing dari dua hadits ini menolak hadits tersebut, karena itu

hanya satu hadits meskipun ada beberapa hal yang dijadikan

pegangan.

HR. Muslim (pembahasan: Shalat, bab: Tidur Melintang di Depan Orang yang

Shalat, L/36, no. 267/512) dari jalur Suft7an bin Uyainah dan Az-Zrhn dari Urwah

dari Aisyah 6, bahwa Nabi $ shalat malam, sedangkan aku tidur melintang antam

beliau dan kiblat, seperti ier.azah melintang.
Juga dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusnya. (no.272/512)
Hadits dalam Al Mur,vaththa' seperti yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan

Muslim (pernbahasan: Shalat Malam, bab: Riwayat tentang Shalat Malam,l/t\71
AsyrSyaf i meriwayatkannya dari Malik dalam As-Sunan, sebagaimana ia

meriwayatkannya dari jalur Sufuan dan Az-Zr:hn; dan dari jalur Muhammad bin Amr
dari Abu Salamah (1/237-232, no. L22-L241.

17o Hadits ini diriwayatkan oleh Imam As5rSyafi'i dari Sufuan dan Malik dalam

As-Sunan. Ia berkata:
Dari Sufuan bin Uyainah dari Utsman bin Abu Sulaiman dan hnu Ajlan dari Amir

bin Abdullah bin Zubair dari Amr bin Sulaim Az-7sxaqi, bahwa ia mendengar Abu

Qatadah berkata, "Aku melihat Rasulullah S mengimami jamaah, sedangkan

Umamah binti Abu Ash -yaitu anak perempuan Zainab binti Rasulullah $- berada di

ptmdak beliau. Jika beliau ruku', maka beliau menanrhnla. Jika beliau selesai sujud,

maka beliau mengernbalikannya lagi ke pundak."
Juga dari jalur Malik dari Amir bin Abdullah bin Zubair dan setenrsnya dengan

redaksi yang sempa- [-J.h. As-Sunan, 1/131-132, no.20-27l.
HR. Ath-Thabrani (pernbahasan: Shalatrya Para Musafir, bab: Inti Penjelasan

tentang Shalat, l/17O, no. 81).
HR. Al Bukhari (pernbahasan: Shalat, tnb: Orang yang Shalat dengan

Menggendong Anak Perernpuan di Pundak, l/L79'18O, no. 515) dari jalur AMullah
bin Yusuf dari Malik dan seterusnya.

HR. Muslim (pernbahasan: Masjid dan Ternpat-ternpat Shalat, bab: Kebolehan
Menggendong Anak-Anak dalam Shalat, 7/385, no. 4l/543) dari AMullah bin
Musallamah bin Qa'nab dan Qutaibah bin Said dari Malik dan seterusnya.

Juga dari jalur Sufuan dan setemsnya. (no. 42/543)
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Barangkali ada yang bertanya, "Apa dalilnp dari Kitab

Allah fr dalam masalah ini?" Jawabnya, ketetapan Allah bahwa

seseorang tidak menanggung dosa orang lain -Allah Mahatahu-

meniscayakan perbuatan seseorang tidak membatalkan perbuatan

orang lain, dan bahwa akibat baik dan buruk dari perbuatan

seseorang itu kembali kepada pelakunya. Oleh karena demikian

ketetapan Allah, maka tidak boleh dikatakan bahwa la.ruatnya

seseorang ifu dapat memsak shalatrya orang lain.

22. Bab: Keluarnya Kaum Perempuan ke Masjid
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129. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: As!,-

Spfi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sebagian ulama

mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Amr bin

Alqamah, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, bahun Nabi S
bersaMa, 'Janganlah kalian menghalangi hamba-hamba
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perempuan Allah untuk datang ke masjidmasjid Allah. Jika

mereka keluar, maka hendaHah mereka keluar dalam kadaan
apek. " Rabi' berkata, "Maksudnya tidak memakai wevtrangiap. " 1 7 1

,t'P * ,ie.uIt * ,Ltb 6?( -\r.
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130. Sufuan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhi, dari

Salim, dari ayahnya, bahwa Rasulullah S bersabda, 'Uika isti
salah seorang di antara kalian meminta izin pergi ke masjid, maka
janganlah ia menghalanginya.'17 2

171 HR. AsSr..Syafii dalam As-Snan (l/29O, no. 183). la meriwayatkannya dari
Suft7an dari Muhammad bin Amr dan seterusnya.

HR. Abu Daud (pernbahasan: Shalat, bab: Keluamya Kaum Perernpuan ke
Masjid, l/4191 dari jalur Musa bin Ismail dari Hammad dari Muharnmad bin Amr dan
setemsnya. Sanad hadits hasan.

HR. Ibnu Khuzaimah datam Shahihrrya (pembahasan: Shalat, bab: Perintah Agar
Kaum Perempuan Pergi ke Masjid dalam Keadaan Tidak Mernakai Weurangian, 3,/90,
no.7679).

172 HR. AsySyaf i dalam As-Sunan(l/228, no. 181). Ia berkata'
Sufyan bin Ulrainah mengabarkan kepada kami, dari fu-Z)fui, ia berkata: Salim

bin Abdullah mengabarkan kepadaku, dari ayahnya, bahwa Rasulullah $ bersaMa,
'Jil<a istri salah seoftng di antam kalian mqinb izin pagi ke masl4 maka j,anganlah

ia menghalanginla."
HR. Al Bukhari (pernbahasan: Nikah, tnb: Ishi Minta Izin kepada Smminp

unhrk Keluar ke Masjid dan Selainnya, 3/396, no. 53328) dari jalur AIi bin AMullah
dari Sufi7an dan setenrsnya.

HR. Muslim (pembahasan: Shalat, bab: Keluamya Perempuan ke Masjid
Manakala Tidak Mmimbulkan Fitrah, L/326-327, no. 134/M2l dari jalur Ibnu
Uyainah dan seterusnya.
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Ini adalah hadits yang telah kami bahas bersama

sekelompok ulama, dimana saya menlarnpaikan uraian dengan

usaha keras unfuk mendalami pemyataan-pemyataan yang mereka

lontarkan kepada saya. Di antara pemyataan lnng mereka atau

sebagian dari mereka sampaikan kepada salra adalah, "Makna

tekstual ucapan Rasulullah $ adalah larangan menghalangi

hamba-hamba perempuan Allah untuk datang ke masjid-masjid

Allah, sedangkan larangan dari Nabi # menurut Anda itu

mengakibatkan hukum haram kecuali ada dalil dari Rasulullah $
bahwa beliau tidak memaksudkanryn sebagai pengharaman. Ayat

ini berlaku umum unfuk semua masjid-masjid Allah, sedangkan

lafazh umum menurut Anda itu tetap berlaku umum kecuali ada

dalil dari Nabi S atau dari sekelompok ulama yang tidak mungkin

tidak diketahui sumber mereka dari Nabi $ bahwa ia berlaku

khusus. Apa pendapat Anda tentang hadits ini? Apakah ia berlaku

urnum sehingga diharamkan melarang seorang hamba perempuan

Allah untuk datang ke masjid-masjid Allah dalam keadaan apa

pun? Ataukah ayat ini berlaku khusus sehingga mereka boleh

menghalangi perempuan-perempuan untrk datang ke sebagian

masjid, bukan ke sebagian yang lain? Karena Udak ada

kemungkinan selain salah sahr dari dua makna tersebut." Saya

menjawab, "Hadits ini menumt saya berlaku khusus. Allah

Mahatahu."

Ia bertanya, "sebutkan dalil 1nng diriunyatkan dari Nabi $
tentang apa yang Anda sampaikan ifu." Saln katakan:
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131. Malik mengabarkan kepada kami dari Said bin Abu
Said, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah S, bahwa beliau

bersabda, "Tidak halal bagi seorang Wrempuan yang beriman

kepada Allah dan Hari Akhir untuk mengadakan perjalanan sejauh

sehari semalam kecuali bersama mrthimnt a.'173
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173 gg. Ath-Thabrani (pernbahasan: Meminta Izin, brab: Riwayat tentang
Perjalanan Seorang Diri bagi t-aki-laki dan Perempxran,2/978, no. 37).

HR. Al Bukhari (pembahasan: Qashar Shalat, bab: Dalam Jarak Bempa Shalat
Diqashar, l/92, no. 1088) dari jalur Adam dari Ibnu Abi Dzi'b dari Said bin Abu
Said dari ayalrryra dari Abu Hurairah:9. Al Bukhari berkata, "Hadits ini diikuti oleh

Yahya bin Abu Katsir, Suhail dan Malik dari AI Maqburi dari Abu Hur?irah d&.

HR. Muslim (pembahasan: Haji, bab: Kepergian Perempuan bersama Muhrimnyra

unhfi Merrunaikan Haji dan Selainnya, 2/977, no. 427/7339) dari jalur Yahya bin
Yahya dari Malik dan setemsnya.

I
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132. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkatar Aslr
Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: hnu Uyainah

mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Abu Ma'bad,
dari Ibnu Abbas, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah $b
berkhutbah. Beliau bersabda, 'Jangan sekali-kali seorang lakilaki
berduaan dengan seorang perempuan, dan tidak halal bagi
seorang Wrempuan unfuk kecuali bersama

muhimnya." Kemudian seseorcrng berkata, "Ya Rasulullah,

sesungguhnya aku telah tercatat dalam p€rang demikian dan

demikian, dan istuiku telah pergi unfuk menunaikan haji." Beliau

bersabda, 'Pergilah dan temanilah istimu unfuk berhaiit't7q

t7a gp. Al Bukhari (pernbahasan: Jihad, bab: Orang yang Telah Tercatat dalam
Kesatuan Pasukan lalu Istrin5ra Keluar untuk Haji, 2/359, no. 3006) dari jalur
Qutaibah bin Said dari Sufuan dan seterusnln.

HR. Muslim (pembahasan: Haji, bab: Perjalanan Perempun bersama Muhrimnya
untuk Haji dan Selainnya,2/978, no. 424/L341) dari jalur Sufi,an bin Uyainah dan
seterusnya.

Di dalamnya disebutkan, "Janganlah seorzilrg lakilald fudraan dengan seomng
perempuan kxtnli gempuan ifu disatai m
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Saya bertanya, "Apakah Anda berpendapat bahwa wali dari

perempuan wajib menghalanginya untuk pergi ke masjid Allah

yang paling besar padahal hukumnya wajib bagi perempuan, dan

untuk melakukan setiap perjalanan?" la menjawab, "Ya." Saya

bertanya, "L-alu, dari mana Anda berpendapat seperti ittt?" Ia

menjawab, "Saya berpendapat demikian berdasarkan khabar dan

Rasulullah dh, karena kepergian perempuan bersama selain

muhrimnya adalah maksiat, sedangkan Allah & mewajibkan kita

untuk mencegah maksiat."

Saya katakan, "Anda mengklaim bahwa ketetapan dari

Allah dan khabar dari Rasulullah S menghamskan kita untuk

menghalangi perempuan pergi ke masjid Allah yang paling besar?"

Ia menjawab, "Saya tidak bisa mengelak dari pendapat ini."

Ulama lain dari kalangan mereka mengatakan, "Saya akan

mengajukan pemyataan yang berbeda dari pemyataannya.

Menurut saya, walinya tidak boleh menghalanginya untuk pergi ke

masjid." Saya katakan, "Wali perempuan tidak boleh menghalangi-

nya; begifu pula suaminya, atau wali yang lain, siapa pun dia?" Ia

menjawab, "Tidak." Saya katakan, "Dengan demikian, Anda telah

memerintahkan agar maksiat perjalanan tidak dicegah."

Ia berkata, "Jadi, muhrimnya wajib pergi bersamanya

karena keengganan wali unfuk bepergian bersamanya itu

menimbulkan kewajiban bagi wali unfuk menghalangi perempuan

untuk pergi tanpa dibarengi muhrim." Saya katakan kepadanya,

"Bagaimana jika walinya itu adalah saudaranya, sedangkan

saudaranya itu kaya? Siapa yang menanggung biaya perjalanan?

Apakah perempuan ifu, ataukah saudaranya?" la balik bertanya,

"Bagaimana jika saya katakan bahwa perempuan ifu menanggung
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biaSn perjalanannya sendiri, dan saudaranya juga menanggung

biaya perjalanannya sendiri?" Saya katakan, "ltu berarti Anda

memberi hak kepada perempuan unfuk membebani saudaranya

agar mengeluarkan sebagian dari hartanya, sedangkan Anda tidak

mengharuskan saudaranya r.ll-rfuk memberinya nafkah saat ia

dalam keadaan kalru, dan tidak pula dalam keadaan miskin tetapi

sehat. Anda iustm membebani perempuan unfuk meminta. Jadi,

pendapat mana png lebih Anda pegang? Apakah saudaranla

menafkahinya dalam keadaan ia sulit, sehat dan terhormat, serta

dalam keadaan malu unhrk meminta sebesar lima dirham dalam

sebulan; ataukah saudaranp itu dibebani biaya perjalanan

sebanyak lima ratus dirham?"

Ia menjawab, "Bagaimana jika saya katakan bahwa biaya

perjalanan saudara yang menemani ditanggung oleh perempuan

yang bepergian ifu?" Sa5ra katakan, "Kalau begifu, saya katakan

kepada Anda, seandainp perempuan tersebut terbatasi hak

transaksinya, apakah Anda mernberikan nafkah kepada saudara

dari ha(a perernpuan tersebut?" Ia menjawab, "Bukan, saya tidak

mernbbbankan nafkah pada perempuan yang tefuatasi hak

transaksinya kectrali trnhrk maslahat baginya. [alu, bagaimana

mungkin salra memberikan nafkah kepada orang lain dari

hartanya?" Saya katakan, "Kalau begitu, Anda harus menghalangi-

nya unhrk pergi ke sebagian besar dari masjid-masjid Allah." Ia

berkata, "Kalau beglhJ, semua pendapat llang saya sampaikan ifu

bertentangan dengan pendapat para ulama."

Saya katakan, "Ya. Anda telah meninggalkan penjelasan

tentang hal itu unfuk mengetahui bahwa pendapat semu2l

pendapat yang Anda ilnrti itu sebenamya tidak sesuai dengan
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pendapat-pendapat Anda yang lain. Apakah Anda mengetahui

adanya seorang ulama yang berbeda pendapat bahwa seorang

laki-laki boleh menghalangi istrinya untuk pergi ke masjid yang

berada di perkampungan kerabatnya meskipun tempafurya berada

di dekat pintu rumahnya, dan menghalanginya untuk pergi ke

tempat shalat Jum'at di kota yang tidak ada yang lebih wajib

daripadanya?" la menjawab, "Saya tidak mengetahuinya." Saya

katakan, "Seandainya tidak ada hujjah terkait perkara yang Anda
pertanyakan itu selain uraian yang telah saya sampaikan, maka

saya mengambil dalil bahwa mayoritas ulama mengatakan: Jika

suami dan wali perempuan boleh menghalangi perempuan untuk
pergi ke masjid yang ada di perkampungan kerabatnya, maka
sabda Nabi S, "Janganlah kalian menghalangi harnba-hamba

perempuan Allah unfuk pergt ke masjid-masjid Allah" itu berlaku

khusus sesuai yang telah saya sampaikan kepada Anda. Karena

sebagian besar dari mereka tidaklah bodoh tentang makna Sunnah
Rasulullah S."

Sebagian besar ulama yang hadir mengatakan, "Benar

kiranya kritik yang Anda sampaikan kepada orang yang

berpandangan bahwa seseorang tidak boleh menghalangi iskinya
sama sekali untuk datang ke masjid-masjid Allah. Sekarang tinggal
pertanyaan, apa makna sabda Nabi S, Janganlah kalian

menghalangi hamba-hamba perempuan Allah unfuk datang ke
Allah'? l{rta tahu bahwa ayat ini berlaku khusus.

Jadi, masjid mana yang tidak boleh seseorang menghalangi istrinya

unfuk pergi ke sana?" Saya menjawab, "seseorang tidak boleh

menghalangi istrinya unfuk pergi ke Masjidil Haram guna

menunaikan fardhu haji. Tetapi ia boleh menghalangi iskinya
untuk menunaikan haji sunnah ke Masjidil Haram dan ke masjid-
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masjid lain."

Ia bertanya, "Ada dalil yang menunjukkan pendapat yang

Anda katakan itu?" Saya menjawab, 'Allah @ berfirman,

e; -z ,4. z.i z q1 / .z?,? 2 ,Arl 1, i. z

ry tY;{Y':i'.;{rt b o6t',F ;';'
'Mengeriakan haii adalah kewaiiban manusia terhadap

Allah, Jnifu (bagi) oftng yang sanggup mengadal<an perialanan ke

Baitullah'. "(Qs. Aali Imraan 131:97]-

133. Diriwayatkan dari Nabi ,f$ bahwa beliau bersabda,

o ,AT
u-.j !t!1r3',;

*Yang dimaksud dengan adalah bekal dan

kendaraan-'tr75

Manakala seorang perempuan dapat mengadakan

kendaraan dan bekal, serta sanggup mengadakan perialanan unfuk

haji, maka ia termasuk orang yang terkena fardhu haji, dan tidak

halal menghalanginya unfuk menunaikan fardhu haji, sebagaimana

Udak halal unfuk menghalangrnf mengerjakan fardhu shalat,

puasa dan fardhu-fardhu 5rang lain-

Ia bertanya, "Apakah wali perempuan boleh menghajikan-

nya dengan menggunakan hartanya seandainSra ia terbatasi hak

transaksinya?" Saya menjawab, "Yd, sebagaimana zakat ditunai-

kan unhfinya." Ia bertanya, "Apakah walinya ifu wajib menunai-

175 gu611r ini telah disebutkan oleh Asy$7afi'i berilaf tal+hri]nya pada no. 953-

9il dalam bahasan tentang haji, bab tentang keadaan dimana seseoErng wajib haji.
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kan haji bersamanya?" Saya menjawab, "Tdak, tetapi sebaikqla ia

melakukan hal itu. Jarang sekali seorang muslim yang meninggal-

kan perbuatan tersebut, insya Allah. Jika ia tidak melakukannya,

maka saya tidak memaksanya. Jika ditemukan perempuan-

perempuan yang tepercaya, maka perempuan tersebut bisa

menunaikan haji bersama mereka. Saya memaksa walinya unfuk
membiarkannya haji bersama perempuan-peranpuan lrang
tepercaya selama perjalanannya aman, siapa pun walinya itu, baik

suaminya atau wali yang lain."

Ia bertanya, "Apa makna larangan bagi seorang perempuan

unfuk bepergian?" Saya menjawab, "Perempuan dilarang

bepergian untuk hal-hal yang tidak wajib bagin5n." Ia bertanya,
"Apa dalil yang menunjukkan pendapat Anda bahwa perempuan

dilarang bepergian untuk hal-hal yang tidak wajib baginya?" Saya
menjawab, "Rasulullah # menjelaskan dari Allah bahwa sanksi

hadd dua pelaku zina yang masih gadis dan perjaka adalah dera
seratus kali dan diasingkan selama setahun. Pengasingan
merupakan perjalanan, sedangkan Rasulullah $ melarang seorang

laki-lal{i berduaan dengan seoftrng perempuan kecuali bersama

muhrimnya. Sedangkan pengasingan ifu mengakibatkan laki-laki

tersebut berduaan dengan perempuan tersebut tanpa didampingi
muhrim, dan mengakibatkan perjalanan. Hal ifu menunjukkan

bahwa perjalanan perempuan yang dilarang adalah untuk hal-hal
yang tidak wajib baginya. Saya tidak mengetahui adanya ulama
yang berbeda pendapat bahwa seandain3n seorang perempuan
berada di suafu negeri yang terpencil dan tidak ada hakirnnya,
kemudian ia melakukan suatu perbuatan yang dikenai sanksi hadd,
atau hak bagi seorang muslim, atau persengketaan, maka ia harus
dibawa menghadap hakim. Hal ini menunjukkan pendapat 5nng
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saya sampaikan, bahun perempuan dilarang bepergian hanya

untt"rk hal-halyang tidak wajib. Manakala seorcng perempuan telah

menunaikan haji Islam (haji wajib), maka unlinya siapa pun dia

boleh menghalanglnya unfuk menunaikan haji dan pergi ke semua

masjid, kecuali unhrk hal-hal yang akan sa!,a sampaikan dalam

bahasan tentang shalat ld, insSn Allah.

Ia bertanya, "Apakah Anda mendapati dalilnya?" Saya

menjawab, 'Ya, yaitu penjelasan yang telah saya sampaikan

kepada Anda bahwa Allah & fidak mewajibkan sama sekali bagi

seseorang unfuk bepergian ke suafu masjid selain ke Masiidil

Haram unfuk menunaikan haji, dan bahwa perjalanan ke berbagai

masjid ifu hukumnya sunnah, selain perjalanan unfuk haji.

1_34. l.arangan Umar bin Khaththab rig terhadap istui-istri

Nabi $ unhrk menunaikan haji sesuai dengan saMa

Rasulullah 6$,

. FAt'rr&'"; rlSt y>o'e tit

^r* 
haji (yang diwajibkan aks kalian). X.-uaAlr, kalian

hang duduk4uduk di abs tikar (berdiam dii di rumah sajfl.'L7s

176 I-Iu611" ini bersumber dari Abu Hurairah, Ummu Salamah, Abu Waqid Al-
Laitsi dan hnu Umar.*.

Hadits Zainab bint Jahsy ishi Nabi $ dirlwagratkan oleh Al Humaidi (6/3241dari
jalur Hajjaj, Yazid bin Harun, dan Ishaq bin Srlaiman, sernua dari hnu Abi Dzi'b dari

Shalih mantan sahap Tau'amah dari Abu Humirah i45, bahwa Rasulullah $ bersaMa

kepada istri-ishi beliau pada tahun Haji Wada', "Inilah haii fisang ditniibl<an abs
kalian). Kemudian, kalian hanSn duduk4uduk di atas tikar (beiliarn diri di rumah
sala). "
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Menghadiri shalat Jum'at hukumnya fardhu bagi laki-laki

kecuali ada halangan. Kami tidak mengetahui adanya seseorang

dari para Ummul Mukminin yang pergi unhrk shalat Jum'at dan

Al Humaidi b€rkata, "Mereka semua menunaikan haji kecuali Tairrib bint Jahsy
dan Saudah binti Zum'ah. Keduanya mengatakan, "Demi Allah, kami udak

menggemkkan kendaraan sesudah kami mendengar hal itu dari Nabi S."
Dalam riwayat Ishaq bin Sulaiman disebutkan, "Demi Allah, kami fidak

menggemkkan kendaraan sesudah mendengar perkataan Rasulullah 1fu, 'ilnilah haii
Snng diunjibl<an atas kalian). Kemudian, kalian han5a duduk4uduk di abs tilar
fterdiam diri di rumah nla)."

Hadits Zainab binti Jahsy juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam Musnadtya
(13180-81, no.77541dari jalur lbnu Abi Fudaik dari Ibnu Abi Dzi'b dan setenrsnya.

Hadits ini juga tercanh.rm dalam lGsyf Al Astar (pembahasan: Haji, bab:
Perempuan Berdiam Diri di Rumah Sesudah Menunaikan Haji, 2/5, no. 1077) dari
jalur Qabishah dari Sufuan mantan sahaya Tau'amah dan seterusnya.

N Bazzdr berkata, "Saya menduganya dari Sufuan dari lbnu Abi Dzi'b dari
Shalih. Tetapi seperti inilah yang dikatakan Qabishah. Hadits ini diriwayatkan oleh
sekelompok periwayat dari Shalih, Di antara mereka adalah Ibnu Abi Dzi'b dan Shalih
bin Kaisan."

Al Haitsami dalarn Majma' Az-hwa'id (3/2741 berkata, "Dalam sanadnya.
terdapat Shalih mantan sahaya Tau'amah. Akan tetapi, hadits ini bemsal dari riwayat
Ibnu Abi Dzi'b darinya sebelum ia mengalami campur aduk. Status hadits ini hasn-
shahih."

Adapun hadits Ummu Salamah diriwayatkan oleh:
Abu Ya'la dalarn Musnadtya (Musnad Ummu Salamah, 72/213, no. 5885) dari

jalur AMullah bin Ja'far Al Makhrami dari Utsman Al Akhnasi dari AMurrahman bin
Said bin Yarbu' dari Ummu Salamah dengan redaksi yang serupa.

Ath-Thabrani dalam Al Kabir (Musnad Saudah binti Zum'ah,24/33-3y'.l dari jalur
Ubaidullah bin Abu Musa dari Ibnu Abi Dzi'b dan seterusnya seperti yang ada pada
Ahmad.

Juga (Musnad Ummu Salamah, 23/313, no. 705) dari jalur Abdullah bin Ja'far
Al Makhrami dan setemsnya,

Al Haitsami dalam Majma' Az-hun'id (3/2L41 berkata, "Pam periwagrat Abu
Ya'la tsiqah."

Adapurn hadits Abu Waqid Al-Laitsi diriwayatkan oleh Ahmad (5/2L81, Abu Daud
(no. 1722), dan Al Baihaqi (5/2281dari jalur Abdul Aziz bin Muhammad dari Zaid bin
Aslam dari Waqid bin Abu Waqid dari ayahn5n. Sarnd ni shahih sebagaimarn png
dikatakan oleh Al Hafizh (Fathul Ban,4/881.

Adapun hadits Ibnu Umar diriwayatkan oleh hnu Hibban (9/2O, no.3706) dari
jalur Ashim bin Umar Al Ghamri. Statusngra lemah, tetapi ia menjadi shahih dengan
rfurapt-riwapt penguat yang banyak ini.
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jamaah di suatu masjid. Padahal istri-istri Rasulullah d& dengan

kedudukan mereka di hadapan Rasulullah S itu lebih patut

mengerjakan perkara-perkara fardhu.

Barangkali ada yang bertanya, "ltu karena mereka telah

dipasangi hijab." Jawabnya, dahulu mereka tidak dipasangi hilab,

kemudian mereka dipasangi hijab, tetapi hal ifu tidak meniadakan

fardhu bagi mereka sama sekali. Kami tidak mengetahui adanya

seorang sahabat yang mewajibkan kaum perempuan untuk

menghadiri shalat Jum'at.

135. Masing-masing meriwayatkan bahwa shalat Jum'at itu

hukumnya wajib bagi setiap orang kecuali perempuan, musafir dan

budak. Manakala fardhu shalat Jum'at itu gugur dari perempuan,

maka fardhu shalat-shalat yang lain serta shalat-shalat sunnah di

masjid-masjid itu lebih gugur danmereka.777

Ia berkata, "Fardhu shalat Jum'at tidak berlaku kecuali bagi

laki-laki, dan ia sama sekali tidak fardhu bagi perempuan.

Perempuan dalam hal datang ke masjid untuk shalat jamaah juga

tidak seperti laki-laki."

Saya katakan kepadanya, "sesungguhnya hujjah dapat

ditegakkan dengan penjelasan yang lebih sedikit daripada yang

telah saya sampaikan kepada Anda. Anda bisa mengetahui sendiri,

dan orang-orang pun tahu bersama Anda. Ada banyak perempuan

yang tinggal bersama Rasulullah $, yaitu istui-istui beliau, putri-

putri beliau, serta perempuan-perempuan yang beliau walikan,

177 gu6i1, ini telah disebutkan oleh AsySyafi'i berikut takfuilnya pada no. 385

dalam bahasan tentang shalat, bab tentang ker,rrajiban shalat Jum'at'
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pelayan beliau dan para pelayan keluarga beliau. Saya tidak

mengetahui adanya seorerng perempuan dari mereka yang keluar

unfuk menghadiri shalat Jum'at. Padahal shalat Jum'at itu lebih

kuat ka,vajibannya bagi laki{aki daripada kewajiban jamaah untuk

shalat-shalat selain shalat Jum'at. Mereka juga tidak keluar untuk

shalat jamaah yang lain, baik siang atau malam. Mereka tidak

pemah ke masjid Quba', padahal Nabi S mendatanginya dengan

naik kendaraan dan berjalan kaki, serta mendatangi masjid-masjid

yang lain. Saya tidak ragu bahwa mereka dengan kedudukan

mereka di hadapan Rasulullah # itu pasti lebih antusias terhadap

kebaikan dan lebih mengetahuinya daripada perempuan-

perempuan lain. Nabi S tidak mungkin diam untuk menSrumh

mereka hal-hal yang wajib bagi mereka dan wajib bagi beliau di

tengah merel<a, serta memerintahkan kebaikan yang boleh mereka

kerjakan meskipun tidak wajib bagi mereka. Sebagaimana Allah

memerintahkan mereka unfuk mengeluarkan sedekah dan

pertuatan-perbuatan sunnah lainnya. Beliau memerintahkan istri-

istri beliau unfuk memasang hijab. Saya tidak mengetahui adanya

seseorang dari generasi pendahulu yang memerintahkan seorang

istrinya unhrk datang ke shalat Jum'at dan jamaah, baik pada

malam hari atau siang hari. Seandainya hal ifu memberikan

keutamaan bagi mereka, tenfulah generasi pendahulu

memerintahkan istri-istri mereka unfuk mengerjakannya, atau

setidaknya mengizinkan istri-istri mereka untuk mengerjakannya.

Sebaliknya, diriwayatkan -Allah Mahatahu- dari Nabi $
bahwa beliau bersaMa,
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"shalabtya wrempuan di rumahnya (kamamya) itu lebih

baik daripda shalahtg ia di ruang keluarganya. Dan shalabtya ia

di ruang keluarganya itu tebih baik danpda shalahya ia di masiid

atau di beberapa masiid-478

178 11p. Abu Daud (pernbahasan: Shalat, bab: Sikap Keras terhadap Keluamya

perempuan ke Masjid, ti+ZOl dari jalur Hammam dari Qatadah dari Muwarriq dari

Abu Ahwash dari AMullah dari Nabi $, ia berkata, "shalaa4n samng perempuan di

kamamlaifulebihfuikdanpadashakbl5niadiruangketuarganSa.Danshalahryaiadi

-u*na"+5, ftamar kecit di rumah gng bar Snng berguna untuk menjaga barang-

i**g mahat dan berharga) itu teiih 
-baik 

danpada shatah5a ia di masiid atau di

bebemp masiid."
fiR. IUrru Khuzaimah dalam Shahihngra (pernbahasan: Shalat' bab: Anjuran bagi

Perernptran trntuk Shalat di fiamamya daripada di Rtnng keluarganya' 3/94' no'

15SS) jika memang eatadah mendengar khabar ini dari Muwarrh Al Ijli dari Hammam

dan seterusnyra.

HR. Ai Hakim dala11. Al Mustadnk (pembahasan: Shalat, l/2o9l, dari jalur

Hammam dari Qatadah dan seterusnya.

Al Hakim berkaa 'status hdits shahih menurut kritgia Al Bukhari dan Muslim

tetapi keduanya tidak melansimya. Keduanya sdtrlo-solnd berargumen dengan riwayat

Muwarriq bin Musyamrakh m riu." (no. 757) Penilaiannya itu disepakau oleh Adz-

Dzahabi.
HR-AlHumaidiftIaditsUmmuSalamah,6/371|dariialurHarundariAbdullah

dari Daud bin Qais dari Abdullah bin Suwaid Al Anshafi dari bibinya yaihr Ummu

Humaid isti Abu Humaid Said, bahwa ia datang kepada Nabi & dan berkata, "Ya

Rasulullah, aku sernng shalat bersamamu." Beliau bersabda, "Aku sudah ahu bhwa

h_i; ,**rg slnlat-bavnnfu t&pi slakbnu di lamarmu itu l&ih bik bagimu

irAprA shiatnu di nang kdnryaiu. Dan shalafrnu di nang keluaryamu itu lebih

ii Ugnu hripda ,titut , cli runahmu. Shalaanu di runnhmu itu lebih baik

OrWiArp^A'shakt u di nasiid l<aummu. Shalahmt di masiid kaummu itu lebih

baik bgimu dan& slplatnu di masiidku'"
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Periwayat berkata' Kemudian ia memerintahkan untuk membuatkan baginya
tempat shalat di bagian rumah grang palhg terpencil dan gelap, dan di tempat itulah ia
mengerjakan shalat hingga ia berjumpa dengan Allah &."

Al Haitsami berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, dan para
periwayatnya mempakan para periwayat hadits-hadits shahih selain AMullah bin
Suuraid Al Anshari. Ia dinilai tsiqah oleh hnu Hibban." (hh. Majma'Az-Zawa'id,
2/33-341

HR. Ath-Thabrani dalam Al lhbir(25/148)dari jalur Ummu Humaid, ia berkata:
Aku berkata, "Ya Rasulullah, suami-suami kami melarang kami untuk shalat
bersamamu, padahal kami senang shalat bersamamu." Rasulullah $ bersabda, "shalat
lalian di l<amar-l<amar kalian itu lebih utama furipada nkng-ruang rumah kalian.
Shalat kalian di ruang-nmng rumah kalian itu lebih utama daripada shalat l<alian secara
jamaah. "

Al Haitsami berkata, "Dalam sanadnya terdapat lbnu Lahi'ah. Ada komentar
negatif terhadapnya. " (Majma' Az-hwa' id, 2/ 341

HR. Ibnu Khu"airnah dalam Shahih+r5ra (bab: Keutamaan Shalat Perempuan di
Kamamya daripada Di Ruang Tamunya, dan Shalatnya di Masjid Kaumnya daripada
Shalatrya di Masjid Nabi S, 3/94-95, no. 1589) dari jalur lbnu Wahb dan seterusnya.

HR. Ath-Thabmni dalam Al Auath (lO/42) dari jalur hid. Bin Mundzir dari
Muhammad bin Fulaih dari Muhammad bin zaid bin Muhajir bin eanfazh dari
ayahnya.

Ath-Thabrani berkata, "Hadits ini tidak diriwayatkan dari Ummu Salamah kecuali
dengan sanad ini. Ia diriwayatkan secara perorangan oleh hrahim bin Mundzir."

Dari Ummu Salamah, ia berkata: Rasulullah rS bersaMa, "Shalah5a perempuan
di kantamg itu lebih baik daripada shalahSn ia di ruang Shalahg
perempuen di ruang itu lebih baik daripada shalab4a ia di rumahn5a.
Shalahya ia di rumahrym itu lebih baik daripda shakhzg ia di luar rumah."

Al Haitsami berkata, "Para periwayatryra merupakan pam periwayat hadits
shahih, selain Zaid bin Muhajir karena lbnu Abi Hatim tidak menyebutkan periwayat
darinya selain anaknya sendiri, !,aitu Muhammad bin Zaid."

HR. Ath-Thabrani dalam Al l6bir(9/314, no. 8481)dari jalur Humaid bin Hilal
dan seterusnya, dengan redaksi, "Saungguhrya perempuan adalah aurat, dan bahwa
jika ia keluar dari maka dibuntuti oleh s5retan, sehingga perempuan itu
berkata, "TidaHah s6eoa,ng mdihatku mdainl<an ia kagtan Hubwgan
Fng paling dekat anbm ia dengan Allah adalah ketika ia di bilik kanam5a."

Al Haitsami berkata, "Para periwayratrgra dinilai tsiqah." (2,235)
Juga dari jalur AMurrazzaq dari Ma'mar dari AynTub dari Humaid bin Hilal dari

Abu Ahwash dari hnu Mas'ud, ia berkata, "Shalatrya perernpuan di kamamya itu
lebih baik daripada shalakryra ia di ruang keluarganyra. shalatnya perempuan di ruang
keluargangra itu lebih baik daripada shalahrya ia di rumahnya. Shalakrgra ia di rumahn5n
ihr lebih baik daripada shalatryra ia di ternpat lain." Kernudian ia berkata,
"Sesungguhnya perempuan adalah aurat, dan bahwa jika ia keluar dari rumahnya
maka dibuntuti oleh syetan."
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137.Rabi'menceritakankepadakami,Asy-Syafi'i
mengabarkan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami dari

Yahya bin Said, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwa ia

mendengar Aisyah @ istri Nabi s bersabda, "sungguh aku benar-

benar menanggng qadha puasa Ramadhan, tetapi aku tidak

sanggup berpuasa hingga datang bulan Sya'bal''179

Al Haitsami b€rkata, "Pam periwayatnya mempakan pam periwayat hadits

slnhih.- (Maima',42-hm' id, 2/ 4)
r7e HR. Ath-Thabmni (pembahasan: Puasa, bab: Inti Penjelasan tTtu"s Qadha

Puasa,l/308);AlBulrtnritp*"Uun"*":Puasa,bab:Wakhrn5raQadhaPuasa'2/45'
,ro- rg5o) aal;-iut* nn "uaii" 

yunus dari Zuhair dari Yahya dan seterusnya dengan

r"a"f*i },a ts ;rPut dan Muslim (pernbahasan: Puasa' bab: Qadha Ramadhan di

Arh" S;".#, Z|S|Z-SOS, no. 15l/1146) dari;alur Yahya bin Said dan seterusnva

dengan redaksi Yang s€ruPa.-- "-Oa"* rtu;V"t et'gukhuti dan Muslim terdapat tambahan di akhir redaksi'

"Kesibukan berasal dari Rasulullah $, atau dengan Rasulullah $." Tambahan ini tidak

ada dalam riwry"at Yah5ra yang kami rujuk daktm Al Muuaththa 
"

r)
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138. Diriwayatkan, "Jika salah seorang di antara kalian
diminta Lin istrinya unfuk menghadiri shalat Isya', maka janganlah
ia melarangnya!"180

Dimungkinkan maknanya adarah wajib bagi mereka, dan
dimungkinkan pula maknanya adalah anjuran. oleh karena telah
ada dalil yang kami sampaikan bahwa mayoritas ulama tidak
berbeda pendapat bahwa perempuan tidak wajib menghadiri shalat
jamaah seperti laki-laki, dan bahwa walinya boleh menahannya,
maka ini adalah anjuran, bukan keharusan bagi wali unfuk
mengizinkan perempuan shalat Isya di masjid.

ulama tersebut berkata, "saya tidak mengetahui adanya
seorang mufti yang berbeda pendapat bahwa laki-laki tidak wajib
mengDinkan istrinya unfuk pergi shalat Jum'at dan jamaah.

r8oHR. Al Bukhari (pernbahasan: Adzan, bab: Keruamya perempuan ke Masjid
pada Malam Hari dan Gelap, 7/22r, no. gGS) dari jalur Urbaidullah bin Musa dari
Hanzhalah dari Salim bin Abdullah dari Ibnu Umar 4g dari Nabi $, beliau bersabda,
'uika isti-isbi kalian meminta izin kepda r<arian, mal<a beitah izn'iercl<a!-

Al Bukhari berkata, "sanad ini diikuti syu'bah dari A,masy dari Mujahid dari lbnu
Umar dari Nabi $."

HR. Muslim (pernbahasan: shalat, bab: Keruamp perempuan ke Masjid, r/327)
dari jalur Abu Muawiyah dari A'masy dari Mujahid dari Ibnu umar d&, ia berkata:
Rasulullah S bersaMa, 'Jangankh l<alian menghalangi kaun paempuan unfi* keluar
ke masjid pada malam hari. "

seomng anak Abdullah bin Umar rg berkata, "Kami tdak membiarkan mereka
keluar lalu mereka menimbulkan kerusakan." Ibnu umar lantas menegumya dan
berkata, "Aku katakan Rasulullah $ bersabda tetapi kamu mengatakan, ,Kami 

tidak
membiarkan mereka'?" (no. L38/M2l
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Sebagian dari mereka berkata, "Tidak pula untuk pergi haji

karena haji fidak mungkin terlev,ratkan baginya di sepanjang

umumya."

Saya katakan, "Tidak adanya perbedaan pendapat di antara

para mufti -jika memang seperti yang Anda katakan-

menr:njukkan bahwa mereka tidak bodoh tentang makna hadits

Rasulullah #t manakala makna hadits Rasulullah db mencakup

kemungkinan makna yang mereka katakan'"

Ia berkata, "sebagian dari mereka mengatakan bahwa

suami boleh menghalangi istrinya untr-rk pergi haji'"

saSn katakan kepadanya, "Kalau ini tidak benar, karena

jika suami berhak melarang istrinya pergi untuk menunaikan

kanrajiban, maka itu berarti suami melarangnya unfuk pergi ke

semua masjid Allah. Dengan demikian, ia memperkenankan suami

untuk menyalahi hadits. Jika saya mengatakan bahwa suami tidak

boleh menghalangi istrinya menunaikan haji, maka saya tidak

menyalahi hadits. Sebaliknya, itulah makna tekstual hadits,

,Jangankh kalian menghalangi hamba-hamba perempuan Allah

untuk Wrgt ke masiid-masiid Altah seluruhnya. " Hadits ini -Allah
Mahatahu- mengandung dalil bahwa mereka boleh menghalangi

perempuan untuk pergi ke sebagian dari masjid-masjid Allah."

Ia berkata, "saya memaksa suami dan wali dari seorang

perempuan, siapa pun dia, unfuk membiarkannya mengadakan

perjalanan guna menunaikan ibadah fardhu berupa haji dan

umrah. Tetapi saya Udak memaksanya untuk membiarkan

perempuan merrunaikan haji dan umrah yang hukumnya sunnah'

Manakala sgami atau wali mengizinkan perempuan untuk haji,

maka itu berarti ia tidak menghalanginya untuk pergi ke masjid-
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masjid Allah. Karena ia telah mengizinkan perempuan untuk
menunaikan ibadah fardhu ke Masjidil Haram.

Asy-Syafi'i berkata:

. L39. Diriwayatkan sebuah hadits yang memerintahkan
suami dan wali perempuan unfuk mengizinkan mereka pergi ke
tempat shalat Id. Jika hadits ini varid, maka kami berpegang
padanya.181

23- Bab: Mandi Jum'at

Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-syafi'i
berkata: Allah @ berfirman,

1sl 93. AI Bukhari (pernbahasan: sharat 'rd, bab: Keruamya perempuan dan
Perempuan yang Haidh ke Tempat Shalat, l/g}gl dari jalur AUauUut bin AMul
wahhab dari Hammad dari Ayyub dari Muhammad dari ummu Athiylrah, ia berkata,
"Kami diperintahkan unh-rk membawa keruar perempuan-perempuan yang perawan
dan perempuan-perempuan yrang dipingit.,'

- Juga dari jalur Ay4ytrb dari Flafshah dengan redaksi yang serupa. Dalam hadits
Hafshah terdapat tambahan, "sedangkan perenrpuan?erempuan png haidh menjauhi
ternpat shalat." (974)

HR. Muslim (pernbahasan: shalat Id, bab: Kebolehan perernpuan Keluar unfuk
Shalat 'ld, 2/605406, no. lO/89Oldari jalur Abdullah dari Aryub- '

Demikianlah, hadits ini mutbfaq ahihdalanbab ini.
silakan lihat kitab Ma'nfah As-sunan wa A! Abarkar!,a Al Baihaqi (s/il-ssl,

karena di tempat ini mengutip perkataan Asy-Syafi'i dur, ,n"r!"Iu.kun uut*u hadits ini
muttafaq alaih.
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W6;gi it,;iriy\-fir. Ati (1r-

"&A V*ii el;i JL "*$; "tr'#
";6rtJLH*J3

"Hai orang:orang Jnng beiman, apabila kamu hendak

mengeriakan shatat maka basuhtah mukamu dan tanganmu

sampai dengan sikut, dan sapulah kepalamu dan hasuh) kakimu

sampai dengan kedua mata kaki' "(Qs' Al Maa'idah [5]: 6)

Maksudnyaadalahwudhuselepashadats.Allah&
berfirman,

6,<r -)iYr'$Ai 
1 i:fr \ \fit; e$ 61

"\J;X 6 W.*i UtiiT |'$fi (^ \;:Ef if
"Hai orang-orang yang beriman, kamu shalat'

sdang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa

Wng kamu uapkan, (iangan pula hampirt masjid) sedang kamu

dalam keadaan iunub, terkecuali sekedar berlalu saia, hingga kamu

mandi."(Qs. An-Nisaa' [4]: 43)

wudhu sebagaimana di;elaskan dalam Kitab Allah itu

berlaku umum untuk semua hadats. Perintah Allah kepada orang

yang junub untuk mandi dari junubnya itu menjadi dalil -Allah
Mahatahu- bahwa mandi tidak wajib kecuali dari junub, kecuali

ada dalil Sunnah yang menunjukkan mandi wajib sehingga kami
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ma,ruajibkannya berdasarkan Sunnah lantaran menaati Allah dalam
berpegang pada Sunnah.

Sunnah hanya menunjukkan kewajiban mandi dari junub,
dan saya tidak mengetahui adanya dalil yang jelas tentang wajibnya
mandi selain mandi junub, dengan keuajiban yang tanpa itu tidak
sah.

Ada suafu riwayat tentang mandi pada hari Jum,at, Ialu
sebagian orang berpandangan berbeda dari yang kami sampaikan,
padahalbahasa Arab ifu luas maknanSn.

t
L. 29l).. frir G?( JG a1t G'L( -\ t.
Li ,*.iV ,lt" r ,!sf!Jt r ,:ub G?i
"Jilia,,7)r 4gie ,:Jte ar Ji,

140. Rabi' menceritakan kepada kami, iu uit utu' Aslt
syafi'i mengabarkan kepada kami, Sufun mengabarkan kepada
kami dari Az-zrhri, dari salim, dari alnhnya, bahwa Rasulullah $
bersaMa, 'Barangsiap di anhra katian yang datang ke tempt
shalatJumbt, maka hendaHah ia manali.'tr82

182 93. Ath-Thab.ni : Jum'at, bab: Amaran daram Mandi pada
Hari Jum'at, L/l,oz\dari jalur Nafi' dari lbnu Urnar 6, bahura Rasulullah # bqsabda,
"Jika salah seoft,ng di anbm l<atian datug ke tanpt shaht &anht mata hq&kkh

ia mandi."

_ HR. Al Bulfiari (pembahasan: Jum'al bab: Ketrhmaan Mandi pada Hari Jum,at,
L/28o, no. 788) dari jalur AMullah bin Yusuf dad Malik dan setertr^snya.

HR. Muslim (pembahasan: Jum'at, Z/579ISBO, no. l-2/8l4) dari jalur laib dari
Naft' dan seterusnya.
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141. Malik dan sufuan mengabarkan kepada kami dari

shafwan bin Muslim, dari Atha' bin Yasar, dari Abu Said Al

Khudri, bahwa Rasulullah $ bersabda, "Mandi pada hari Jum'at

itu hukumnya waiib bagi setiap orang yang sudah bermimpi

batah.'tr83

Hadits ini mengandung kemungkinan makna bahwa

hukumnya wajib, tanpa mandi hukumnya tidak sah; atau wajib

secara akhlak, atau wajib dalam arti anjuran, kebersihan, dan

menghilangkan perubahan aroma saat berkumpul dengan banyak

orang. Ini seperti perkataan seseorang terhadap orang lain, "Kamu

memiliki hak yang wajib bagiku, karena kamu melihat aku sebagai

tempat untuk meminta kebutuhanmu," atau kalimat-kalimat

semacam ini. Jadi, inilah maknanya yang paling tepat karena

Juga dari jalur lbnu Juraij dari hnu syihab dari salim dan AMullah bin AMullah

bin U;, dari Nabi i$, 'Bamngsiapa di antan lalian png datang ke tanpat shalat

Jumbt mala hqdaHah ia mandi."
JugadarijalurhnuWahbdariYunusdarilbnuSyihabd-isTdanseterusnya.
18-HR. Ath-Thabmni (pernbahasan dan bab lnng sama' l/lo2' no' 4l'

HR.AlBukhari(pembahasandanbab}rangsarna'|/28L,no.789|darijalur
Abdullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya'

HR.Muslim(pembahasanyangglna,bab:Ka,vajibanMandiJum'at,2/580,no.
5/8/16l dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusnla'

495



Al Umm

sesuai dengan makna teksfual Al Qur'an terkait cakupan umum
wudhu dari hadats, dan cakupan khusus mandi dari junub; serta
sesuai dengan dalil dari Rasulullah S tentang mandi hari Jum'at
juga.

Barangkali ada

Jawabnya adalah:

yang berkata, "sebutkan dalilnya!"
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L42. Mahk,in.guUurt * tLruau kami dari Ibnu Syihab,
dari Salim bin Abdullah, ia berkata: seorang laki-laki dari sahabat
Rasulullah S masuk ke dalam masjid pada hari Jumat, dan saat itu
Umar bin Khaththab rg sedang berkhutbah. umar bin Khaththab
bertanya, "Jam berapa ini!" laki{aki itu menjawab, *Wahai Amirul
Mukminin, aku baru kembali dari pasr, kemudian aku mendengar

toor)
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adzan. Aku tidak sempat melakukan apa pun selain wudhu." Umar

berkata, "Hanya wudhu padahal kamu tahu bahwa Rasulullah {$

menytrruh unfuk mandi?"l&

oleh karena kita tahu bahwa umar dan utsman @ tahu

bahwa Rasulullah,$$ memerintahkan wudhu pada hari Jum'at,

dimana Umar dan Utsman & menyatakan sendiri

pengetahuannya, maka hilanglah prasangka dari pikiran kita

bahwa keduanya lupa akan apa yang keduanya ketahui dari

Rasulullah gs tentang mandi pada hari Jum'at. Karena Umar rft$,

menyebutkan pengetahuan keduan5ra pada kesempatan dimana

utsman i*$a hanya wudhu pada hari Jum'at, tidak mandi,

sedangkan Utsman ;g juga tidak keluar untuk mandi dan Umar i$,

tidak menyuruh mandi.

Perintah mandi juga tidak disampaikan oleh seorang pun

dari para sahabat Rasulullah $ yang mengetahui perintah

Rasulullah 6!} tentang mandi bersama keduanya atau dari

pemberitahuan oleh Umar r$,. Jadi, hal itu menunjukkan bahwa

Umar dan Utsman @ sudah mengetahui bahwa perintah

Rasulullah d& untuk mandi itu bersifat anjuran, bukan kewajiban

mandi yang tidak bisa digantikan dengan yang lain'

Demikian pula, Allah Mahatahu, hal ifu menunjukkan

bahwa pengetahuan orang yang mendengar pembicaraan umar

dan Utsman i{$ tentang perkara seperti png diketahui oleh Umar

dan Utsman @ itu bisa jadi mereka mengetahuinya sebelumnya,

184 HR. Ath-Thabrani (pernbahasan dan bab l,ang siunit, l/1oL-7O2, no.3.

HR. Al Bukhari (pembahasan dan bab lrang sama' l/28Gl281' no' 878) dari jalur

Abdullah bin Muhammad bin Asma' dari JtnvairlSa,ah dari Malik dan setenrsnya; dan

Muslim (pembahasan: Jum',at, 2/580, no. 3/8451dari ialur hnu wahb dari Yunus dari

Ibnu Syihab dan setemsnYa.
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dan bisa jadi mereka mengetahuinya berdasarkan berita dari umar.
Itu seperti petunjuk dari Umar dan Utsman trS.

Aisyah @, meriwayatkan perintah mandi pada hari Jum'at
sebagai berikut:
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143. Sufuan mengabarkan kepada kami dari yahya bin
Said, dari Amrah, dari Aisyah, ia berkata, "Orang-orang bekerja
unfuk diri mereka sendiri. Mereka pergi (unfuk shalat Jum'at)
dengan penampilan mereka 0usuh), lalu dikatakan kepada mereka,
'sebaiknSn kalian -ur'r6i'. " 185

r8s HR AI Bukhari (pembahasan: Jum'at, tnb: Waktu Shalat Jum,at adalah
Ifutla ltlatahari Tergelincir 1/287, no. 903) dari jalur Abdullah dari yahya bin Said
bahua in bertarya k4ada Ammh tentang mandi Jum'at, laru ia b€rkah, "Aistah e
H{ata, "orang-omng bnk€"ia unttrk diri mereka sendiri. Jika mereka pergi shalat
Jum'at, n:aka mereka pergi dengan penampilan mqd<a itu (tanpa mandi), r.hirrss"
dikatakan kepada mereka, "sebaliknya kalian mandi."

Juga (bab: Dari Mana shalat Jum'at Didatangi, dan Siapa png wajib shalat
Jum'at, 1/2t36, no. 9o2l dari ialur AMullah bin Abu Ja'far dari tvtutnmnnd bin Ja,far
bin Zubair dari urwah bin zubair dari Aislnh @ istui Nabi $, ia ffiata, "orang-orang
berdatangan pada hari Jum'at dari perkampungan-p€rkampungan mereka dan dari
tempat-ternpat grang tinggi. Mereka data.,g dengan diliputi debu. Mereka terkena debu
dan keringat, sehingga hrbuh mereka juga mengeluarkan keringat. salah seomng di
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Ia berkata
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l4/.. Dirir,myatkan dari hadits para periwayat Bashrah

bahwa Rasulullah $ bersabda, "Barangsiap yang wudhu, maka

ifu cukup dan sudah baik. Banngsiapa yang mandi, maka mandi

ifu lebih utama.'186

Ia berkata, "Pendapat mayoritas mufti yang saya jumpai

adalah dianjurkan mandi pada hari Jum'at, tetapi mereka

berpendapat bahwa wudhu saja juga sudah cukup'

to
.,W

,JAI)

antara mereka dahng kepada Rasulullah S yo"S saat ihr bersamaku. Nabi f,$ lantas

bersaMa, "Sebaikrya kalian betsuci untuk han kalian ini'"
HR. Uustim fpembahasan: Jum'at, bab: Kewajiban Mandi Jum'at, 2/581, no.

6/U7l dari jalur UUuiauUut bin Abu Ja'far dan seterusnya. (Dalam riwayat Al BulJrari

tertulis Abdullah, dan tampakn5ra yrang di sinilah png benar)

Juga dari jalur Laits dari Yahya bin said dan setemsnya dengan redaksi yang

serupa. (5/8471' re6 HR. Abu Ouud (pembahasan: Bersuci, bab: Keringanan untuk Tidak Mandi

pada Hari Jum'at, L/323, no. 358) dari jalur Abu walid Ath-Thayalisi dari Hammam

i*i Qutuaun dari Hasan dari Samurah, ia berkata' Rasulullah S bersaua,

"fumngsiapa gng berurdhu, mal<a itu atkup dan bagus' knngsiapa lmng mandi'

mal<a mandi itu lebih utama."
HR. At-Tirrnidzi (pernbahasan: shalat, bab: Riwagt tentang wudhu pada Hari

Jum'af 1/W5O7, no. 497) dari ialur Syu'bah dari Qatadah dan setemsngra.

At-Tirmi&i b€fkata, 'Huditr Samumh statusnya 6asan. Sebagian sahabat

Qatadah meriwaSratkan hadits ini dari Qatadah dari Hasan dari samumh- sebagian

yrang lain meriwa5ratkan dari Qatadah dari Hasan dari Nabi $ cara mutsl'"

HR. Ibnu Khuzaimah dalam Shahihnya (pernbahasan: Jum'at, bab: Dalil bahwa

Mandi pada Hari Jum'at adalah Keutamaan, bukan Fardhu, 3/L28, no. 1757) dari

jalur Syu'bah dan setemsnYa-
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Hadits hnu Umar;S dari Rasulullah $, "Barangsiapa di
antara kalian yang datang ke tempt shalat Jum at, maka

hendaklah ia mandi" menunjukkan bahwa mandi pada hari Jum'at
itu fidak wajib dengan kewajiban yang tidak bisa digantikan dengan
yang lain. Karena jika mandi itu wajib dengan kewajiban yang tidak
bisa digantikan dengan yang lain, maka setiap orang yang hendak
mengerjakan shalat Jum'at atau tertinggal shalat Jum'at itu wajib
mandi. Karena sabda Rasulullah S, "Barangsiapa di antara kalian

tnng datang ke tempat shalat Jumbt, maka hendaklah ia mandi"
menunjukkan bahwa tidak ada keunjiban mandi bagi orang yang

tidak hendak mendatangi shalat Jum'at.

24- Pernikahan Gadis

JCU: r*i : Jl,,
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145. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata, Ary-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan
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kepada kami dari AMullah bin Fadhl, dari Nafi' bin Jubair, dari

AMullah bin Abbas, bahwa Rasulullah $ bersaMa' "Janda itu

lebih berhak atas dirin5m daipda walinSta, sdangkan gadis itu

dimintai izinn5m terkait dirin5n, dan diamn5a ifutah izinnya''L87

-\ t1; #!Sr * f ,itu; (;l
t, 

.t o ,o, g .--t 
i, 

-,il r;') #:)l *
t;'il u6 Li 4+ ai.r;
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'a/

CL f ,ttG;
LK.'r:j 4r Jv,:es;L*'<3

$ %, .(.# eJ
146.MalikmengabarkankepadakamidariAbdurrahman

bin Qasim, dari ayahnya, dari AMurrahman dan Mujammi' bin

Zaid bin Jariyah, dari l(hansa, binti Khidam, bahwa ayahnya

menikahkannya saat ia telah menjadi janda sedangkan ia tidak

suka.KemudianiamendatangiNabi$,latubeliaumembatalkan
pemikahannyu."l88

1s7 Hadits ini telah disebutkan oleh Aqrsyaf i beril$t afifiinya pda no.227L,

bab tentang pernikahan oleh ayah'
ls Hadis ili tauf, ai..Urtt 1 oleh AqrS!,af i b€dhd Ahtiinyapdano' 22L2'

bab tentang Pemikahan oleh aPh'
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147. sufuan mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin

Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah @, ia berkata, ,,Rasuruflah rs
menikahiku saat aku berumur enarn atau fujuh tahun, dan beliau
menggauliku saat aku bemmur sembiran tahun. Saat itu aku
bermain dengan anak-anak perempuan. Mereka ifu anak-anak
kecil yang suka datang ke tempatku. Jika mereka merihat
Rasulullah S, maka mereka menufupi wajah mereka dengan
cadar, lalu Rasululluh # menggiring mereka kepad6ku."189

wali yang disebut Rasuruilah $, "Janda rebih berhak atas
dirinya daripada walinSm" adarah ayah secara khusus, karena
seseoftmg tidak memiliki hak perwalian saat masih ada ayah.
Perwalian jatuh kepada orang rain manakara tidak ada ayah. Jadi,
ayah mempakan wari yang muflak. Sementara hadits Ibnu Abbas
tentang janda, '---lebih berhak atas dirin5n daripada wafunya,,itrt
sarna seperti hadits l(hansa' manakala perempuan berstafus

r8e Hadits ini terah disebutkan_oretr Aslrsyafi..i-b€rikut arrlviynyapada no. 2210,bab tentang pernikahan oleh ayah. Redaksi ai.'i'i t"Uif, I*gkup-.-'-',- 
t
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janda. Khansa' dinikahkan oleh ayahnla tanpa izinnya, lalu

Rasulullah S membatalkan pemikahan oleh ayahnya itu'

Gadis dimintai izin terkait dirinya, Allah Mahatahu. Ayahnya

meminta 'uin kepadanya terkait dirinya. Hal ini mencakup

kemungkinan pendapat yang kami pegang. Allah Mahatahu'

Perintah Rasulullah $ kepada para ayah unfuk meminta

izin kepada anak-anak perempuan l,ang masih gadis ifu lebih

menenteramkan hati mereka, serta lebih menjamin keterbukaan

sekiranya ada cacat pada diri mereka, atau mereka menemukan

cacat pada laki-laki yang dimintakan idn kepadanya trntuk

dinikahkan; bukan berarti bahwa mereka memiliki hak pada diri

mereka bersama ayah-ayah mereka, sehingga apabila mereka tidak

mengizinkan untuk dinikahkan maka mereka fidak boleh

dinikahkan.

Kami berpendapat demikian karena Rasulullah $ menikahi

Aisyah @ yang saat itu bemmur tuiuh tahun, dan beliau hidup

serumah dengannya saat ia berumur sembilan tahun. Saat ifu

Aisyah @ tidak memiliki ka,ruenangan atas dirinya dalam hal

pemikahan dan hidup serumah. SeandainSra pernikahan atas

perempuan gadis ifu fidak diperkenankan kecuali dengan

seizinnya, tentulah ia tidak boleh dinikahkan hingga ia memiliki

kewenangan atas dirinya, sebagaimana yang kami katakan anak

kecil yang ayahnya dibunuh, bahwa pembunuhnya ditahan hingga

anak tersebut baligh. Sesudah baligh ia bebas memilih antara

memaafkan, berdamai, atau menuntut qishash. Karena sanksi ini

Udak bisa dijatuhkan kecuali dengan perintah anak tersebut,

sedangkan saat ihr ia masih kecil dan belum memiliki keputusan.
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Karena ifu kami menangguhkan hukuman mati atas orang yang
membunuh ayahnya hingga anak tersebut memiliki kev'uenangan.

Karena itu kami katakan bahwa jika ayah menikahkan anak
perempuannya yang masih gadis, baik baligh atau kecil, tanpa
Dir,,rya, maka pemikahannya itu berlaku meskipun ayah tidak
meminta izin kepadanya.

Barangkali ada yang bertanya, "Apa dalil bahwa sabda
Nabi S 'diminb perintah' itt maknanya seperti yang Anda
sampaikan?" Jawabnya, dalilnya adalah kasus yang saya
sampaikan, yaitu pemikahan Aisyah @ yang saat itu ia tidak
memiliki kewenangan, dan tindakan Nabi S yang menggaulinya

saat ia masih belum memiliki keru,renangan atas dirinya, karena
yang menikahkannya adalah ayahnya. Dalil lain adarah pemikahan
yang dilakukan oleh ayah terhadap anak-anak perempuan mereka
yang masih kecil di masa lalu. Tidak ada seorang ulama pun yang
berbeda pendapat bahwa yang demikian itu hukumnya boleh bagi
mereka.

Barangkali ada yang bertanya, "Adakah ada dalil selain
itu?" Saya menjawab, "Ya. Allah & berfirman kepada Nabi-
Nya iI*,

7*io#i:63
*Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urufrn ifu-,,

(Qs. Aali Imraan [3]: 159)

Allah & ua* memberikan hak pilih kepada mereka di
hadapan Nabi $, melainkan Allah hanya meurajibkan mereka
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untuk menaati beliau, baik dalam perkara yang mereka sukai atau

tidak mereka sukai.

Barangkali ada yang bertanya, "Lalu, apa makna perintah

tersebut?" Jawabnya, Allah Mahatahu, ia sempa dengan upaya

menenteramkan hati mereka, serta untuk menciptakan fuadisi

musyawarah sepeninggal beliau bagi orang 57ang tidak memiliki

kewenangan seperti kau,renangan Rasulullah $.
Barangkali ada png bertanya, "Apakah ada dalil lain?"

Jaunbnya, ada.

148. Nu'aim bin Nahham menikahkan anak perempuan,

namun ibunya tidak suka dengan pemikahan tersebut. hunya

lantas menjumpai Rasulullah $, Ialu beliau bersaMa, "Mintalah

safttn mereka terkait anak-anak perempuan mereka-" Anak

perempuan yang ia nikahkan ifu berstatus gadis-190

l9o HR. Abdunazzaq dalam Musharnafnyra (pernbahasan: Nikah, knb: Nikah

yang Dipaksakan Sehingga Hukumnp lldak Boleh, 6/148-149, no, 1031G10311)

i"ri ia"i Ibnu Jumij dari Ismail bin Umayryah dari seorang periwa5;at Madinah bahwa

Nu'aim bin AMullah memilih anak perempuan. Anak per€rnpuann!,a ifu dipinang oleh

Affiullah bin Umar {h, dan A$ullah telah merryebutkan mahar bagin}'a' Nu'aim lantas

menikahkan anak perempuannlp itu dengan anak yatim png ia asuh dari Bani Adiy

bin Ka'b, sedangkan anak y,atim tersebut tidak merniliki harta- Ibungra pun pergi dan

menceritakan hal itu kepada Nabi $. Ia berkata, "Abdullah sudah meminta arnk

perernpuannya dan menyebutkan mahar baginyra dalam iurnlah yang- besar, tetapi

ly.n"lr. justru menikahkannya dengan anak yatim yang udak m€rniliki harta dan

.o,inigik* Abdullah yang tehh menyebutkan rnahar dalam iumhh gnng besar."

Nabi $ lantas memanggil Nu'aim, dan ia berkata, "El€nar, aku tdah menikahkan anak

po"rnp"u"t*u dengan anak Sradm png aku asuh. Ia adalah oraqg yang paling bqttak

aku angkat stahrs yratimnya, dan aku sambnmgkan silatumhim dengannya'" Ia jgga

berkatal "Aku berikan ke,padanya sebagian dari hartaku s€p€rti harta yang dijaniikan

Abdullah trntnkqn." Nabi $ bersabda, "Minblah sann k@ Fm Pqqtpnn
te*ait anak-anak frqnP.mn merel<a.'
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ndak ada perbedaan pendapat bahwa ibu tidak memiliki
kewenangan apa pun dalam pernikahan anak perempuan di
hadapan ayahnya, dan meskipun ia sendirian. Ia juga tidak
memiliki keu,renangan unfuk menikahkan dirinya sendiri kecuali
dengan walinya.

25- Bab: NajsgTler

6?f :Jte ,otry- U U3t GL -\ rl
irt * cpti d ,Uti,6?i :Jte ,Uilt
* ,# *3 rJL hr Jt",$t J;, oi ,:#

-;;e-lr
149. Rabi' bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, ia

berkata: AsySyafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik
mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari hnu Umar r@,, bahwa
Rasulullah,S melarang najsy."792

Juga dari iah,r Ats-Tsauri dari Ismail bin uma!,yah dari periurayat yang tsiqah-
atau periwayat yang tidak sayra curigai-dari hnu Umar, kemudian ia menyebutkan
redaksi yang s€rupa secam ringkas tanpa. menyebut nama Nu'aim.

19t 1yzisy b€raru menaurar suatu barang dengan harga yarg tinggi bukan untuk
membelinyra, melainkan untuk menipu otang lain agar mernbeli dengan harga seperti
itu.

re2 FIR. Ath-Thabrani (pernbahasan: Jual-Beli, bab: Taunnan dan Jual-BeJi yang
Dilarang, 2/6U, no. 97)-
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150. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata' Aslr

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufuan

mengabarkan kepada kami dari hnu Syihab, dari hnu Musayyib,

dari Abu Hurairah rS,, ia berkata: Rasulullah $ bersabda,

"Janganlah kalian saling metakukan naisy!'trgs

HR. Al Bukhari (pembahasan: Jual-Beli, bab: Najsy, 2/LOO, no.2l42l dari jalur

A6ullah bin Yusuf dati Malik dan seterusnya; dan Muslim (pernbahasan: Jual-Beli,

bab, Keharaman Menjual Barang yang Ditawar Saudaranya, 3/1L56, no' 13'11516)

dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusnlra-

Malik berkata, "Naisy berarti kamu menEtll/ar bamng dengan harga yang lebih

tinggi dari harga sernestinya, tetapi dalam hat kamu tidak berniat membelinln,

rnJuint * agar orang lain terkecoh dengan tingkahmu'"
les HR- Ath-Th-abrani (pernbahasan dan bab yang sama, 2/5834841.

Asy-Syaf i meriwayatkannya secara ringkas. sedangkan redaksinya dalam Al
Muwaththa 'adalah:

"Jangantah kalian mencqat kafilah untuk metakul<an iual'Mi, sehgian

dari katii melakukan iual+eli di atas iuat+eli sebgian tnns lain, janganlah kalian

salag melakukan nalsy, i,angantah omng kota maniwll<an bmng omng badui'

pngZnAn mqahan airsust wb dan kambhg agar bntpk genuk' hmngsiap gng
'^ilroanw 

saudah itu, maka ia dibqi dua pilihan saudah menemsnt/a- Jika ia

iiO iu*u iu boleh menahanng. Jika ia ddak satang dqgan l<ambing itu, maka ia

boleh-mengenbtikam5a bearna stu sha' kuna kering' "

HR. Al fukhari (pembahasan: Jual-Beli, bab: Larangan Melakukan Jual-beli

Sebagian di Ahs sebagian yang Lain, 2/loo, no- 2l40l dari ialur Ali bin Abdullah dari

Sufuan dan seterusnYa-
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151. Sufuan dan Malik mengabarkan kepada kami dari Abu

Zinad, dari AI A'raj, dan Abu Hurairah;S, dari Nabi S, dengan

redaksi yang sama."194

Nalsy berarti seseorang mendatangi barang yang dijual, lalu

ia menawamya dengan suafu harta padahal ia tidak ingin
membelinya, melainkan agar para penawar lain mengikutinya
sehingga mereka membayar dengan harga yang lebih tinggi
daripada harga yang sedianya mereka bayarkan seandainya

mereka tidak mendengar penawaran orang tersebut.

Barangsiapa yang melakukan najsy, maka ia dianggap
berbuat maksiat dengan najsy tersebut manakala ia mengetahui
larangan Rasulullah $ terhadapnya. Barangsiapa yang membeli

suatu barang dalam keadaan orang lain melakukan najsy
terhadapnya, baik dengan perintah pemilik barang atau tanpa ada
perintah darinya, maka jual-beli tersebut berlaku baginya
sebagaimana berlakunya jual-beli orang yang tidak terkena najsy.

Karena jual-beli itu hukumnya sah dan tidak terusak oleh maksiat
seseorang yang berbuat najsy terhadapnya, karena akadnya ifu

Juga (bab: larangan bagi Wali untuk Menahan Air Susu Unta Agar Tampak
c,emuk, 2/Lo2, no.2l4ol dari jalur AMullah bin Yusuf dari Malik dari Abu Zinad dan
setemsnya.

HR. Muslim (pembahasan: Jual-Beli, bab: Keharaman Seseorang Melakukan
Jual-Beli di Atas Jual-Beli saudamnya, 3/l].ss, no. 7l/lsls) dari jalur yahya bin
Yahya dari Malik dan setemsnya.

Da 16i4.
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bukan najsy, meskipun naisy teriadi atas perintah pemilik barang.

Karena pelaku najsy dan pemilik barang adalah dua orang yang

berbeda. Jadi, jual-beli tdak batal jika pelaku naisy telah

melakukan sesuatu yang dilarang, dan ia bukan merupakan salah

safu dari dua pihak yang bertransaksi sehingga perbuatan orang

lain tidak merusak dua pihak yang bertransaksi. Perintah dari

pemilik barang unfuk melakukan najsy merupakan perbuatan

maksiat darinya, dan juga merupakan perbuatan maksiat dari

pelaku najsy.

152. Pemah terjadi jual-beli dengan menambahkan harga di

zaman Rasulullah s, namun jual-beli tersebut tetap berlaku. Ada

kalanya sah terjadinya penambahan dari orang yang tidak

menginginkan pembelian.

26. Bab: Jual-Beli di Atas Jual-Beli Orang Lain

lG*Ut 'Jtl i;s e]t
.,76 .
Li-t-- -\ oY(

At'J-r o( ,:# it * ,gu"* ,ilJY 6:;l
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4\f dIl ,tL*J,riV

4
^

a

O/e.

509

I



Al Umrn

153. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-
Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan
kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah S
bersabda, 'Janganlah sebagian dari kalian melakukan jual-beli di
atas jual-beli sebagian yang 1uin.'tr95

qqt Gl ?,Lt;* r,Lu.G t;f - \ o r
/
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154. Malik dan Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu

Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah Rasulullah S, beliau

bersabda, "Janganlah sebagian dari kalian melakukan jual-beli di
atas jual-beli sebagian yang Juin.'4'96

1e5 gg. Al Bukhari (pernbahasan: Jual-Beli, bab: Jual-Beli Muzayadah ([.eland,
2/lOO, no. 274L) dari jalur Bisyr bin Muhammad dari abad dari Husain Al Maktab dari
Atha' bin Abu Rabah dari Jabir bin AMullah +, bahwa seorang laki-laki
memerdekakan budak miliknya seara tadbir, lalu ia ditimpa kebutuhan sehingga
Nabi $ mengambil budak itu dan berkata, "siapa yang mau membelinya dariku?"
Budak itu dibeli oleh Nu'aim bin AMullah dengan harga sekian dan sekiran, lalu beliau
menyerahkan budak ihr kepadanya."

P^adanannya ada pada no. 233O-233L, 2403, Z4lS, 2434, 6Z 16, 6947, 7 lg6.
1e6 93. Ath-Thabrani (pembahasan dan bab yang sama, 2/6g3, no. 95).
HR. AI Bukhari (pembahasan: Jual-Beli, bab: Larangan Melakukan Jual-Beli di

atas Jual-Beli orang [.ain, 2/99, no.2139) dari jalur Malik dan seterusnya; dan Malik
(pembahasan: Jual-Beli, bab: Keharaman Jual-beli di atas Jual-beli omng [ain,
3/7154, no- 7/14721dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusnya.
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155. Sufuan mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari

hnu Musa1ryib, dari Abu Hurairah iS, bahwa Rasulullah S
bersabda, "Janganhh seseorang melakukan iual-beli di atas iual-

beli saudannya.497

ojr ,f ;o-fi f ,lrit t::;f -\ o1

l7o , a,. , 1rc.! 1o , /'+ Ct f 'o-,'9 €.t f 'u-Y
156. Sufynn mengabarkan kepada kami dari A5ryub, dari

hnu Sirin, dari Abu Hurairah rg, dari Nabi $, dengan redaksi

yang sama."l98

Kami berpegang pada hadits ini, sehingga ketika terjadi

jual-beli dan dua pelaku jual-beli belum berpisah dari tempat

transaksi keduanya, maka kami melarang seseorang unfuk menjual

kepada pembeli barang yang serupa dengan barang Snng ia beli

pertama, karena bisa jadi ia akan mengernbalikan barang 5nng

sudah ia beli pertama kali.

le7 Silalotl li}rit takhriihadits no. l5l-L52.
tst 16i4.
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Alasan lain adalah karena Rasulullah S memberikan hak

pilih kepada dua pelaku jual-beli selama keduanya belum berpisah,
sehingga penjual yang terakhir telah memsak jual-beli yang
dilakukan penjual pertama. selanjutnya, barangkali wali terakhir ini
memilih untuk membatalkan jual-beli sehingga penjual dan pembeli
sama-sama msak jual-belinya.

Saya tidak melarang dua orang sebelum melakukan jual-

beli, dan sesudah keduanya berpisah dari tempat transaksi (tidak

melarang) untuk melakukan jual-beli yang mana saja yang ia
inginkan, karena yang demikian ifu bukan merupakan melakukan
jual-beli di atas jual-beli yang dilarang.

Ketenfuan ini sejalan dengan hadits, "Dua pelaku jual-beli
memiliki hak pilih selama keduanya belum berpisah,"sebagaimana
telah kami sampaikan. Jadi, jika seseorang telah menjual kepada
orang lain dengan cara merusak jual-beli saudaranya dalam
keadaan ini, maka ia telah berbuat maksiat seandainya ia
mengetahui hadits tentang hal ini, tetapi jual-belinya tetap berlaku
dan tidak batal.

Barangkali ada yang bertanya, "Mengapa jual-belinya tidak
batal sedangkan ia dilarang?" Jawabnya, sesuai dengan pefunjuk
hadits ifu sendiri. Apa pendapat Anda seandainya jual-beli tersebut
batal? Apakah jual-beli kedua itu dianggap merusak jual-beri
pertama manakala pembeli tidak boleh mengambil jual-beri yang
Iain dan meninggalkan jual-beli yang pertama? Sebaliknya, jual-beli
pertama itu efektif karena seandainya ia rusak akibat setiap jual-
beli, maka hal itu lebih disukai oleh pembeli. Apa pendapat Anda
jika jual-beli pertama itu tetap berlaku dengan perkataan saja
manakala kedua pihak belum berpisah dari tempat transaksi

512



AlUmm

keduanya, sebagaimana berlakunya jual-beli seandainya kedua

pihak berpisah selama jual-beli yang kedua menimbulkan mudharat

bagi jual-beli pertama? Apa pendapat Anda seandainya kedua

pihak berpisah kemudian seseorang menjual sesuafu kepada orang

lain di atas jual-beli tersebut? Apakah jual-beli yang terakhir ini

menimbulkan mudharat bagi jual-beli pertama; ataukah haram bagi

penjual terakhir unfuk menjual barang kepada seseorang yang

telah membeli barang yang sama dan jual-belinya itu telah berlaku

baginya? Jual-beli kedua ini fidak menimbulkan mudharat bagi jual-

beli pertama. Hal ini menunjukkan bahwa jual-beli di atas jual-beli

yang dilarang adalah manakala jual-beli dilakukan ketika dua orang

melakukan jual-beli pertama sebelum keduanya berpisah.

Sedangkan jual-beli tidak dalam keadaan seperti ini hukunrnya

tidak dilarang.

27 - Bab: Penjualan lnng Dilakukan Orang Kota
untuk Orang Badui

G?i ,'G*tHt t|?i ,e)t c* -\ov
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L57. Rabi' menceritakan kepada kami, Asy-Syafi'i

mengabarkan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami dari
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Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah S bersabda, 'Janganlah

orang kota menjualkan bamng milik orang budri!'il99

o / ".i,.f c*Jl -\ oA

J

G.f yl,i:, G?f

)q "r>; i i,'/J)L

,'V
z.\/ Or/ !)

q a-lt dl}
*

d d 4

GJ.
o

t'a 
/

:JuC

;.
Je)

4I J-r) of .,,lt -;!z

1. .N-!oz /
dJrl O)l d 6r r

O/ O O -lz O/-r,rtr
158. Sufuan mengabarkan kepada kami dari Abu Zubair,

dari Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah S bersabda, "Janganlah

orang kota menjualkan barang milik orang badui! Biarkanlah
orang-orang ifu diberi rqeki oleh Allah dari sebagian mereka
unfuk sebagian yang luin.'2oo

Dalam larangan penjualan yang dilakukan oleh orang kota
unfuk orang badui tidak dijelaskan alasan pelarangannya, kecuali
bahwa orang-orang badui datang dalam keadaan tidak mengetahui
pasar-pasar, sedangkan yang masyhur membufuhkan barang-
barang yang mereka bawa, dan mereka merasa berat unfuk tinggal
berlama-lama di kota. Hal ifu dapat menurunkan harga barang
mereka bagi pembeli. Jika orang kota menangani penjualan

1ee Silakan baca takhrijhadits no. 150-151.
2oo gp. Muslim (pembahasan: Jual-Beli, bab: Keharaman penjualan oleh orang

Kota uretuk Orang Badui,3/1157-1158) dari jalur Abu Khaitsamah dari Abu Zubair
dan setenrsnya.

Juga dari jalur Sufuan bin Uyainah dan seterusnya. (no. 2/1522)
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barang-barang unhfi mereka, maka makna ini menjadi hilang-

Jadi, orang kota itu tidak merasa berat unhrk tinggal berlamalama

seperti rasa berat yang dirasakan oleh orang-orcmg badui, sehingga

orang-orang badui ifu akan menjual murah barang-barang mereka.

Lagi pula, mereka tidak memiliki antusias untuk memperoleh

keuntungan yang besar terhadap barang yang dibutuhkan

mas5nrakat. Merel<a juga tidak senang dengan aktivitas di pasar-

pasar. Karena itu, penjualan oleh orang kota unfuk orang badui ifu

dilarang -Allah Mahatahu- agar hal itu tidak menjadi penyebab

hilangnya faktor yang diharapkan memberikan rq,el<t bagi pembeli

dari orang-orang badui, sesuai alasan yang kami sampaikan, yaifu

dijualnya barang orang-orang badui itu dengan harga murah.

Jadi, orang kota mana saja yang menjualkan barang untuk

orang badui ihr telah berbuat maksiat seandainya ia mengetahui

hadits tersebut, tetapi jual-belinya tetap berlaku dan tidak terhapus

berdasarkan dalil hadits itu sendiri. Karena seandainya jual-beli

terhapus, maka tidak ada Snng teriadi pada penjualan oleh orang

kota bagi orang badui kectnli mudharat bagi orang badui, Snitu

barangnya tertahan dan Udak boleh ada oftmg lain !,ang

menjualkannya sehingga harus dia sendiri Snng menjualn5ra, atau

orang sepertinya yang hanrs menjualnya. Yang demikian ifu sama

seperti tindakan mendiamkan barang hingga rusak. Akan lebih

baik sekiranya para pembelinp mendapat r€z:el<t berupa harga

yang murah untuk barang tersebut dengan cam dijual sesuai

ketentuan pertama daripada iual-beli tersebut ditolak. Jadi, di sini

tidak ada alasan yang dikhawatirkan untuk menghalangi

rezel<rsebagian manusia dari sebagian yang lain. I(arena ifu, dalam

hal ini tdak boleh ada pendapat -Allah Mahatahu- selain

yang saya sampaikan, bahwa jual-beli yang dilakukan orang kota
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unfuk orang badui itu tidak batal, tetapi orang kota dilarang
melakukan hal itu.

28- Bab: Mencegat Barang
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L59. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata, Ary-
syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan
kepada kami dari Abu Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah;g,
bahwa Rasulullah $ bersaMa, 'Janganlah kalian mencegat
barangl'2ol

2ol 56Lr", membaca takhrijhadits no. l4l-L42. Di ternpat tersebut disebutkan,
"Janganlah kalian mencqat l<afrlah. "Makna keduanya sama.

HR. Muslim (pembahasan: Jual-Beli, bab: Keharaman Mencegat Barang yang
Didatangkan, 3/LL57, no. 17/7519) dari jalur lbnu Juraij: Hisyam A a"d*i
mengabarkan kepadaku, dari lbnu sirin, dari Abu Hurairah rs, ia berlrata:
Rasulullah $ bersaMa, 'uanganlah l<alian mencqat banng yang didatanglan.
Bamngsiapa yang mencqatTtm kemudian mernbelin5m, mal<a jika pemitiknya tetah tiba
di pasar, mal<a ia merniliki hak pilih."

Berikut nanti akan dijelaskan bahwa Asy-Syafi'i meragukan validitas shahih iru,
padahal hadits ini shahih, lns5mbllah.
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Saya pemah mendengar hadits ini, "Barangsiapa tnng
mencegabtya, maka pemilik barang memiliki hak pilih squdah ia

tiba di pasar. "

Kami berpegang pada hadits ini seandainya ia valid' Hadits

ini mengandung dalil bahwa manakala seseorang mencegat barang

lalu ia membelinya, maka jual-belinya sah. Hanya saja, pemilik

barang memiliki hak pihh sesudah ia tiba di pasar. Karena

pencegatan barang ketika ia membeli dari orang badui sebelum

tiba di tempat orang-omng yang menawamya ifu termasuk upaya

penipuan terhadap orang badui tersebut dengan cara menurunkan

harga. Manakala pemilik barang datang, maka ia bebas memilih

antara melangsungkan jual-beli atau menolaknya- Sedangkan

orang yang mencegat tidak memiliki hak pilih, karena dialah yang

menipu, bukan orang yang ditipu.

29. Bab: Pemberian Seseorang kepada Anaknya
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160. Rabi' mengabarkan kepada kami, ia bj.kata: Asy

Syafi'i mengabarkan kepada kami, Malik mengabarkan kepada
kami dari hnu Syihab, dari Humaid bin Abdunahman; dan dari
Muhammad bin Nu'man bin Basyir, keduanya menceritakan
kepadanya, dari Nu'man bin Basyir, bahwa ayahnya membawanya
menjumpai Rasulullah S, lalu ia berkata, "Aku telah memberi
anakku ini seorang budak milikku." Rasulullah S bertanya,
'Apakah semua anakmu kau beri seperti anahnu yang ini?', la

menjawab, "Tidak." Rasulullah S bersabda, "Ambillah kembali
budak i71aoz

2oz 11P'- Ath-Thabmni (pernbahasan: Keputusan Hukum, bab: pemberian yang
Diperkerrankan, 2n 51-7 52, no. 39).

HR. Al Bukhari (pernbahasan: Hitrah, bab: Hibah kepada Anak, 2/283, no.
2586) dari jalur AMullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya.

HR. Muslim (pernbahasan: Hibah, bab: Makruhnp Mengutamakan Sebagian
Anak dalam Hibah, 3/124L-1242, oo. 1623l dari jalur yahya bin yahya dari Mltk
dan seterusnya.

Juga dari jalur Ismail bin lbmhim (pitu Ibnu ulayrnh) dari Daud bin Abu Hindun
dari Aqfsya'bi dari Nu'man bin Basyir dengan redaksi lang serupa.

Di dalamnya disebutkan: Rasulullah $ bersaMa, "l{alau bqitu, percatrsil<antah
omng lain atas pembaian ini."Kenudian beliau bertanr/a, ""Apakah sernua anakmu
kau beri seperti anal<mu yang ini?" Ia menjawab, "Tidak." Rasulullah r$ bersaMa,
'I{alau bqitu, ianganl'zo2
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Saya mendengar tentang hadits ini bahwa Rasulullah 6S

bersabda, "Tidakkah kamu senang sekiranya mereka setara dalam

berbakti kepadatnu?" la meniawab, "Ya." Beliau bersabda, "Kaku

begitu, ambillah kembali budak itu!"
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161. Rabi' menceritakan inouau kami, a-rysyun'i

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muslim bin Khalid

mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Hasan bin

Muslim, dari Thawus, bahwa Nabi $ bersaMa, "ndak halal bagi

pemberi hibah untuk meminb kembali apa yang telah ia hibahkan

kecuali orang fua terhadap anaknya.'2o3

Hadits Nu'man ini valid, dan kami berpegang padanya' Ia

mengandung dalil tentang beberapa hal. Di antaranya adalah etika

yang baik dengan cara tidak mengutamakan sebagian anaknya

dibandingkan sebagian anaknya yang lain dalam hal pemberian.

Hal itu akan memunculkan di hati anak yang kurang diutamakan

perasaan yang menghalanginya unfuk berbakti kepada orang

203 HR. Abdurrazzaq dahm Mtsharnafnya (pernbahasan: Hibah, bab, Orang

yrang Menrinta Kembali Hibahnp, g/lao, no. L65421dari jalur Ibnu Jumij dengan

redaksi yang s€rupa. Status hadits musl.
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fuanya. Karena banyak hati manusia yang memiliki watak enggan
berbuat baik manakala ia kurang diutamakan. Hadits ini juga
menunjukkan bahwa pemberian orang fua terhadap sebagian
anaknya saja, tidak kepada sebagian yang lain, hukumnya sah
karena seandainya tidak sah, maka pasti dikatakan: tidak ada beda
apakah kamu memberinya atau tidak memberinya karena tidak
sah, sehingga barang yang kamu berikan ifu tetap pada pokok
kepemilikanmu yang pertama, Jawaban ini lebih tepat daripada
perintah untuk meminta kembali barang yang dihibahkan ifu.

Sabda Nabi S, "Ambillah kembali budak itu!"
menunjukkan bahwa orang fua boleh meminta kembali apa yang
ia berikan kepada anak, dan bahwa ia tidak berdosa sekiranya ia
memintanya kembali dari anaknya. Diriwayatkan dari Nabi ffi
bahwa beliau bersabda, "Persal<sikanlah kepada orang lain!,
menunjukkan bahwa pengambilan kembali tersebut bersifat
anjuran.

oleh karena demikian ketentuannya, maka tidak ada beda
apakah anak memiliki komifunen, atau ia menikah karena
mengharapkan apa yang diberikan oleh ayahnya, atau ia tidak
komitmen, atau ia tidak menikah. orang hra tetap berhak unfuk
menarik hibahnya kepada anak kapan saja ia mau.

Allah & memuji perbuatan memberikan harta dan
makanan di jalan-jalan kebaikan, serta memerintahkannya.Allah &
berfirman,
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#ii J.;31 6;t -# &'sat avi

isxit
'Dan memberikan harta yang dicintainya kepada

kerababzya, anak-anak tafim, oftng-orang miskin-" (Qs. Al

Baqarah l2l: l77l

@ fr;iqi (*4.+ iF ifitl i'#-'
"Dan mereka memberikan mal<anan tnng disukainya

kepada orang miskin, anak yatim dan orang tnng ditawan- " (Qs.

Al Insaan 176l,8l

<rtffi-lt f ir4 {; f i*'^fi 5;,i-S;

?e*Yu'::
"Dan mereka tiada menafkahkan suafu nalkah yang kecil

dan tidak (pula) yang bmr dan tidak melintasi suatu lembah,

melainkan dituliskan bagi mereka (amal shalih pula). " (Qs. At-

Taubah l9l: l2ll

"'er1r5."si3iitl* ol,
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"Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka ifu adalah

baik sekali. "(Qs. Al Baqarahl2l 27L)

Z#Etj"r;&:51136i
"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yarg

sempuma), sebelun kamu menafkahkan harta yang

kamu cintai. "(Qs. Aali Imraanl3l 92l-

Jika pemberian boleh diberikan kepada orang-orang asing

dan sanak kerabat, maka sesungguhnya tidak ada yang lebih dekat

kekerabatannya daripada anak. Alasannya adalah karena ketika

seseorang memberikan hartanya kepada kerabatnya yang bukan

anaknya atau orang asing, maka itu berarti ia menghalangi

pemberian unfuk anaknya dan memutus kepemilikan bagi

anaknya. Jika seseorang terpuji dengan pemberian ini, maka ia

juga terpuji sekiranya ia memberi sebagian dari anaknya tetapi

tidak memberi sebagian anaknya yang lain. Tidak memberikan

harta yang ia keluarkan kepada sebagian anak ifu lebih ringan

daripada tidak memberikan harta yang ia keluarkan kepada semua

anak.

Hanya saja, ia dianjurkan menyamakan pemberian di

antara anak-anaknya agar salah seorang di antara mereka tidak

lemah semangat dalam berbuat baik kepadanya. Karena di antara
sesama kerabat ifu terjadi persaingan, tidak seperti persaingan di
antara orang-orang jauh.

Al Umm
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162.AbuBakarz&pemahmengutamakanpemberian
untuk Aisyah @.204

163.Umarlsjugapemahmengutamakanpemberian
kepada Ashim bin Umar 4,.205

164. Abdurrahman bin Auf juga mengutamakan anaknya

Ummu Kultsum.2o6

Seandainya hadits Thawus yang mengatakan pemberi hibah

tidak boleh meminta kembali apa yang ia hibahkan kecuali orang

hra terhadap apa yang ia hibahkan kepada anaknya itu

tersambung sanadnya, tentulah saya mengklaim bahwa barang-

siapa yang memberikan suatu hibah kepada oremg ia mintakan

imbalannya atau yang tidak ia mintakan imbalannya, dan penerima

telah menguasai hibah, maka pemberi hibah tidak boleh meminta

kembali hibahnya meskipun penerima hibah tidak memberinya

imbalan. Allah Mahatahu.

2e Hadis ini telah disebutkan oleh Asysyaf i berikut bkfuiirw pada no. 1717

dalam bab tentang perbedaan pendapat terkait sdekah !,ang diharamkan, sesudah

bahasan tentang sYfah.
205 Saya tidak m"rr"rnukant5,a pada selain Aqrq/afi'i'
26 Haditr ini tercantum dalan Stam Ma'ani Al Abar (bab: Seseorang yang

Memberi sebagian Anakngn, Tidak kepada s€bagian yang Lain, 4/81-dafi ialur Yunus

dari Sufyan aari emru iuri snan bin lbrahim bin Abdunahman bin Auf' bahwa

A6uniman bin Auf mengutamakan pemberian kepada anak-anak Ummu Kultsum.
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207 Budak mul<atab bemrti budak yang dimerdekakan dengan cara ia menebus
dirinya secara angsuran. Tebusan ini disebut kitabah.
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165. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan

kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari

Aisyah @, ia berkata, 'Barirah mendatangiku dan berkata, "Aku

mengadakan kitabah dengan pam pemiliklu sebesar sembilan

uqryah emas, dalam setiap tahun safu uqtyah- Karena ifu,

tolonglah aku." Aisyah @ berkata kepadanya, 'Jika para

pemilikmu mau agar aku menyiapkannya untuk mereka, dan

perwalianmu jafuh kepadaku, maka aku akan melakukannya."

Barirah lantas pergi menemui para pemiliknya dan menyra.mpuik*

hal itu kepadanya, nalrlun mereka menolaknya. Kemudian Barirah

datang dari tempat para pemilikn5ra, dan saat itu Rasulullah $
sedang duduk. Barirah lantas berkata, "Aku telah menawari

mereka demikian, tetapi mereka menolak kecuali perwalian

menjadi milik mereka." Rasulullah $ mendengar hal itu lalu beliau

bertanya kepadanya, lalu Aityoh g mengabari beliau.
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Rasulullah S pun bersaMa, "Ambiltah id, dan syaratkanlah
perwalian unfuk mereka, karena perwalian ifu milik orang yang
memerdekakan." Aisyah g pun melakukannya. Kemudian
Rasulullah S berdiri di tengah orang-orang, memuji Alrah dan
menyanjung-Nya, kemudian beliau bersaMa, 'Apa alasan orang-
orang ifu menqnratkan beberapa syarat yang tidak ada dalam
Kitab Allah? sgnrat aF jmng fidak terdapat dalam Kitab Attah itu
batal, meskipun ifu semfus syarat. Ketetapan Attah ifu lebih benar,
dan syarat Allah itu lebih kokoh. Petwalian itu hanya unfuk orzng
yang m emerdekakannya.'2o8

,t',*c.e-f U t, .z//o /v;l -\ 11
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156- Malik mengabarkan kepada kami dari yahya bin said,
dari Amrah, dari Aisyah @.2o9

208 1-ro Asyr-Syaf i meriwayatkannya di beberapa ternpat. Di antamnya adalah
dalam bahasan tentang wasiat bab tentang perwalian dan sumpah no. 1gog.

Di tempat tersebut AsySyrafi'i menjelaskan bahwa ada l"knlin * dalam riwayat
urwah dari ayahnya yang berisi saMa Rasulurah $, 'Dan buatlah s5nnt bagi
meret<a. " Ia berkata, "Barangkali Hisyam atau urwah saat mendengar Nabi $
bersabda, "Hal itu tidak menghalangimu... "memahami bahwa beliau mernerintahkan
Aislrah # unhrk mernbuat spmt perwalian bagi mereka. Namun orang yang
menghapalnya tidak memahamingra sesuai yang dipahami oleh lbnu Umar.

Asy$,afi'i telah berkata derrikian dalam bahasan tentang 6tdak mukatab bab
tentang warisan budak mul<abb. Sebelum itu Asy-q,afi.i meriwayatkan hadib Matk
dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Aist/ah *, dan di dalamnya tidak disebutkan , "Dan
brcdah s5amt bgl mqeka." Maksudnya Rasuluflah & udak mernerintahkan hal
tersebut. (no- 4292)

zoe HR. Ath-Thabrani (pernbahasan: pemerdekaan Budak dan perwalian, bab:
Jatuhnyra Perr,valian kepada Orang yang Mernerdekakan Budak, zngll dari jalur
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Hadits Yahya dari Amrah dari Aisyah q lebih valid

daripada hadits Hisyam. saya menduga bahwa ia keliru dalam

saMa Nabi $, "Dan buatah syarat bagi merela. " Saya menduga

hadits Amrah bahwa Aisyah g membuat syarat bagi mereka

tanpa ada perintah dari Nabi $, dan ia menganggap hal itu

hukumnya boleh. Karena itu Rasulullah # memberitahunya bahwa

jika ia memerdekakan Barirah, maka perunlian Barirah jatuh

kepadanya. Beliau bersaMa, "syarat yang telah kamu buat terkait

Barirah itu tidak menghalangi hakmu padanya. 'Saya tidak melihat

Rasulullah $ memerintahkan Aisyah'eb untuk membuat syarat

yang tidak boleh bagi mereka.

Kami berpegang pada Hadits ini, dan dalam hal ini ada

beberapa pendapat lain dari sekelompok ulama yang akan saya

sebutkan seingat saya, insya Allah.

Sebagian ulama ahli Hadits dan pendapat nalar berkata

kepada saya, "Apakah menjual budak mul<atab itu hukumnya

boleh?" Saya menjawab, "Ya, dalam dua keadaan." Ia bertanya,

Yahya bin Said dari Ammh binti AMrrmhman bahwa Barirah datang untuk merninta

banhmn kepada Ai"yah ummul Mulaninin. Aisyah berkata, "Jika para pernilikmu mau

aku bayarkan hargamu sekali bapr dan aku memerdekakannya, maka aku akan

melakukannya." Kemudian Badmh menyampaikan hal itu kepada para pemiliknya' lalu

mereka berkata, "Tidak, kecuali perwalianmu iatuh kepada kami'"

Yahya bin Said berkata, "Amrah mengklaim bahwa Ais!,ah @ mengadukan hal

itu kepada Rasulullah #, lalu Rasulullah #t bersaMa, "klilah Banrah dan

merdel<alanlah ia, karena perualian itu milik omng lang mqnerdekakan. "(no. 19)

Dalam bahasan tentang tnt&k mul<a/a6 sesudah merrgisyamtkan hadits ini

dengan menyebutkan sanadnya, Imam AsySyafi'i berkata, "la tidak mengatakan 'dari

Aiqnh,6'. Sanadnyra mwvl. " (no. 42931

Sebagaimana Imam AsySyafi'i di sini menjelaskan, "Hadits ini juga tidak

mengandung kesalahan yang terdapa.t dalam hadits Hislram bin Urwah dari agrahnya,

yaitu kebel-adaannya Rasulullah S mernerintahkan Aisliah # untuk membuat syamt

bagi mereka."
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"Dua keadaan apa itu?" Saya menjawab, "Yaifu ketika tiba batas
angsuran kitabah namun ia tidak mampu melunasinya. Karena
manakala diadakan akad kitabah baginya dengan syarat ia
melunasi tebusannya ifu, lalu ia tidak melunasinya, maka dalam
kitabah tersebut tuannya boleh menjualnya. Karena manakala
fuannya mengadakan akad kitabah dengan suafu kompensasi ralu

budak tersebut tidak dapat memenuhi kompensasi itu, maka budak
tersebut tetap pada keadaannya semula seperti sebelum fuannya
mengadakan akad kitabah unfuknya jika fuannya berkenan.

Ia berkata, "Saya sudah mengetahui tentang hal ini. lalu,
bagaimana dengan keadaan yang kedua?" Saya menjawab, .yaitu

ketika budak rela dijual dan menyatakan tidak mampu menebus
dirinya meskipun tempo pelunasannya belum jafuh."

Ia bertanya, "Bagaimana penjelasannya?" Saya katakan,
"Tidakkah ada dua syarat pada diri dua mukatab agar tuannya
boleh menjualnya. salah satunya adalah jika ia tidak melunasi
pertanggungannya." Ia menjawab, "Ya." Saya katakan, "syarat
kedua adalah budak memiliki apa yang telah ia bayarkan, karena ia
belum keluar dengan angsuran itu dari kepemilikan tuannya." Ia
berkata, "Kalau soal keluar dari kepemilikan fuannya, itu memang
tidak te4adi dengan jalan kitabah."

saya katakan, "Manakala ia tidak keluar dari kepemirikan
tuannya dengan jalan kitabah, maka apakah kitabah itu tidak lain
merurpakan syarat bagi budak atas fuannya dan bagi tuannya atas
budaknya?" Ia menjawab, "Tidak." Saya katakan, ,'Apa pendapat
Anda tentang orang yang memiliki syarat kemudian ia
meninggalkan syaratrya itu? Tidakkah syaratrya ifu terhapus?" Ia
menjawab, "Kalau dari orang-orang merdeka, ifu benar.,, Saya
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katakan, "Lalu, mengapa hal ini tidak berlaku pada budak?" la

menjawab, "Karena seandainya budak memiliki hak harta lalu ia

merelakan hartanya ifu, maka hukumnya tidak boleh baginya."

Saya bertanya, "Bagaimana iika budak tersebut merelakan hak

hartanya dengan se2in fuannya?" Ia menjawab, "Boleh." Saya

katakan, "Tidakkah budak dan fuan salna-salna rela unfuk

meninggalkan syarat dalam kitabali?" Ia menjawab, "Ya." Saya

katakan, "seandainya keduanya sepakat sekiranya budak mukatab

ihr memerdekakan budaknya atau menghibahkan hartanya,

apakah hukumnya boleh?" Ia menjawab, "Ya." Saya katakan,

"l alu, mengapa keduanya tidak boleh membatalkan syarat

manakala keduanya sepakat untuk membatalkan syamt?"

Saya katakan kepadanya, "Kepergian Barirah untuk

menemui para pemiliknya unfuk menyampaikan penawaran

Aisyah kepada dirinya, dan kembalinya Barirah kepada Aisyah @

dengan membawa jawaban pada pemiliknya bahwa mereka

mensyaratkan perwaliannya, serta kernbalinya Barirah unfuk

menyampaikan sikap Aisyah ,g yang menerima syarat tersebut

menunjukkan kerelaan Barirah agar ia dijual, dan kerelaan orang-

orang yang mengadakan kitabah kepadanya terhadap penjualan-

nya, karena ia tidak dibeli kecuali dari orang yang mengadakan

akad kitabah terhadapnya." Ia menjawab, "Benar-" Saya katakan,

"Penjelasan ini sudah cukup bagi Anda unfuk menjawab

pertanyaan Anda."

Ia berkata, "Bagaimana jika saya katakan bahwa barangkali

Barirah tidak mampu?" Saya menjawab, "Apakah Anda melihat

orang yang meminta banfuan soal kitabah<rya itu selalu dalam

keadaan tidak mampu?" Ia menjawab, "Tidak." Saya katakan,
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"Jadi, hadits Barirah itu menunjukkan bahwa ia bukan tidak
mampu. Jika memang ia tidak mampu, maka fuannya tidak
menganggapnya tidak mampu." Ia berkata, "Apakah barangkali
para pemiliknya berhak unhrk menjualnya?" Saya bertanya,
"Tanpa kerelaannya?" Ia menjawab, "Barangkali seperti ifu.,, Saya
katakan, "Apakah kamu melihatnya rela manakala ia menawar
dirinya serta hilir mudik untuk menjumpai para pemiliknya?,, la
rnenjawab, *Ya." Saya katakan, "Karena ifu, semestinya hilang
dugaan Anda bahwa mereka menjualnya tanpa rela, dan
semestinya Anda tahu bahwa para mufti yang kami jumpai
manakala mereka tidak berbeda pendapat bahwa budak mukatab
tidak boleh dijual sebelum ia tidak mampu atau rela dijual, maka
sesungguhnya mereka itu bukan tidak tahu tentang sunnah
Rasulullah #; dan bahwa seandainya suatu sunnah Rasulullah S
mengandung dua kemungkinan makna, maka makna yang paling
kuat adalah yang dipegang oleh mayoritas fuqaha. lagi pula,
tampak jelas dalam hadits sebagaimana telah saya smpaikan
bahwa Barirah tidak dijual keruali dengan kerelaannya.,, Ia
menjawab,'Ya-"

Kemudian, sebagian ulama yang lain berkata kepada saya,
"Lafu, apa makna pembatalan Nabi $ terhadap syarat yang
dibuat Aisyah g terhadap para pemilik Barirah?" saya menjawab,
"Tampak jelas dalam hadits itu sendiri -Allah Mahatahu- bahwa
Rasulullah $ telah memberitahu mereka bahwa AIIah telah
memufuskan perunlian ifu jafuh kepada orang yang memerdeka-
kan. Allah @ berfirman,
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"Panggillah mereka (anak-anak anqlat itu) dengan

(memakai) nama bapak-bapak mereka; itukh gang lebih adil pda

sisi Allah, dan jika kamu tidak mengebhui bpk-bapak mereka,

maka mereka sebagail saudam-sudanmu sagana

dan maula-maulanu. "(Qs. Al Ahzaab [33]: 5)

Allah menghubungkan mereka kepada tuan-fuan yang

memerdekakan mereka, sebagaimana Allah menghubungkan

mereka kepada ayah-ayah mereka. Sebagaimana tidak boleh

mengalihkan nisbat dari ayah mereka, tidak boleh juga mengalih-

kan nisbat dari tuan-fuan yang memerdekakan mereka. Tuan-tuan

itulah yang memberikan kenikmatan pada mereka. Allah &&

berfirman,

J,-;t*4;& )t;'i;t 6"it 3;-; tE

iL;6{
"Dan (ingatlah), ketika kamu berkab kepada orang yang

Attah telah melimpahkan nikmat kepdanya dan kanu fiu7a) telah

membei nikmat kepadanyat Tahanlah terus istimu'" (Qs' Al

Ahzaab [33]: 37)
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Rasulullah S bersabda, "Petwalian ifu jatuh kepada onng
yang memerdekakan'Zl0 purrlullah # jusa melarang penjualan
dan hibah pe'walian.2ll Diriwayatkan dari Nabi S bahwa beliau
bersabda,

Lti Y\)
tz$ , t

9 iY(
z 6..r-.Jl a;J{ a;)

)2,.+-r{
"Penvalian mantan saha5m merupakan jalinan seperti

jalinan nasab/Iz frdak dijual dan frdali dihibalikan.'213

Ketika keterangan ini sampai kepada mereka, orang yang
membuat syarat secara bertentangan dengan ketetapan Allah dan
Rasul-Nya # itu dianggap telah berbuat maksiat. Di dalam maksiat
itu ada sanksi hadd dan sanksi .mendidik. Di antara sanksi
mendidik bagi para pelaku maksiat adalah syarat-syarat mereka
tidak diberlakukan agar mereka tidak mengulangi perbuatan yang
sarna dan agar menjadi pelajaran bagi yang lain. Ini merupakan
pendidikan yang paling baik.

2lo L61', disebutkan haditsnya pada no. 165 di bab ini.
211 Asy-syafi'i meriwayatkanngra dalam bahasan tentang wasiat, bab tentang

perwalian dan sumpah, no. 1804.
272 Mal*a kalimat "Perumlian mantan saha5a menqakan ialinan seperti latinan

nasab" adalah tercampumya dalam perwalian, dan bahwa ia berlaku seperti nasab
dalam hal warisan, seperti bercampumyra benang memanjang dan benang melebar
pada tenunan sehingga keduanya menjadi seperti satu karena terjadinya perjalinan
yang kuat di antara keduanya. (Urh. An-Nihayah)

2r3 Hadits ini telah disebutkan oleh Asy-syafi'i berikut tat<fuiynyapada no. 1g0s
dalam bahasan tentang wasiat, bab tentang penualian dan sumpah. 

-
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31. Bab: Hewan Kurban
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167. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ismail bin Ibrahim

bin ulayyah mengabarkan kepada kami dari Abdul Aziz bin

shuhaib, dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah s berkurban

dengan dua kambing kibas yang gemuk."214

214 HR. Al Bukhari (pernbahasan, Her,'an Kuttan, tnb' Takbir Saat

Menyernbelih, 4/gl darijatur QutaiUatr dari Abu 'Awanah dari Qatadah dari Anas dan

seterusnya.
Oiiaurr,rrlru ada tambahan, "(Beliau merryernbelih) dua kambing yang bertanduk'

Beliau menyernbelih keduanya dengan tangan beliau sendiri. Beliau membaca

basmalah dan takbir sembari menginjakkan kaki beliau pada sisi tubuh dua kambing

tersebut." (no.5565)
HR. Muslim (pernbahasan: Her,van Kurban, bab: Anjuran Berkurban dan

Menyembelih Sendiri tanpa Merruakilkan kepada orang [ain, Membaca Basmalah dan

Takbir, 3/7556, no. 77/1966) dari jalur Qutaibah dan seterusnya'
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168. Malik meriwayatkan dari yahya u" su,a dari Abbad

bin Tamim bahwa Uwaimir bin Asyqar menyembelih beberapa
ekor hewan kurban sebelum ia berangkat shalat ldul Adha. Ketika
ia menyampaikan hal itu kepada Rasurulah $, maka beliau
menyunrhnya unhrk mengulangi penyembelihan hevr,ran kurban
Yang 12iP."215

215 p1p. Ath-Thabrani (pembahasan: Kurban, ba[ larangan Menyernbelih Her,yan
Kurban Sebelum Imam Pulang dari Ternpat Shalat, ZtMq, ni. Sl.

HR. Ibnu MaFh (pernbahasan' Kurban, bab: larangan Menyernbetih Kurban
sebelum shalat, 2/1053, no. 3153) dariialur yahya bin saia aan "a*or,!..Al fushiri dale,m Az-zawa'idbql<ata, "rbnu Maph meriurayatkannya seorang diri
'uuaimir. Ia fidak m€rniliki riunyat tain dalam-kitabnga F.rs luirr. pura poiuhnt
dalam sanad 'rlri b4ah, narnun terprhrs trarena Abbad bin Tarntn udak mendenlar
langsr-nrg dari 'uwaimir bin Aq,Fr. Dernilaan pernyataan q/ailfi Abu Fadhl Al
'Asqalani. Namun hadits ini merriliki beberapa rlw.tat-p*,g,r"t-dalam Ash-shahrhain
dan sdainnya dari hadits Jundab bin sutran, Batra' bin azib, Anas dan lain{ain. Ia
juga merniliki beberapa riuraSrat penguat lain yrang tidak perlu sala sebutkan."

Saya katakan, hadits berikutrya b€rstatus 
^utafo ataih dn menrpakan riwayat

penguat bagi hadits ini.
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169. Malik meriwayatkan dari Yahya bin Said dari Basyir

bin Yasar bahwa Abu Burdah bin Niyas menyembelih kurban

sebelum Nabi;f$ menyembelih kurban pada hari Idul Adha.

Kemudian ia mengklaim bahwa Rasulullah ffi meny-rruhnya unhrk

mengulangi penyembelihan hewan kurban yang lain. Abu Burdah

berkata, "Aku tidak menemukan lagi selain jadza' (berumur safu

tahun lebih)." Nabi $ bersabda, 'Jika kamu tidak menemukan

selain jadza', maka sembelihlah!'216

216 gp. Ath-Thabmni (pembahasan, Dua 'ld, bab, Makan pada Hari ldul Adha,

7/3}gl dari jalur Musaddad dari Ismail dari AyTub dari Muhammad dari Anas, ia

berkata, NaUi $ bersabda, "hmngsiap tnng menwmbelk sefufum shalat' maka

hendaHah ia mengulang.- Kemudian seorang laki-laki berdid dan b€rkata, "lni adalah

hari dimana orang-orang s€nang rnakan daging." Ia menyebutkan tetangga-

tetangganya, dan seolah-olah Nabi $ mernberrarkannya. [a b€itata, "Aku merniliki

kambingiadza'ahyanglebihakusukaidaripadaduakambingyangberdaging'"
Nabi $ lantas memberinya keringanan. Jadi, saya fidak tahu apakah keringanan

tersebut juga berlaku bagi orang lain atau tidak'" (no' 954)
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Ada kemungkinan Nabi ffi menyuruhnya unfuk mengulangi
penyembelihan kurban yang lain karena kurban ifu hukumnya
wajib. Ada kemungkinan pula beliau men5ruruhnya mengulangi
penyembelihan kurban yang lain jika ia ingin berkurban karena
kurban sebelum wakfunya itu tidak sah sebagai kurban, sehingga
dengan demikian ia termasuk orang yang berkurban.

Kami menemukan dalil dari Rasulullah s bahwa kurban
bukan merupakan perkara wajib yang tidak halal ditinggalkan,
melainkan sebagai perkara sunnah yang dianjurkan unfuk
dikerjakan secara konsisten dan makruh ditinggalkan. Jika ada
yang bertanya, "Mana Sunnah yang menunjukkan bahwa kurban
ifu bukan wajib?" maka jawabnya adalah:

O/

-l.^9

oooovl
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f LQ, -\v.
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zo z!
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to 6?i
f

/o. I ?.
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HR. Muslim (pembahasan: Hewan Kurban, tnb: waktu penyemberihannya,
3/75WL555, no. LO/19621 da;i jalur Ismail bin hrahim yaihr hnu Ulay,ah jan
setemsnya.
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170. Sufuan bin uyainah mengabarkan kepada kami dari

Abdurrahman bin Humaid, dari Said bin Musayyib, dari Ummu

Salamah 4, ia berkata: Rasulullah S bersabda' "Jika sudah

masuk sepuluh han (dari bulan Dzukiiiah), maka iika salah seorang

dai kalian ingin berkurban, maka ianganlah ia menyenfuh rambut

dan kulinya sdikit pun-'2L7

Hadits ini mengandung dalil bahwa kurban itu bukan wajib,

sesuai saMa Rasulullah $, 'Jika salah seorang di antara kalian

ingin berkwban.. "seandainya kurban itu wajib, maka semestinya

beliau bersabda: Maka janganlah ia menyentuh rambutnya hingga

ia berkurban.

Kami memerintahkan orang yang hendak berkurban unfuk

tidak menyentuh rambutnya sedikit pun hingga ia berkurban, demi

mengikuti Sunnah dan sebagai anjuran'

Barangkali ada yang bertanya, "Mana dalil yang

menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah anjuran, bukan

wajib?" JawabnYa adalah,

d. U)l cil -\v\o ), o/ o / 4
..i, 4lll V ,'P cU)Jl
L)' /' \J
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217 HR. Muslim (pembahasan: Kurban, tab:

Memasul'i Sepuluh Hari Bulan Dailhiijah dalam

Mengambil Rambut atau Kukunya, 3/L565, no'

larangan bagi Orang Yang Sudah

Keadaan Ingin Berkurban untuk

39/19771 dari jalur Sufuan dan

setenrsnYa.
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171. Diriwayatkan dari Malik bin Anas, dari AMullah bin

Abu Bakar, dari Amrah, dari Aisyah @, ia berkata, *Aku 
menjalin

kalung her*an kurban Rasulullah $, kemudian Rasulullah $
mengalungkannya dengan tangan beliau sendiri, kemudian beliau
mengirimkannya bersama ayahku. Jadi, tidak diharamkan bagi
Rasulullah $ sesuatu apa pun yang dihalalkan Allah bagi beliau
hingga beliau menyembelih hewan kurban i1u."218

Asy-syafi'i berkata: Hadits ini mengandung dalil tentang
pendapat yang saya sampaikan bahwa seseorang tidak dianggap
berihram dengan mengirimkan hewan kurbannya ke Makkah.

218 HR. Ath-Thabmni (pernbahasan: Haji, bab: pengalungan Haran Kurban
yang Tidak Mengakibatkan lhmm,7/340-341) dari jalur Abdullah bin Abu Bakar bin
Muhammad dari Amrah binu Abdurmhman bahwa ia mengabarinya bahwa Ziyad bin
Abu sufuan menulis sumt kepada Aisyah,eg, istri Nabi $ bahwa AMullah bin Abbas
berkata, "Barangsiapa yang mengirimkan hewan kurban ke Makkah, maka haram
baginya apa yang diharamkan bagi orang yang haji hingga her,van tersebut disernbelih.
Aku telah mengirimkan her,van kurbanku ke Makkah. Karena itu, tulislah surat
kepadaku untuk memberitahuku tentang perintahmu, atau berilah perintah kepada
para pemilik her,van kurban." Amrah berkata: Ai.yah 6, berkata, .,Masalahnya 

tidak
seperti yang dikatakan hnu Abbas. Akurah yang memintal kalung hev,ran kurban
Rasulullah $ dengan kedua tanganku, kemudian Rasulullah $ mengalungkannya
dengan tangan beliau sendiri. Kemudian Rasulullah r;$ mengirimkannyra bersama
ayahku. Namun tidak hamm bagi Rasulullah S sesuatu pun lrang Allah halalkan bagi
beliau hingga heruan lmrban itu disembelih.',

HR- AI Bukhari (pembahasan: Haji, tab: omng yang Memasangkan Karung pada
Herryan Kurban dengan Tangannya Sendiri, t/Slg, no. tZOOl dan A-Mullah bin-iusuf
dari Malik dan setemsnya.

HR. Muslim (pernbahasan: Haji, bab: Anjuran Mengirimkan Hewan Kurban ke
Tanah Haram, 2/959, no. 369/1321) dari lalur yahya bin yahp dari Malik dan
setenrsnya.
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Pengiriman he,.van kurban itu lebih bermakna daripada keinginan

unfuk berkurban

32- Riwayat-Riwayat yang Berbeda tentang

Pembasuhan Kedua Kaki dan Pen[Jusapannya

Rabi, menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Kami membaca ayat

wudhu demikian,

1#i5 eI;i lytfi tr'SMv
"i6rtJLH):J'r#;r,

"Makabasuhtahmukamudantanganmusampaidengan

sikut, dan apulah keplamu dan (basuh) kaki-kakimu sampai

dengan kdua mab kaki."(Qs. Al Maa'idah [5]: 6)

Yaitu dengan membaca nashab (fathah akhimya) pada kata

HtS"dan kaki-kakimu" dengan maknat basuhlah wajah

kalian, tangan kalian, dan kaki kalian, serta usaplah kepala kalian.

Kami memiliki dalil Sunnah tentang hal itu. Allah Mahatahu.

Mata kaki yang diperintahkan untuk dibasuh adalah

pertemuan sendi betis dan telapak kaki yang menonjol. orang

Arab menyebut setiap lrang menonjol dan terhimpun dengan kata
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ka'b sehingga mereka menyebut gumpalan samin dengan kata
ka'bu samin-

Mayoritas ulama berpendapat bahwa firman Allah

"i6rt Jy ff*rti"dan kaki-kaki kalian hingga ke mata kahu,,

seru1ia dengan firman Allah, _$-!A JL&fi5 dan tansan-

tangan kalian hingga ke sikut", bahwa sikut dan mata kaki itu
termasuk bagian yang dibasuh.
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172- Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin

Ismail bin Abu Fudaik mengabarkan kepada kami dari hnu Abi

Dzi'b, dari Imran bin Basyir, dari Salim Sabalan mantan sahaya

orang-orang Nashr, ia berkata, "Kami keluar bersama Aisyah 4,
istri Nabi # k" Makkah. Ia keluar dengan ayahku sehingga ayahku

shalat dengan mengimaminya." Ia melanjutkan, "Kemudian

Abdurrahman bin Abu Bakar datalrg membawa air wudhu,

kemudian Aisyah,@ berkata, "sempumakanlah wudhu, karena

sestrngguhnya aku mendengar Rasulullah $ bersaMa, "celakalah

fumit yang tidak terbasuh air karena alan terkena api neraka pada

hari KiamaL 279

2r9 HR. Muslim (pernbahasan: Bersuci, bab: Keuraiiban Mernbasuh Kedua Kaki

secam Sernpwn, L/213-2L4) darir ialur Makhrarrnh btot B*air dari ayahnya dari

Salim rnantan sahaya Syaddad, ia berkata: Aku menjumpai Aiq/ah istri Nabi # pudu

hari Sa'd bin Abu Waqqash wafat, kernudian rnasuklah Abdurmtunan bin Abu Bakar

dan berwudhu di hadapan Aisyah +. Aisyah 6 berkata, "Wahai AMurrahman,

sempumalonlah wudhu karena aku mendengar Rasulullah & b€rsaMa, "Celalalah

hnit gng tidak terbasuh air karqa al<an terl<ern api nml<a'"
irsi auri jalur hnu Wahb dari Haiwah dari Muhammad bin AMurmhman bahwa

Abdu[J mantan sahaya Syaddad bin Had menceritakan keeadanya, bahwa ia masuk

ke ruangan Aisvah 6, kemudian ia menceritakan dad Aist/ah e dari Nabi $ derrgan

redal<si yang sama.

JuSa Jari ialur Hasan bin A'yran dari Fulaih dari Nu'aim bh Abdullah dari Salim

mantan sahaya $,addad bin Jihad, ia berkata: Aku bcrsama Aistph 6"' Kemudian ia

menceritakan dati Ais!,ah dari Nabi $ derrgan redaksi !'ang sama'

Salim dalam sernua jalur riwayat ini dan yang ada pada karni adahh Salim bin

Abdullah An-Nashri Abu AMullah Al Madani, yrang dik€nal derrgan nama panggilan

Sabalan. Ia meriwayatkan dari Abu Bakar, Utsman, Sa'd, Abu Huraitah, Abu Said, dan

Aisyah.g. Ia menjadi sumber riwayat bagi Abu Salamah, hnu AMun-ahman, Nu'aim

Al Mujammar, said Al Maqburi, hnu Ishaq, dan lain-lain. Abu Hatim berkata, "la

adalah seorang syaikh dan dinilai tsiqah oleh Ibnu Hibban'"

Ibnu Haiar berkata, "la dipanggil mantan sahaya AftNastuiWin, mantan sahaya

Malik bin Aus, mantan sahaya Dars, manbn satla /a Al lvlahri, mantan sahaya

Sgnddad, Salim Sabalan. Ia seorang yang juiur, berdsal dari gen€rasi ketga." W. At-
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173. Sufuan mengabarkan kepada kami dari Muhammad
bin 'Ajlan, dari Said bin Abu Said, dari Abu Salamah, dari
Aisyah qu,, bahwa ia berkata kepada AMurrahman, 'sempuma-

kanlah wudhu, wahai Abdurrahman, karena aku mendengar
Rasulullah S bersaHa, "&lakalah tumit Wng tidak terbasuh air
karena akan terkena api neraka.'220

Wudhu seseorang tidak sah kecuali ia membasuh telapak
kakinya, baik bagian punggung atau bagian bawah, serta bagian
tumit dan kedua mata kakinya secara bersama-sama.

Tad*inh, karya Al Husaini, l/549, no. 2149; At-Tarib no. 2L77; dan Tahdzib At
I{amalno.2L5O).

HR. Al Humaidi dalam Musnadnya ft{adits-Hadits Aisyah 6 dari Rasulullah $,
1/87. No. 161) dari jalur Srfun dan seterusnya.

22osilaka'r ba takfuij hadits sebelumnln, karena daram Musnd At Humaidi
terdapat riwayat Sut/an.
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174. Ia berkata, "Akan tetapi, diriwayatkan

Rasulullah S mengusap punggung kaki beliau'2zl

bahwa

175. Diriwayatkan pula bahwa Rasulullah iS memercikkan

air pada punggung kaki beliau. Salah satu dari dua hadits tersebut

diriwayatkan dari jalur yang baik sanadnya.zz2

221lmam Asy-Syafi'i meriwayatkannya dalam lkhtilaf Ali wa Abdullah bin

Mas'ud &, dalam bab tentang wudhu (no. 3260).

Aqfsyaf i berkata, hnu Uyainah mengabarkan kepada karni, dari Abu Sauda',

dari hnu Abdi Khair, dari ayahnya, ia b€fkata, "Ali & kwudhu derrgan mengusap

punggung kakinya. Ia berkata, "seandainya aku tidak melihat Rasulullah s mengrrsap

pmggung kaki beliau, tentulah saya menduga bahwa bagian bawahnya itu lebih Pantas

dibasuh."
Kami telah menyampaikan komentar di ternpat tersebut'

HR. Al Humaidi dalan Musnadaya (Fladib-Hadits Ali bin Abu Thalib &,1/26,
no.47l dari jalur Sufua" dan setemsrnTa.

Redaksinya adalah: Aku melihat AIi.$ berwudhu dengan mengusap pungguryl

kakingra, dan ia berkata, "seandainya aku udak melihat Rasulullah 6$ mengrrsap

punggung dua kaki beliau, tenhrlah saya menduga bahwa ba$a., dua telapak kaki itu

lebih pantas dibasuh."
Al Humaidi berkomentar, "Jika yang dimaksud adalah mengusap kaos kaki kulit,

maka itulah aturan Sunnahnya. Tetapi jika yang dimaksud adalah tanpa kaos kaki hlit'
maka aturan tersebut telah dihapus."

zzz 61 gun*,i berkata, "Yang dimaksud Asy-Syaf i adalah hadits AMul Aziz bn

Muhammad dai- Taid bin Aslam dari Atha' bin Yasar dari hnu Atrbas rg, bahr,m ia

berkah, "Rasulullah $ wudhu lalu beliau memasukkan tangan beliau ke dalarn beiana'

melalnrkan istinsgq dan berkumur sahr kali, kernudian beliau mernasukkan tangan lagi

ke dalam bejana dan membasuh waiah beliau satu kali, tangan be.liau satu kali,

mengusap kepala dan kedua telinga beliau satu kali, kernudian beliau mengambil

r*uf,"p." air dan mengguytrkannya pada kedu kaki bdiau dalam keadaan beliau

m€rnakai sandal,"
Al Baihaqi berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Hisyam bin sa'd dan AMul Aziz

bin Muhammad Ad-Darawardi dari Zaid bin Aslam derrgan redaksi s€p€rti ini-"
.,sulaiman bin Bilal, Muhammad bin 'Ajlan, warqa' bin Umar, dan Muhanurnd

bin Ja'far bin Abu Katsir meriwagratkannya dafr 7,aid bin Aslam dengan sanad dan

matan ini. Masing-masing dari mereka m<ryebutkan dalam haditsnp bahwa beliau

mengambil satu aduk aii tatu mernbasuh kaki beliau Sang kanan. Kernudian Miau
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Barangkali ada yang bertanya, "Mengapa tidak sah

mengusap punggung kaki atau memercikkan air pada keduanya
sedangkan hal itu tidak bertentangan dengan hadits bahwa
Nabi S membasuh kedua kaki beliau; sebagaimana sahnya

mengusap kaos kaki kulit, dan ifu tidak bertentangan dengan
pembasuhan kedua kaki?"

Jawabnya, kaos kaki kulit merupakan penghalang bagi
sampainya air ke kedua kaki. Karena ifu tidak boleh dikatakan
bahwa pengusapan kaos kaki kulit ifu bertentangan dengan
pembasuhan kedua kaki. Keduanya merupakan dua hal yang
berbeda. Sedangkan orang yang mengatakan bahwa beliau
mengusap atau memercikkan air pada punggung kaki itu
mengldaim bahwa orang yang wudhu tidak wajib membasuh
telapak kakinya, menyela-nyela jari-jarin5a, membasuh jari-jarinya,

serta membasuh fumit dan mata kakinya.

mengambil satu ciduk air lasi dan mernbasuh kaki bdiau grang kiri-atau s€makna
dengan ifu."

"Al Bukhari melansimya dalam Ash-shahih dari hadits $rlaiman bin Bilal dari
Zaid bin Aslam."

"Hisyam bin sa'd dan Abdul Aziz bin Muhammad fidak kuat hapalannya
sehingga riuraynt peromnlJan keduanyra tdak dit€rima. I-alu, bagaimana seandainyra-ia
bertentangan dengan r"jurnlah p€rtwalrat tsiqah? Selain ifu, ada kernungkinan dalam
hadits keduanya Rasulullah $ mernercikkan air pada kdua kakinya dalam keadaan
memakai sandal dan menrbasuhngra bedkut sandakrya- I-Ial itu ditunjukkan hadits yrang
kami riwayatkan dari Qasim bin Muhammad Al Jurrd dari sutan Ats-Tsauri dari
Hisyam bin sa'd da,.. Tatd bin Aslam dengan sanadnya aaum traaie ini, bahwa ia
berkata, 'Kemudian beliau mernbasuh kedua kaki b€tau dahm keadaan mernakai
sandal. " 0J.h. Ma ?ifah As^fumn wa Al A bar, | / l@-l7 ll
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175. Rasulullah # bersaMa, 'Celakalah tumit-tumit akibat

tercentuh api neraka (antaran tidak tefiasuh datam wudhu)''zzs

Ungkapan 'Celakalah tumit-tumit akibat tercentuh api

neraka"tidak disampaikan kecuali karena membasuh keduanya itu

hukumnya wajib. Karena siksa api neraka dijafuhkan semata

karena seseorang meninggalkan ka,vajiban.

'*:,:b-* ,f fu ilt fs JW -\vvJ
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177. Rasulullah S bersaMa kepada orang buta yang

berwudhu, "Telapak kaki! Telapk kaki!'224

22t 11g. Muslim (pernbahasan: Bersuci, bab: Kalaiiban Mernbasuh Kedua Kaki

secara sempuma, t/:il4-275, no. 29/2421 dari lalur Waki' dari Syu'bah dari

Muhammad bin zyad dari Abu Humirah i*, secara temngkat sanadnya dan

setertrsnya..
zzi 11g. AMurrazzaq dalam Mushamafnya (pembahasan: Bersuci, tnb'

Membasuh Kedua Kaki, L/LS, no.75) dari ialur lbnu Juraii, ia berkata: Yahya bin Said

mengabarkan kepadaku, dari Muhammad bin Mahmud, bahr'm ia menerima kabar

bahwa Nabi $ mernandangi seomng bub yang sedang berumdhu, kemudian

Basulullah # bersabda, "Tetapk t{akil" Orarg buta ihr 6dak merdengar beliau, tedapi

ia tetap -.-uu"rn kedta telapak kakinya sddngga bdiau menyebutrIlra orang lrang

melek.
Juga dari ialur hnu Uyainah dari Yahp bin said dan setenrsnya dengan redaksi

lrang s€rupa. (ro.77)
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Nabi $ memerintahkan omng buta tersebut unfuk
membasuh telapak kakinya, narnun h fidak mendengar Nabi $.
Karerr,a ifu ia disebut: orang Snng melek-

Bamngkali da !/ang Mtan!,a, 'Apa lang menjadikan
hadits-hadits ini lebih pantas diiadil€n Bqlangan daripda hadits
tentang pengusapan pm1;5yung kaki dan pernercikan air padanya?"

Jawabnya, salah satu dari dua hadits ini tdak termasuk hadits yang

dinilai valid oleh para atrli Hadits seandainp ia diriwayatkan secara
perorangan- Sedangkan hadits lain sandnlra bagus, dan ia tetap
valid seandainya diritualatkan secaftr perorangan. Hanya saja,

hadits yang bertentangan darinp itu lebih banyak dan lebih valid
darinyra- Oleh karena demikian , maka hadits yang
bertentangan itu lebih hat. selain itu, kedua hadits tersebut
bertentangan dengan makna tel{sfual Al Qur'an sebagaimana

telah saya sampaikan. Ifu mempakan pendapat mayrcritas ulama.

FIR- Ibnu Ah qraibah ccilarn Mwlanrnfnp (pernbatrasan: Ererstrci, bab: orang
png Merrgatakan: Ehsulrlah Kedua Kakimq l/sq dari rahrr Khalid Al Ahmar dari
Yahf bin Said dan sc{enrsnfia dengan redaksi yarg sar.rpa.

Muharnnnd bin lt{ahmud disehit@n ndnilrlp olc*r Al Brfihari dan selainnya
dalam keluar hbi'in. Mqd<a mengatakan, "Fladitsr{n musl."
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33. Bab: Shalat Fajar secara Isfar dan Taghli*2s
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178. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata, Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufuan

mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Ajlan, dari Ashim

bin Umar bin Qatadah, dari Mahmud bin [-abid, dari Rafi' bin

Khadil, bahwa Rasulullah $ bersaMa, "Keriakanlah shalat Shubuh

seara isfar, karena yang demikian ifu lebih memperbesar pahala

kalian-a tau beliau mengatakan, pahala.'226

225 Isfar bemrti mengeriakan shalat Shubuh saat langit sudah agak kuning.

Sedangkan taghlisb*arbmengerjakan shalat Shubuh saat langit masih gelap.

zze gp. Al Humaidi dalam Musnadtya (Fladits-hadits ttali' bin Khadil :g'

l/L99, no. 409) dari ialur Sutnn dan setemsnya'

Hn. At-Tirmidzi (l/2oL, no.154) dari lalur Hannan dari Abdah dari Muhammad

bin Ishaq dari Ashim dan setenrsnya.

At-Tirmidzi berkata, "q^r'bah dan Ats-Tsauri meriwayatkan hadits ini dari

Muhammad bin Ishaq."
Muhammad bin 'fflan juga medwa5ratkannya dad Ashirn bin Umar dari Qatadah.

At-Tirmidzi berkata, "Outurn bab ini juga terdapat riunyat dari Abu Barzah, Jabir

dan Bilal."
Ia berkata, "Hadis Rafi' bin Khadil statusnp hasn'shahih'"
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179. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan
mengabarkan kepada kami dari Az-Z)hfi, dari Urwah, dari

shalat bersama Nabi #, dun mereka menufupkan jubah mereka
pada fubuh mereka, kemudian mereka putang ke rumah keruarga
mereka tanpa ada seorang pun yang mengenali mereka karena
langit masih gelap.'227

HR. Ibnu Hibban (pernbahasan: Shalat, bab: Waktu-Waktu Shalat, 4/35g, no.
1491) danjalur Sufi7an dan seterusnya.

227 HR- Asy-$afi'i (pembahasan: Shalat, bab: Waktu Shalat Fajar, no. 147) dari
jalur Malik dari Yahya bin said dari Amrah dari Aisyah 6 dengan redaksi yang serupa.

HR- AI Bukhari (pembahasan: waktu-waktu Shalat, bab: waktu Shalat Shubuh,
7/797, no. 578) dari jalur l.aits dari Uqail dari hnu syihab dan seterusnya dengan
redaksi yang serupa.

HR- Muslim (pembahasan: Masjid dan Tempat-ternpat shalat, bab: Anjuran
shalat Shubuh di waktu Awal, l/44'5446, no. zso/&sl dari jalur sufuan bin
Uyainah dan seten rsnya.
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180. Zaid bin Tsabit meriwayatkan dari Nabi s hadits yang

semakna dengan ini.228

181. Anas bin Malik meriwayatkan hadits dengan redaksi

yang sama.229

182. Sahlbin Sa'd As-Saidi meriwayatkan dari Nabi W'23o

Karena itu kami katakan bahwa jika keraguan terhadap

fajar yang terakhir telah hilang, dan cahaya ufuk telah tampak

melintang, maka pelaksanaan shalat Shubuh secam taghl* itu lebih

kami sukai. sementara ulama lain mengatakan, "Pelaksanaan

shalat Shubuh secara isfarlebrh kami sukai."

281111. Al Bukhari (pernbahasan dan bab lBng sarna, no. 575) dari jalur Amru

bin Ashim dari Hammam a-i Qutua*, dari Anas bahwa Zail bin Tsabit menceritakan

kepadanya bahwa mereka makan sahur belsama Nabi $, kernudian mereka beranjak

tuntuk shalat- Aku bertanya, "Berapa iamk waktu di antara kduanya?" Ia menjawab'

"seukumn bacaan lima puluh atau enam puluh a,at'"
HR. Muslim (pembahasan: Puasa, bab: Kqrtamaan Sahtu dan Penegasan

Anjurannya, 2/771, no. 47/t}97l dari jaltfi Hiq/am dengan redaksi yang serupa. Di

dalamnya tidak disebutkan "atau enam Puluh".
zfs Hn. Al Bukhari (pernbahasan dan bab lBng salna, no. 576) dari jalur Said

dari Qatadah dari Anas bin Malik bahwa Nabi $ danzard bin Tsabit sahur bersama'

Ketika keduanya selesai makan sahur, Nabi & b€r-aniak untuk shalat, kemudian

keduanya shalat. Kami bertanya k"pudu Anas, "BemPa iarak w-aktu antara selesainya

*hu. tndrunya hingga keduanya mernasuki shalat?" Ia menfawab, "Seukuran

seseormg mernbaca lima puluh a9rat."
23o-Hn. Al Bukhari (pernbaharan dan bab !,ang sarrriL no. 557) dari jalur Ismail

bin Abu uwais dari saudaranya dari sulainEn dari Abu Hazim bahwa ia mendengar

sahl bin Sa'd berkata, "Aku sahur bersama kehErgaku, kemudian aku segem

berdngkat agar bisa mendapati shalat shubuh ksama Rasulullah #i."
at auinuqi berkata, ',AsyQ7a{i'i merir,rnyatkannya dalam ma&hab lama dari Anas

bin lyradh (maksudnya dari AMullah bin Amir dari Abu Hazim dan seterusnya)'" (Lih'

Ma'nhh As-Sunan wa Al Atar,l/46,8l
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Ia meriwayatkan dua hadits yang berbeda dari
Rasulullah $, lalu ia mengambil salah safu dari keduanya. Ia
menyebutkan hadits Rafi' bin Khadij dan berkata, "Kami
berpegang pada hadits ini karena ia lebih lunak bagi umat."

Ia bertanya kepa.da saya, "Apa pendapat Anda seandainya
dua hadits tersebut bertentangan? Mengapa Anda lebih memilih
cara taghlifl" Sagra menjawab, "Karena cara taghlis merupakan
cara yang paling sejalan dengan makna Kitab Allah ft, paling valid

haditsnSn bagi para ahli Hadits, paling mirip dengan Sunnah-
Sunnah Nabi $ secara garis besar, serta paling dikenal oleh para
ulama-"

Ia berkata, "Silalon Anda sampaikan dalilnya dari Kitab
Allah." Saya katakan' Allah ft, berfirman,

&:.5r3l4r|e-i&ti&'tB.
'Pelihanlah sqala shala{mu), dan (Wlihanlah) shalat

wustha '. "(Qs. Al Baqarah [2112381

Kami berpendapat bahura 1rang dimaksud dengan shalat
wusthaa (tengah) adalah shalat shubuh. sekiranya maksudnya
bukan shalat shubuh, narnun setidaknya shalat shubuh itu
termasuk shalat png kita diperintahkan unfuk memeliharanya.
oleh karena Sunnah menunjukkan dan tidak ada seorang ulama
pun yang berteda pendapat bahwa jika cahaya ufuk tampak
melintang maka boleh mengerjakan shalat shubuh, maka kami
tahu bahtra orang lang mengerjakan shalat di awal waktunya ifu
Iebih pantas disebut memelihara shalatnya daripada orang yang
menangguhkannlra-
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183. Rasulullah $ bersaMa, "Awal waktu adalah ndha dan

411u1r.'23r

231 HR. At-Tirmidzi (pembahasan: Shalat, bab: Riwayat tentang Waktu Awal,

l/zl3-z1,4ldari jalur ah-ia bin Mani' dari Ya'qub bin Walid Al Madani dari Abdullah

bin umar dari Nafi' dari hnu Umar, ia berkata: Rasulullah s bersaua, "waktu awal

dari shalat adalah ndha Altah, qnfuu akhir adalah Allah' "

HR. Ad-Danrquthni (pernbahasan: Shalat, 1/249) dari jalur Ahmad bin Mani' dan

seterusnya.
ffi. nf Hakim dag,m Al Musbdnk (l/1891dari jalur Ya'qub bin Walid. Ia

berkata, "Ya'qub bin Walil bukan termasuk omng yang mernenuhi kdt€ria dalam ini."

Ya'qub ini dinilai p€nd$ta oleh pam ahli Fladits'

ttadits tersebut dirlunyatkan dari sekdompok periwapt tain dari pada sahabat

dengan sarnd-sarnd yang lenrah. Mereka adalah Jarir bin AMulhh, Abu Mahdzurah,

R ,u-, ui. Malik, Abdullah-bin Abbas dan Ibnu Unnr." (silakan lihat jalur-jalur sanad ini

dalam Al lrun', 7 /288-2%l
Al Baihaqi berkata, ;Huditr ini dik€nal sebagai riwayat Ya'qub bin Walid Al

madani, sedangkan status Ya'qub ini adalah munlan. Ia dinilai lernah oleh Yahya bin

Ma'in, dan ainitai austa oleh Ahmad bin Hanbal dan para penghapal hadits lainnyra.

Mercl<a menuduhnya mernalsukan hadits. Karni berlindung kepada Allah dari

kehinaan. Ia meriwagAtkan dengan sanad-sanad hin yang seluruhnya juga lernah'

Kemudian ia berkata, "la menriliki sa.rmber pokok dalam perkataan Abu Ja'far

Muhammad bin Ali Al Baqir."
"Diriwayad<an dari irlusa bin Ja'far dari ayahnp dari kakeknya dari Ali dari

Nabi $.,' (jh. sunn Al Kubm, l/43A%, dan Ma'n{ah As-sunan wa Al Atsn

r/46,5l
SaSra katakan, ACrqrafi'i bersandar pada riwayat yarry mutsal-marfu'

ini. Allah Mahatahu.
Ibnu Hajar mengutip perrgrataan Al Bafiaqi temtang hadits ini, "Sanadnya

menurut dugaan saya m€fupakan sarnd ynng rEilirlg slnhk di antam semua riwayat

dalam bab i"i." U-if,. At-Takhish Al Habir,l/L8O, rr.' ?59l.

Saya katakan juga, sikap Aslrqrafi'i yang tidak berkomentar terhadap hadits ini

dan Udai menilaingra ]n rruh, serta sikap lawan debatrya yang menerima argumentasi

*r"q,uf, -**j.rkku' bahwa sanad hadits ini kuat menurut Asy-Syafi'i. Allah

Mahatahu-
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,*i rY hr *L ar J;, b:r-\^t
W )"f G:>Ut:J*rJ*i l*\itsf
lf}.. Rasulullah # ditany4 "Amal u*' ,rnn paling

utama?" Beliau menjawab, "shalat pada aowl rvakttnta-asz

a2 A"lrqrri'i meriwayatkannya dari madzhab hma, ia berkatar shafr^/an bin
said bm Abdd Itlalik mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin umar, dari easim
bin Gtranrnm, dari sebagian ibunp, dari Ummu Farwah, salah seorang perempuan
}t"ng b€rbaiat k+ada Nabi $, bahwa Rasulullah gS ditanga, "Amal apa yrang paling
utama?" Bdiau menjaunb, "Shalat di awal waktunyra."

FlR. Abrr Daud (p€rnbahasan: Shalat, bab: Menjaga Shalat, L/SSS, no- 429) dan
ialur Muhamrrnd bin Abdullah Al Khuza'i dan Abdullah bin Musalamah, keduanya
berkata: Abdullah bin Umar menceritakan kepada kami, dari easim bin Crarnm, dari
salah seorang ibunya, dari ummu Fanuah, ia berkata Rasulullah rES ditanya, "Amal apa
grang paling utama?" Beliau menjawab, "shalat di awal u/aktunya.',

Al Khuza'i dalam haditsnya berkata, "Dari bibinya lrang &rnama ummu Farwah,
yrang telah kbaiat kepada Nabi $, bahwa Nabi S ditanya....,'

FIR. At-Tirmftlzi (p€rnbahasan: shalat, bab: Riwayat tentang Keutamaan walrtu
Awal, L/212-274) hrtjalur Abu Ammar Husain bin Huaits dari Fadtrl bin Musa dari
AMullah bin urnar AI Umari dari Qasim bin Ghanam dari bibin5la yaitu ummu
Fanrnh, salah seorang perempuan yang ikut berbaiat kepada Nabi S, dan setenrsnya.

AtsTirmi<jzi berkata, "Hadits Ummu Farwah tidak diriwayatkan kectrali dari hadits
AMullah bin Umar AI 'umari, sedangkan hadits tersebut tidak kuat menurut pam ahli
Hadits. Mqd<a siur dalam hadits ini, dan Abdullah bin Umar Al umari ini
mendapat komentar negatif dari Yahya bin Said dari segi hapalannya."

AI Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Hadits ummu Farwah dntat shahih oleh hnu
Sakan, tehpi dinilai l€rnah oleh At-Tirmi&i, Sumbemya dalam Ash-Shahihain adalah
derrgan redaksi 'pada waktunya', sebagai ganti dari redaksi 'di awal rlaktunya'." (Lih.
At-Tbll<hish Al Habir, L/145-l4r.)

Hadits ini j,ga dari Ibnu Mas'ud, dan dinirai dlahih oleh Al Hakim, Ibnu
Khuzaimah dan lbnu Hibban:

Ibnu l{huzaimah dalan shahk*r9n (pernbahasan: shalat, bab: Anjuran shalat di
Au/al waktu, l/1691dari jalur Malik bin Mighwal dari walid bin .Aizar j*i Ab, A-*
Asrq,aibani dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah #r,
"Amal apa yang paling utama?" Beliau menjawab, ,,Shakt 

di auml waktunya."
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Rasulullah #i tidak mengutamakan sasuatu dibandingkan

ridha Allah, dan tidak pula mengutamakan sesuatu dibandingkan

amal yang paling utama.

AsySyafi'i berkata, "Para ulama tidak berbeda pendapat

mengenai seseorang yang bemiat taqarn-rb kepada Allah &
dengan suafu amalan yang ia lakukan dengan segera karena

manusia tidak terlepas dari lupa dan kesibukan. Shalat yang

dikerjakan di awal ihr lebih menjamin taqamrb daripada shalat

yang diakhirkan. Shalat yang dikeriakan di awal itu termasuk

amalan yang pali"g tinggr, dan kita diperintahkan unfuk

mengerjakan shalat Shubuh saat langit masih gelap sesuai alasan

yang telah kami samPaikan-"

Ia lanjut bertanSa, "sekarang silakan Anda jelaskan hadits

Anda Fng Anda jadikan pegangan sebagai hadits yang paling

talid ifu."

Saya katakan, 'Hadits Aisyah, Tjltdbl0,:l Tsabit dan seorang

sahabat lagi dari Nabi $ tentang perintah taghlis itu lebih valid

daripada hadits Rafi' bin Khadu seofttng diri terkait perintah

HR Al Hakim dalam At Mustadmk (pernbahasan: stnlat, bab: waktu-wakhr

Shalat, l/7881dari iahr Hasan bin Mukarram dari Utsrnan bin Urnar dari Malik bin

Mighural dan setenrsnla.
Al Hakim b€fkata, "Hadib ini dengan redalsi ini dikenal sebagi riwayat

Muhammad bin Baslrq/ar Bundar dari Ubman bin umar- Bundar ini termasuk

hadits gnrg akurat dan rmlid."

Kernudian ia meriwayatkan hadits Bundar dan berkata, "Redaksi ini shahih

merrunrt pendapat yang diseeakati oleh dtra pe'iwayat tshah, j,aitu Baq^yar dan

Hasan bin Mukarram, **ui ri*uy^t kedqanSra dari Utsman bin Umar. Status hadits

shahihmenunrt kit€ria Al Bukhari dan Mushn tetapi kedunya frdak melansimya, dan

ia udak beberapa riw-a!,at perrguat dalam bab ini." Perrilaiannrra itr-r disepakati oleh A&-

Dzahabi.
Ffr. Ibnu Hibban dahm At ftsan (pernbatasan: shalat, tnb: waktu-wakhr

Shalat, 4/Y3l dari ialur Muhammad bin Baqlq/ar dan seterusnSra'
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Rasulullah S untuk shalat Shubuh secara isfar, karena
Rasulullah fi$ tidak memerintahkan agar shalat dikerjakan di satu

wakfu sedangkan beliau mengerjakannya di waktu yang lain.

Asy-Syafi'i berkata, "Argumen yang paling kuat adalah
argumen yang kami sampaikan, yaitu p€rintah Allah ft, unfuk
menjaga shalat, disusul dengan saMa Rasulullah gS, Awal wakfu
adalah ridha Allah 1 serta saMa beliau ketika beliau ditanya, 'Amal
apa yang paling utama?' Lalu beliau menjawab, 'shalat di awal
wakfunya'. "

Ia berkata, "Kalau begitu, hadits Rafi' bin Khadij itu
bertentangan dengan hadits kalian tentang taghli&" Saya katakan,
"Jika memang keduanya bertentangan, maka alasan kami
berpegang pada hadits kami adalah seperti yang telah kami
sampaikan. Tetapi bisa jadi keduanya tidak bertentangan.
Penjelasan, Allah memerintahkan kita unfuk menjaga shalat.
Rasulullah # pun mengatakan bahwa ifu merupakan amalan yang
paling utama, serta amalan yang bisa mendatangkan ridha Allah.
I alu, bisa jadi di antara orang-orang iht ada yang mendengar
sabda beliau ini sehingga ia mendahulukan shalat sebelum fajar
tampak jelas. Kemudian beliau memerintahkan mereka untuk
menunda shalat sampai langit menguning hingga tampak fajar
akhir tampak jelas. Jadi, makna hadits Rafi' itu tidak seperti makna
isfar yang Anda maksudkan, dan haditsnya tidak bertentangan
dengan hadits kami."

Ia bertanya, "Lalu, apa makna tekstual hadits Rafi'?" Saya
menjawab, "Maknanya adalah perintah isfar, bul<an kghlis. Tetapi
ketika dimungkinkan ia sejalan dengan hadits-hadits kami, maka
lebih baik kami tidak menganggapnya bertentangan. Tetapi
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sekiranya keduanya bertentangan, maka argumen kami dalam

meninggalkan hadits Rafi' adalah hadits karni dari Rasulullah $,
serta dalil-dalil Yang

sampaikan."

menyertainya sebagaimana telah kami

34- Bab: Mengangkat Tangan Dalam Shalat
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185.Rabi'menceritakankepadakami'iaberkata:Asy
Syafi,i mengabarkan kepada kami, ia berkata: srfuan bin uyainah

mengabarkan kepada karni dari Az-zvhi, dari salim bin Abdullah

binUmar,dariayahnya,iaberkata:AkumelihatNabi$apabila
mengawali shalat maka beliau mengangkat kedua tangan beliau

hingga sejajar dengan kedua pundak beliau; serta ketika beliau
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hendak ruku dan sesudah beliau mengangkat kepala dari ruku
Beliau tidak mengangkat tangan antara dua sujud."233
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186. Sufuan mengabarkan kepada kami dari Ashim bin
Kulaib, ia berkata: Aku mendengar ayahku berkata: wail bin Hujr
menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku melihat Rasulullah S
ketika mengawali shalat maka beliau mengangkat kedua tangan
beliau hingga sejajar dengan kedua pundak beliau; serta ketika
beliau ruku dan sesudah beliau mengangkat kepala." wail berkata,
"Kemudian aku mendatangi mereka di mr-rsim dingin, dan melihat

-it rst,*: ))Lht ;; at J;, d?r:Jte

"1"-;s 
€, sl: ,oilJ ')L ii- e"; ;>"at
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23s gu4i1" ini telah disebutkan oleh Asy$7afi'i berikut pada no. 3647
dalam bahasan tentang perbedaan antara Malik dan A.y5grafi.i, uuu tentang
mengangkat kedua tangan dalam shalat. Redaksi hadits di sini btihsernpuma.

Hadits ini juga telah disebutkan oleh Aq,.Syafi,i berikut takfuilnya pada no, 199
dalam bahasan tentang shalat, bab tentang mengangkat kedua tanganialam shalat.

a!
t'
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mereka mengangkat tangan mereka hingga ke bumus (peci

. , -ra.Lpanangr.-"'

187. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Humaid As-

Saidi bersama sepuluh sahabat Rasulullah &, d*, mereka semua

sama-sama membenarkannYa - 
2s

Hadits inilah Yang salra Pegang'

Kami katakan: Jika beliau mengawali shalatnya, maka

beliau mengangkat kedua tangannlp hingga sejaiar dengan kedua

pundak beliau. Demikian pula ketika beliau hendak ruku, maka

beliau mengangkat kedua tangan beliau. Demikian pula ketika

beliau bangkit dari ruku. Beliau tidak mengangkat kedua tangan

beliau selain di tempat-tempat ini dalam shalat'

Dengan berpegang pada hadits ini kami meninggalkan

hadits-hadits lain yang betteda dariqn'

Alasannya adalah karena ia lebih valid sanadnya, serta

diriwayatkan oleh banyak orang. Riwayat banyak orang itu lebih

terjaga daripada riwayat perorangan'

Jika ada yang bertanya, "Menuntt kami, ia melihat orang

yang shalat dengan cara melumskan kedua tangannya," maka

barang kali yang ia maksud adalah mengangkat kedua tangannya-

Seandainya ia mengangkat kedua tangannya dengan cara

e Hadits ini telah disehrrt<an deh A4rqlafi'i b€riht akfuit'rrya pada no. 3819

dalam bahasan tentang antara Malik dan Astrq/af i' bab tenbng

mengangkat kedua tangan dalam shalar
"nias 

ini iuga t"tun arcm*-, oleh Aqrqpff.i berihrt bkltifi\F pada no. 2oo

dalam bahasan tentang shalat, bab terrtang mengngkat tr{ua lr-rSan 
dalam shalat'

23s Hadits ini telah dir.[,rtt "" 
d"h Astrq,afi'i b€riil(ut affifi]rrya pada no' 3648

dalam bahasan tentang shalat, bab terrtang kedua urEan dalam shalat'
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memanjangkan, 'maka dimungkinkan tangannya memanjang
hingga ke dua pundak, dan dimungkinkan pula melewati pundak,
bahkan melevrrati kepala, serta mengangkat pengangkutan tanpa
melewati kedua pundaknya. Sedangkan yang di sini adalah sejajar
dengan kedua ptrndaknya.

Hadits karni dari Az-ztrhn lebih valid sanadnya, dengan
didukung oleh sejumlah periwayat yang sejalan dengannya dan
menetapkan batasan png tampaknya tidak mungkin keliru. Allah
Mahatahu.

Jika ada yang bertanya, "Apakah boleh mengangkat kedua
tangannya hingga melewati dua pundak?" Maka jawabnya adalah
hal itu tidak mengtrrangi shalat dan tidak ma,vajibkan sujud sahwi.
Akan tetapi, lebih baik sekiranya ia tidak meler,r.rati dua pundak.

35- Perbedaan Pendapat Tentang Masalah Ini

Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi.i ia
berkata: sebagian ulama menentang pendapat kami terkait
mengangkat tangan dalam shalat. Ia mengatakan, "Jika seseorang
telah mengawali shalat, maka ia mengangkat kedua tangannya
hingga sejajar dengan kedua telinganya, kemudian ia kembali
mengangkat kedua tangannya dalam gerakan shalat."

188- Ia berargumen dengan hadits yang diriwayatkan oleh
Yazid bin Abu ziyad dari AMunahman bin Abu Laila dari Barra'
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bin Azib, ia berkata, "Aku melihat Nabi S mengangkat kedua

tangannya ketika memulai shalat'"235

sufuan berkata, "Kemudian aku tiba di Kufah dan bertemu

dengan Yaziddi sana. Aku mendengamya menceritakan hadits ini,

dengan menambahkan, "Kemudian beliau tidak mengulanginya-"

Saya menduga bahwa mereka mendiktenya'

Sufyan berkata, "seperti inilah aku mendengar Yazid

menceritakannya dengan menambahkan, "Kemudian beliau tidak

mengulanginya." Sufuan berpendapat bahwa Yazid keliru dalam

hadits ini, dan ia berkata, "sepertinya ia didiktekan kalimat

terakhir ini, lalu ia mendiktekannya. Karena ihr Sufuan tidak

memandangYazidsebagaiSeoranghafizh(penghapalHadits)'

Saya bertanya kepada sebagian orang yang berpendapat

seperti ini, "Apakah hadits-hadits Az-Zrthri dari Salim dari ayahnya

itu lebih valid menurut para ulama Hadits, ataukah hadits Yazid?"

Ia menjawab, "Hadits Az-Ztrhn saja yang valid'"

saya katakan, "Bersama Az-ZtJhn ada sebelas orang

sahabat Rasulullah #. Di antara mereka adalah Abu Hamid As-

Saidi dan Wail bin Huir. Mereka semua dari Nabi S sebagaimana

telah kami jelaskan. Riwayat tiga belas orang tentu lebih pantas

dinilai valid daripada hadits satu orang'"

DiantaradasarpendapatkamidanpendapatAndaadalah

seandainya tidak memiliki selain sahr hadits, dan Anda juga hanya

memiliki satu hadits yang setara keshahihannya' kemudian dalam

hadits Anda itu dijelaskan bahwa Rasulullah #i tdak mengangkat

236 gu6i1, ini telah disebutkan oleh AsySlraf i berikut

dalam bahasan tentang shalat, bab tentang omng yang
takhrit'nya pada no. 201

berbeda pendaPat terkait

mengangkat tangan dalam shalat'
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tangan lagi sedangkan dalam hadits kami dijelaskan bahwa beliau
mengangkat tangan lagi, maka hadits kami lebih patut dijadikan
pegangan karena di dalamnya ada tambahan hapalan yang tidak
dihapal oleh periwayat hadits Anda. Lalu, apa alasan Anda
berpegang pada hadits Anda dan meninggalkan hadits kami,
sedangkan kami memiliki argumen unfuk membantah pendapat
Anda dengan penjelasan ini, dan dengan penjelasan bahwa sanad
hadits Anda tidak seperti sanad hadits kami, dimana para ahli
hadits memandang bahwa yazid didikte dengan redaksi,
"Kemudian beliau tidak mengangkat tangan lagi."

Ia berkata, "hrahim An-Nakha'i menyangkar hadits wair
bin Hujr dan berkata, "Apakah menurut Anda wail bin Hujr lebih
tahu daripada Ali dan Abdullah ,g?"

sap katakan, "Apakah hmhim meriwayatkan dari Ali dan
Abdullah bahua keduanp meriwayatkan dari Nabi $ hadits yang
berbeda dari png diriwayatkan Wail bin Hujr?,, Ia menjawab,
"Tidak, tetapi ia berpendapat bahwa seperti itulah ketenfuannya
seandainya keduanya meriwayatkannya atau merakukannya. "

Saya katakan kepadanya, "Apakah hal ini diriwayatkan oleh
Ibrahim dari Ali dan AMulluh w dengan redaksi yang persis?,, Ia
menjawab, 'Tidak." Saya katakan, "Kalau begifu, apakah ada
sesuafu yang luput dari pengetahuan hrahim, yrang diriwayatkan
oleh Ali dan AMullah €, serta dikerjakan oreh keduanya?" Ia
berkata, "saya tidak meragukan hal ifu.' saya katakan, "Apakah
Anda tahu bahura bamngkali kedua4n melakukannya tetapi hal itu
Iuput dari pengetahuan lbmhim, atau keduanya meriwayatkannya
tetapi ia tidak mendengam5n?" Ia menjawab, "Hdl ifu mungkin
terjadi."
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Saya katakan, "Apakah Anda berpendapat bahwa semua

riwayat lbrahim yang dipegangnya dan dijadikannya dasar dalam

menetapkan halal dan haram itu bersumber dari Ali dan Abdullah

saja?" Ia menjawab, "Tidak." Saya katakan, "Lalu' mengapa Anda

argumen bahwa hrahim menyebut Ali dan AMullah, sedangkan

bisa jadi ia atau periwayat lain mengambil dari selain keduanya apa

yang tidak datang dari salah satu dari keduanya?"

,,Di antara pendapat kami dan Anda adalah seandainya

WailbinHujryangmerupakanperiwayatyangtsiqahitu
meriwayatkan sesuatu dari Nabi $, lalu ada sejumlah sahabat

Nabi$yangmengatakansesuatutersebuttidakada,maka
riwayat orang yang mengatakan ada sesuafu tersebut itu lebih

pahrt di;adikan pegangan daripada periwayat yang mengatakan

tidak ada."

Menurutprinsipmadzhabkami,seandainyalbrahim
meriwayatkan dari Ali dan AMullah @, maka riwayatrya tidak

diterima karena ia tidak pemah bertemu dengan salah satu dari

keduanya, kecuali ia menyebutkan periwayat antara dirinya dan

keduanya, dan orang itu harus dipercaya pemah bertemu dengan

keduanya.TetapikemudianAndainginmembatalkanapayang
diriwayatkan oleh wail bin Hujr dari Nabi $ lantaran lbrahim

tidak mengetahui perkataan Ali dan AMullah tentangnya.

Ia berkata, "Barangkali ia mengetahuinya." saya katakan

kepadanya, "Kalaupun ia mengetahuinya, Anda tidak memiliki

argumen di dalamnya bahwa ia meriwa5ntkannya. Jika Anda ingin

menduga orang yang mendengamya bahwa ia meriwayatkannya

padahaliatidakmengatakan,.Akumeriwayatkannya,,makaboleh
juga bagi kami mengira dalam setiap perkara yang tidak
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diriwayatkan seorang periwayat bahwa ia mengetahuinya
meskipun ia tidak berkata kepada kami, 'Kami tahu.' Kalaupun ia
meriwayatkan dari keduanya hadits yang berbeda, Anda tetap
tidak memiliki hujjah di dalamnya?"

Ia berkata, "Akan tetapi, Wail bin Hujr adalah orcng
badui." Saya katakan, "Apa pendapat Anda tentang Qartsa' Adh-
Dhabbi, Qaza'ah, dan Sahm bin Minjab ketika hrahim
meriwayatkan hadits dari mereka? Ia juga meriwayatkan dari ubaid
bin Nadhalah. Apakah mereka itu lebih pantas dijadikan sumber
riurayrat, ataukah wail bin Hujr? Ia menurut kalian dikenal sebagai

seoftmg sahabat. sedangkan mereka ifu menurut anggapan kalian
fidak dikenal sebagai periwayat hadits, atau apa pun." Ia
menjawab, "\A/ail bin Hujr lebih pantas dijadilon sumber riwayat."

Sa1la bertanya, "l alu, mengapa Anda menolak hadits
seoftrng sahabat, tetapi Anda justn-r merfuralratkan dari orang 5ang
tingkatannya di bawah sahabat? Kami mengambil pendapat
tentang pengangkatan dua tangan seiumlah sahabat yang
barangkali tidak ada iumlah yang lebih banyak sahabat png
meriwayatkan sesuafu dari Nabi # daripda junrlah mereka, di
luar Wail bin Hqr. Padahal, Wail bin Hujr iuga orang yang pantas

diterima riurayafor5a- "

AqlSyafi'i berkata: Ada yrang mengatakan tentang sebagian
ulama dari kalangan kami, "sesungguhnya diriwayatkan dari
Rasufullah # hadits tentang mengangkat kedua tangan ketika
mengaunli shalat, dan saat beliau bangkit dari ruku, tetapi hadits
tersebut tidak diamalkan. "

Kemudian ia berkata, "sesungguhnya orang-oftmg ketika
tidur malam hari di bulan Ramadhan, maka mereka tidak makan
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dan tidak bersefubuh hingga datang keringanan' sehingga mereka

pun makan, minum dan bersetubuh hingga Fajar'"

Adapunmengenaipemyataan'tidakdiamalkan"kami
sangat kesulitan unfuk menemukan pemahaman seorang ulama

bahwa ketika para ulama mengamalkan suatu hadits, maka hadits

tersebut valid baginya; dan jika mereka meninggalkan suatu hadits'

maka hadits tersebut gugur baginya' Padahal' ia meriwayatkan

bahwa Nabi S mengerjakannya, dan hnu Umar mengerjakannya;

dan tidak meriwayatkan dari seseorang yang ia sebutkan namanya

bahwa ia meninggalkannya' Jauh kemungkinan orang-orang yang

tidakSayaketahuiitubenar-benarada,dimanamereka
berargumen dengan tidak dipraktikkannya dan dilupakannya suah-t

hadits.

Adapun pemyataannya tentang para sahabat' "Mereka

tidak makan sesudah tidur di bulan Ramadhan hingga mereka

diberi keringanan," bahwa ifu menrpakan afuran yang telah

berlaku kemudian Atlah menghapus; apa yang dikatakannya itu

benar. Aturan yang menghapusnya pun telah dijelaskan oleh Allah

dan Rasulullah #. Apakah boleh dikatakan bahwa suatu aturan

telahdihapusolehRasulullah$padahaltidakadakhabardan
Rasulullah S bahwa aturan tersebut telah dihapus?

Jika ia berkata, "Tidak," maka dialukan pertanyaan, "Lalu,

dimanakhabardariRasulullah$bahwabeliaumenghapus
pengangkatan dua tangan dalam shalat?" Jika ia tidak, "Barangkali

itu memang ada, tetapi tidak dihapal," maka diajukan pemyataan'

"Apakah .uUup khabaryang Anda riwayat dari Nabi # itu boleh

dikatakan bahwa riwayat ini memang ada, tetapi bisa jadi ia

dihapus? Dengan demikian, orang-orang yang bodoh akan
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membantah sunnah-sunnah Snng kami riwayatkan dengan asumsi-
asumsl.

lo

Jika sikap Anda meninggalkan hadits-hadits Rasululluh #
dengan alasan yang lemah seperti yang Anda sampaikan ini, maka
mengapa kami dan mereka mengecam sikap para ahli Kalam
dalam meninggalkan suatu hadits dengan alasan yang lebih baik
dan lebih kuat daripada alasan yang lemah ini?

36- Bab: Shalat Sendiri
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189. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufuan bin Uyainah

mengabarkan kepada kami dari Hushain, saya menduganya dari

Hilal bin Yasaf, ia mendengar hnu Abi Burdah berkata'

,,Tanganku dipegang oleh ziyad bin Abu Ja'd, kemudian ia

membawaku menghadap seorang syaikh di Raqqah' yang

merupakan salah satu sahabat Rasulullah s bemama wabishah

bin Ma'bad. Ia berkata, "Aku diberitahu oleh syaikh ini bahwa

Rasulullah dlb melihat seorang laki-laki shalat di belakang barisan

sendirian, kemudian beliau menyuruhnya untuk mengulangi

shalatnya."237

At-Tirmidzi (pernbahasan: Shalat, bab: Riwayat tentang Shalat Sendirian

Sit, tnes-270) dari jalur Hannad dari Abu Ahwash dari Hushain dari

'-)" k* 1.
cls)

237 HR.
Di Belakang
Hilal bin Yasaf dan seterusnYa'

Ia berkata, 
..Dalam u"u ini terdapat riwapt dali Ali bin Syaiban dan Ibnu Abbm.

Sementara hadits Wabishah statusnla hasan'"
,,Hadits Hushain dari Hilal bin Yasaf diriurayatkan oleh lebih .dari seorang

perempuan, seperti riwayat Abu Ahvvash.danZryadbin Abu Ja'd dari Wabishah'"
..Dalamnaatsrusnainterdapatketerarrgan5angmerrunjukkanbahwaHilal

,n.nput ,n.n;ur'p"i W"bitiJ' narnr'ln para ahli Hadits berteda pendapat tentang hal

il. S.b;6 a-i r.o"f.un,*gutukutt'bahwa hadib Urwah bin Munah dari Hilal bin

yu.uf a.f, Amru bin Ras,id dJ Wabishah bin Ma'bad itu lebih shahih' Sebagian vang

ruir,-**rgutur.* b"h; ["dit Hushain dari Hilal dan ziyad dari wabishah lebih

shahih."
..Menurutku,haditsinil&lr.shahihdaripadahaditsAmrubinMurrah,karerraia

dirlwayatkan dari selain hadits Hilal dariziyaddari wabishah." (no. 230)

Kemudian ALTirmidzi meriurayatkan hadits Amru bin Murrah' (no' 231)

HR. Abu O.ua tp#Uahu*'" Snaut, bab: Orang yang Shalat Sendirian di

Bd"k;; shaf, L/ {y'.,'no. 6g2l dari jalur sulaiman bin Harb dan Hafsh bin Umar,

keduanya dari Syr'bah a*i a*ru bin Murrah dari Hilal bin Yasaf dari Amru bin Rasyid

dari Wabishah dengan redaksi !'ang s€ruPa'
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Saya mendengar di antara para ahli Hadits ada yang
menyebutkan bahwa sebagian periwayat memasukkan seorang
periwayat antara Hilal bin Yasaf dan wabishah; dan ada pula yang
meriwayatkannya dari Hilal dari wabishah secara langsung.

Saya mendengar sebagian ulama ada yang sepertinya
menilai lernah hadits ini dengan alasan seperti yang saya sebutkan.

190. saya mendengar orang yang meriwayatkan dengan
sanad hasan bahwa Abu Bakrah diadukan kepada Nabi $ bahwa
ia ruku di belakang barisan, lalu beliau bersaMa kepadanya,

ĉll*y: tti,.>G o
(

"fumoga Allah menambahkan

ianganlah l<am u m engulangingr2 !'238

')

semangabnu, tebpi

HR. Al Humaidi dalam Musnad-nya (Hadit Wabishah bin Ma,bad &,2/392, no.
884) dari ialur Sufun dan setemsnya.

HR. Ibnu Jarud dalam Ar Mwtqa (bab: seseorang png shalat di Betakang
Jamaah Sendirian, hlrn. 155-1s6, no. 319) dari jalur eua,i.-ri dJAts_Tsauri dari
Manshur dari Ffilal dari7tyaddari Wabishah dan seterusnyra.

FIR- Ibnu Hibban (pembahasan: sharat, bub, p*dh, Mengikuti rman, s/s7G
579, no- 2199!.dariralur syu'bah dari Amru bin Murrah dari Hilal-bin yasaf dari Amru
bin Raslrd dari Wabrhah.

Juga dari jalur Husyaim dari Hushain dari Hilal bin yasar dafi ziwdbin Abu Ja,d
dari Wabishah. No. 22OO)

Kernudian Ibnu Hibban b€rkata, -Ithabar ini didengar oleh Hilal bin yasar dari
Amru bin Raslrid dari wabishah bin Ma'bad; dan pga diderrgaq,a dari Ziyad bin Abu
Ja'd dari wabishah- Kedua jarur riuayat te*€but sarna-sarur terjaga."

Kernudian Ibnu Hibban mlwaSratkanngra dari jalur wah'a; yazid bin ftad bin
Abu Ja'd dari Wabishah. (no.ZZOLI

238 HR- Ar Bukhari (pernbahasan: Adzan, bab: K€fika seseorang Ruku, sebelum
sampai ke shal l/2il, no- 783) dari jafur Musa bin Ismair dari fru--.* dari AlA'lam-yaitu zydd, dad Hasan, dari Abu Bakmh bahun ia tibu Jit mpat shalat
Nabi $ saat beliau sdang nrku' sehingga ia ptrn ruro,' seberum sampai ke shaf.
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Sepertinya Rasulullah $ menganjurkan agar Abu Balaah

masukkedalambarisan,danudakperluterburu-bururuku
sebelum bergabung dengan barisan' Tetapi beliau tidak

menyuruhnyaunfukmengulangishalatrrya.Sebaliknya,haditsini

mengandung dalil bahwa beliau melihat rukunya Abu Bakrah

sendirian itu sudah sah.

Di antara hadits kami adalah hadits Tsabit, bahwa shalatnya

seseorang yang sendirian di belakang imam itu hukumnya sah'

Kendati hadits yang diriwaptkan dari wabishah itu valid, namun

hadits kami lebih layak untuk dladikan pegangan karena ia

didukung dengan qiyas dan pendapat mayoritas ulama'

Barangkali ada yang bertanp, "Apa qiyas dan pendapat

mayoritas ulama yang Anda maksu'd?"

Jawabnya,UdakkahAndamdihatshalatryaseseorang
sendirian itu sah baginya?" Jika ia menjawab' "Ya"' maka saya

katakan,..Bukankahsepertiih,rptrlashalat,rpimamsendiriandi
depan barisan sedangkan ia mengerjakan shalat iamaah?" Jika ia

berkata, "Ya," maka kami katakan, "Apakah orang yang shalat

sendirian di belakang jamaah itu terlepas dari keserupaan dengan

imamyangberdirisendiriandidepanjamaah;ataukahiaseperti
seseorang yang shalat sendiri tanpa jamaah?" Jika ia menjawab'

,,Seperti itulah ketentuan tentang posisi berdirinya imam dan orang

yang shalat sendirian,', maka dikatakan, 
..Ketenhlan unfuk posisi

bersaMa
janganlahPerbuatannya itu lantas diadukan keeada Rasulullah #t' lalu beliau

kepadanya,- "sanoga Allah mammbahkan silat antusiasme pdamu' tetapi

kamu mengulanginYa!"
HR. Abu Daud (pernbahasan: Stralat' bab: lieseorang yan Ruku' di Belakang

Shafi,van, l/465, "". 
6ilt;; ittttrr tuttrsu-Ui" Ismail dari Hammad dari Zivad dan

seterusnya. Di dalamnya disebutkan, 'Kernudian ia berialan ke shaf'"
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berdiri keduanya menunjukkan bahwa kesendirian ifu tidak
mengandung akibat apa pun yang merusak shalat." Jika ia
berpegang pada hadits tentang har ini, maka dijawab dengan
penjelasan yang telah kami sampaikan terkait hadits tersebut.

Jika ada yang meminta menyebutkan hadits saya, maka
jawabnya adalah:
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191. Malik **nuuu.iu' kepada kami dari Ishaq bin
AMullah bin Abu Thalhah, dari Anas bin Malik, bahwa
neneknSra yaifu Mulaikah mengundang Nabi untuk menghadiri
jamuan makanan. Beliau menyantap hidangan tersebut, kemudian
beliau bersaMa, "Bangunrah karian ftntuk sharat), aku akan
mengimami kalian!" Anas berkata: Kemudian aku berdiri menuju
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tikar milik kami yang telah hitam karena sering dipakai, lalu aku

memercikinya dengan air. Kemudian Rasulullah $) berdiri di atas

tikar tersebut, sedangkan aku dan seorang anak yatim berbaris di

belakang beliau, sementara orang yang tua renta berdiri di

belakang kami. Kemudian beliau shalat bersama kami dua rakaat,

setelah itu beliau Pergi-"239
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192.Rabi'menceritakankepadakami,iaberkata'Asy-
Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufuan

mengabarkan kepada kami dari Ishaq bin AMullah' bahwa ia

mendengar pamannya Anas bin Malik berkata' "Aku shalat

23e }{6. Ath-Thabrani (pembahasan' Qashar Shalat dalam Perjalanan, bab' Inti

Penjelasan tentang Shalat Dhuha, L/153, no' 31'

HR. Al Bukhari (pnlnbuhu'u": Adza n, bab: Wudhunya Anak-Anak' dan Kapan

Mereka wajib Mandi, Bersuci dan Menghadiri Jamaah, 7/276, no. 860) dari jalur

Ismail dari Malik dan seterusnYa'

Juga (pembahuru., yurrgi ,*4 bab' Pgrempuan Seorang Diri Dianggap Sebagai

Satu Ba-risan, 1/239, ""- 
Znl dari jalur AMuilah bin Muhammad'

HR. Muslim (pembahasan' Masjid dan Tempat-tempa! S!9t{' bab' Kebolehan

Jamaah dalam Shalat S.."J, V45i, no' 265/658) dari jalur Yahya bin Yahva dari

Malik dan seterusnYa.
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bersama anak yatim yang kami asuh di belakang Nabi $ di rumah
kami, sedangkan Ummu Salamah berada di belakang kami."zao

Jadi, Anas menceritakan adanya seorang perempuan yang
shalat sendirian bersama Rasulullah S. Dalam hal ini tidak ada
beda antara laki{aki dan perempuan. Manakala salra memper-
kenankan shalatnya perempuan bersama imam dengan cara
berdiri sendirian, maka sah pura sharakrya laki-laki bersama imam
dengan cara berdiri sendirian sebagaimana shalafurya perempuan
sah.

37- Bab: Perbedaan Dalil Tentang shalat Ktrauf
(Dalam Keadaan Talilt)

Rabi' menceritakan kepada kami, ia ber.kata: ,Aq1s5rafi,i
berkata: AIIah fuberfirman tentang shalat l<hauf,

w #1,5aifri *li;1LK65
Witr*U:i,gCIr#

"Dan apabila kamu berada di tergah-tengah merer<a
(sahabahnu) lalu l<amu hendak mendirikan shalat b*wma-nrna
mereka, maka hendaklah segolongan dari merela bedti (shalat)
besertamu dan menyandang senjata.,,(es. An-Nsaa. I4l: LOZI
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193. Rabi' mencerihkan kepada karni, ia berkata. Asy-

syafi.i mengabarkan kepada kami, ia berkatat Malik mengabarkan

kepada karni dari Yazidbin Ruman, dari Shalih bin Khawwat, dari

orang yang mengeriakan shalat Khauf bersama Rasulullah S
dalam perang Dzafur-Riqa', bahwa safu kelompok berbaris

bersama beliau S, sedangkan kelompok 1nng lain menghadap ke

arah musuh. lalu beliau mengimami kelompok yang bersama

beliau sahr rakaat. Kemudian Nabi $ tetap berdiri, sedangkan

kelompokyangbersamabeliaumerryempumakanshalatsendiri.
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Lalu mereka beranjak dari tempat dan berbaris menghadap
musuh. Kemudian kelompok yang lain datang, lalu Nabi S
mengerjakan shalat dengan mereka unfuk menyelesaikan rakaat
yang masih tersisa, kemudian beliau tetap duduk. I alu kelompok
yang kedua menyempumakan shalat bagi mereka sendiri,
kemudian Nabi S memimpin mereka unfuk merakukan ,u1rrr.241

,'CtHt G';f :Jb ,eit c:* -\ 1t
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194- Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: AslF
syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Kami dikabari oleh
orang yang mendengar AMullah bin Umar, dari Hafsh, ia
mengabarkan dari saudamnya, yaifu ubaidullah bin umar, dari
Qasim bin Muhammad, dari shalih bin l(hawwat, dari Khawwat
bin Jubair, dari Nabi S, seperti hadits ini, fidak berbeda
dafinYa.z+z

241166;e ini tdah.disebutkan oleh Aqrgnfi.i Hrut blrtnijnya fu no- 4zZ
dalam bahasan tentang shaht Khauf, bab terrtang cara shdat Khauf. 

-

242 p16g ini tdah_ disebutkan oleh asy"slan.i b€rikut a*niiron pada no. 47g
dalam bahasan tentang shalat t(hauf, bab tentang cara sharat Khauf. 

-
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lg5.hnuUmarmeriwayatkandariNabi$tentangshalat
Khauf secara berbeda dari cara shalat ini. Ia meriwayatkan bahwa

sekelompok orang berbaring bersama Nabi $ dengan menghadap

ke musuh. Kemudian ia mengimami shalat kelompok orang yang

bersama beliau, lalu mereka mundur dan tidak menyampaikan

shalat, tetapi mereka berdiri menghadap musuh' Kemudian

datanglah kelompok lain yang tadinya menghadap musuh' lalu

mereka shalat bersama beliau safu rakaat yang tersisa bagi beliau,

kemudian kelompok tersebut beranjak. Kemudian kedua kelompok
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tersebut berdiri sama-sama unfuk menyernpumakan sendiri shalat
mereka.243

Barangkali ada yang bertanyra, "Mengapa Anda berpegang
pada hadits Khawwat bin Jubair, bukan hadits hnu umar?,,
Jawabnya, ada dua alasan.

Yu.rg pertama sejalan dengan Al eur.an. ya'g kedua
adalah bisa dipahami dengan nalar dalam perkara ini bahwa cara
tersebut adil di antara dua nalar, serta lebih efektif agar pasukan
musyrik tidak menyerang pasukan Islam secara mendadak.

Jika ia bertanya, "Di mana letak kesesuaiannya dengan AI
Qur'an?" Maka saya jawab bahvrn AIIah & berfirman, -Dan

apabila kanu berada di tengah-tengah mereka (sahabatnu) lalu
l<amu hendak mendirikan shalat b*ana-s,a maeka, maka
hendaHah dari mqeka berdiri (shalat) baertarnu dan
men5nndang senjab. "(Qs. An-Nisaa. [4]: IOZ)

z'13 rfr- Ath-Thabrani (p€rnbahasan: slralat Khauf, bab: Sharat Khauf, r/rg4l.
Imam Aq,r-$afi'i meriurayatkanrya dahm batrasan tentang shaht tftauf babtentang cam kedua dari shalat Khauf. stah$ hadib 'nn mutufaq'ataih, dan di ternpat

tersebtrt karni telah mengrampaikan redaksi Muslim. (no. 5g3)
Sedanglon redaksi cerbn N Muwathhha . 

adatah:
Malik dari Nafi' bahwa AMullah bin unrar iika ditunyu tentang shalat Khauf maka

ia merrjawab, "lrnam maju bersama sekdornpokoang, bfu shahtltu mkaat bersama
mereka- sedangkan sekelompok rain yang b"-d" *rt- irn * o*n; musuh belum
mengeriakan shalat. Jika oftmg-otang png shalat b€r::sama imam te#i s€lesai, mereka
Tundur ke ternpa.t o=mg-orang png bdum slnrag namun ,,,*.tu berum saram.
lGlompok yrang belum shalat rrnju dan shalat hsama imam satu rakaat. Imam
kernudian pergi kar€na telah mendapatkan dua rakaat. Maka setdah imam pergi,
kedua kelompok telsebtrt sanu.rn!,a b€rdiri dan meryernptrnrarcan shaht mereka safu
mkaat' safu rakaat. Sehingga setiap keJompok ihr tdah -q-rrpr-ut-r, dua rakaat.
Jika keadaan lebih merralnn*an daripada ihr, mereka shalat iengan @alan kaki atau
9== memmggangi t,nggangan, baik meraghadap touut ua"" .-tpu -*ghuaupkibht."

Matk berkata:Mfi' berkata, "Sayra tak methat Abdullah bin Umar menceritakan
hadits tersebut keqrali dad Rasufuflah *..

574



Al lltttttt

Allah&menyebutkanshalatnyakelompokpertama
bersama beliau. Allah fu bertitman, "Kemudian apabila mereka

(yang shalat besertamu) suiud..." (Qs. An-Nisaa' l4l 1o2)

Dimungkinkan maknanya adalah: jika mereka telah mengerjakan

sujud yang menjadi kewajiban maeka seluruhnya' maka mereka

mundur ke belakang- Sunnah gxrn menunjukkan makna yang

terkandung dalam Al Qur'an ini sehingga ifulah maknanya yang

paling tepat. Allah Mahatahu.

Allah & jugu menyebutkan keluamya imam dari shalat

bersama dua keluar. Allah & tiaat menyebutkan kewajiban qadha

bagi salah satu dari dua kelompok, dan tidak pula bagi imam.

Seperti itulah hadits Khawwat bin Jubair'

Oleh karena kelompok pertama diperintahkan unhrk berdiri

menghadap musuh di luar shalat, maka dapat diketahui bahwa

yang berdiri di luar shalat itu boleh membicarakan gerakan dan

keinginan musuh yang mereka lihat, serta bala banhran sekiranya

ada dari musuh. Dengan demikian, imam dan orang-orang yang

shalat bersamanya dapat memahami situasi sehingga imam bisa

mempercepatshalat,ataumenghentikanshalat.Ataukelompok
pertama itu memberitahu imam bahwa gerakan musuh tidak

menimbulkan kekhawatiran bagi pasukan lslam sehingga imam

bisa menenrskan shalat dengan memperlama, tidak memburu-

buru'Giliranyangdilakukankelompokyangberhadapandengan
musuh atau sebagian dari mereka dalam keadaan di luar shalat,

serta orang yang berjaga di luar shalat ihr lebih kuat daripada

orang yang berjaga dalam keadaan shalat' Jadi' keberadaan

kelompok kedua yang di luar shalat menjaga kelompok pertama

yangdalamkeadaanshalatifulebihadildaripadakelompok
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pertama mengambil dari kelompok kedua apa yang tidak diberikan
kelompok pertama kepada kelompok kedua.

Hadits yang berbeda dari hadits Khawwat bin Jubair
menerangkan bahwa kedua kelompok san a-sama mengerjakan
sebagian dari shalat, dimana keduanya tidak memiliki penjaga
selain imam seorang diri. padahal Allah fu memenntahkan salah
safu dari dua kelompok untuk menjaga kelompok lain. yang
dimaksud kelompok adalah jamaah, bukan imam sendiri.

Allah & memerintahkan agar pasukan musyrik tidak
menyerang pasukan Islam dari belakangan. Hadits Khawwat bin
Jubair sebagaimana telah kami sampaikan lebih efektif dalam
mengantisipasi makar dan lebih melindurgi setiap pasukan Islam
daripada hadits yang berteda darinya.

Dengan dalildalil inilah kami berpegang pada hadits
Khav.rtrrat bin Jubair.

196. Dirir,rnyatkan sebuah hadits yang tidak dinilai valid
oleh para ulama, bahwa Nabi $ shalat di Dzu earad dengan cara
mengimami sekelompok pasukan kemudian mereka salam, dan
beliau mengimami kelompok lain kemudian mereka salam. Jadi,
imam memperoleh dua rakaat,
kelompok memperoleh safu rakaat.2M

sedangkan masing-masing

244 HR. Abu Daud (pernbahasan: sharat, bab: orang yang Mengatakan bahwaImam Mengimami Setiap Kerompok satu Rakaat, au" 
-r.ao"rl 

tidui tut*gqudhu,
2-/171-772, no. 724o1dari iarur Musaddad dari yahya dari sutnn a*i nv,ut ui.Sulaim dari Aswad bin Hirar dari Tsa'rabah bin zahdam, l" u*r.t, iK.-i bor.*u
said bin AI Ash di daerah rhabaristan, kemudian dia Hiri dan Mata, ..siapakah 

di
antam kalian yang pemah mengerjakan shaht Khauf bersama Rasurunah $?"Hudzaifah menjaurab, "Aku.Beliau mengeriakan shalat satu rakaat bersama satu
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Kami meninggalkan hadits ini karena semua hadits tentang

shalat Khauf sepakat bahwa para makmum mengerjakan shalat

sepertiyangdikerjakanimam.Sepertiifulahawalmulafardhu
dalam shalat bagi umat Islam, yaifu sama bilangannya. Juga karena

kelornpok, dan mergeriakan satu rakaat bersarna kelompok yrang hin' dan mereka

frdak mmambah (s6tdiri€€rdiri)' "

Abu Dar.rd berkata, "Dernikian juga prg diriuv4dtan Ubaidu[ah bin Abdullah

dan Muphid dari Ibnu Abbas dari Nabi fr; dan Abdurah bin qndq dari Abu Hurairah

dari Nabi $."
S"b"Si." merdra b€rkata dahm haditsnp Yadd S !uqn' "Merdra

m@y€mPtrmakan satu rakaat hgi'" D€rnikian iuga yang diriwaSratkan:y"k At Hanafi

dari lbnu Umar dari Nabi 6t. Dernikian iuga png airuqn*an zaid bin Tsabit dari

Nabi t, dia berkata, "Utttrk sdklp ketompok mendapat sahr rakaat satr'r rakaat'

sedangkan Nabi $ mengerlakan dua rakaat'"

Kernudian Abu Daird m dari Musa dan Said bin Manshur' keduanyn

befl,ta: Abu .Awanah *or"o1uiu" kepada kami, dari Bukair bin Akhnas, dari

Muiahid,darihnuAbbas.s,iaberkab,"Alhh&merrrfardhukanshalatmelaluilisan
Nuli Uti* & .ebanyak ernpat mkaat saat mukim' dua mkaat dalam perialanan' dan

satu rakaat dalam keadaan talut'"
Hadits ini diriwavala.r oleh Muslim dari Said bin Manshur dan seterusnya; dan

selainnya.
Muslim(pernbahasan:ShalatryaParaMusafir'bab:ShalatryaMusafirdanShalat

Qashar, t/37g, "". sTisiii;ia* suia dan selainnya dari Abu 'Awanah dan

setenrsnya.
Jugadarif,ilurQasimbinMalikAlMuzannidariAya,nrbbin.AidzAth-Tha,idari

Bukair bin Akhnas a* rntn-.np dengan redaksi lnng serupa' (no' 6/,687)

Al Baihaqi aa*n iu;rinn As-Stnan wa Al A'arrrwtuayatl<an hadits Hu&aitah

dari jalur Sut/an.
Sesudah ihr Sutran berkata: Dan Abu Bakar bin Abu Jahm menceritakan

kepadaku,daril.JbaidullahbinAbdulhh,darihnuAbbasbahwaNabi$shalatdiDar
Qarad seperti .haut,Vu Hudzaifuh' Sufuan berkata: Dan Rukain bin Rabi'

menceritakan kepadaku, dari Qasim bin Hassan' dan bid bin Tsabit dari Nabi #
seperti shalatrYa Hu&aifah'

Al Baihaqi uua-tJ snperti itulah Abu Bakar. bin Jahm meriwayatkannya. Az-

Zuhri juga meriwayatkJrnya"dan ia lebih hapal daripada Abu Bakar bin Jahm' dari

ubaidullah dari lbnu nuua., sehingga tampakngn shalat tersebut sama seperti

shalat.rya Nabi $ di Usfan. Demikian pula, hadits ini diriwayatkan oleh I}<rimah dari

IUnu e[bas." {h- Ma'rifah As-Sunan un Al Aaar' 2/LL-L2)
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hadits seperti itu tidak valid menurut kami lantaran ada kritik
terhadap sanadnya.

Diriwayatkan tentang shalat Khauf hadits-hadits yang tidak
bertentangan dengan hadits Khawwat bin Jubair.

197. Misalnya Jabir meriwalntkan bahwa Nabi $
mengerjakan shalat Khauf di kebun kurma bersama kelompok
pertama dua rakaat, kemudian beliau salam. Kemudian datang
kelompok lain dan beliau mengimami mereka shalat dua rakaat
kemudian beliau salam. Kedua kelompok tersebut sama-sama
terjaga- Jika imam mengerjakan shalat seperti ini, maka shalafuiyra
sah.26

198. Abu Alyasy Az-zuraqi meriwayatkan bahwa musuh
berada di arah kiblat sehingga Nabi $ mengimami dua kelompok
secara bersama-sama di Uffan. Jika beliau ruku, maka mereka
semua ikut ruku. Jika beliau sujud, maka ada safu kelompok yang
ilart sujud bersama beliau, sedangkan ketompok lain berdiri
menjaga beliau. Ketika beliau berdiri, maka kelompok yang
menjaga beliau bersulud.26

seperti itulah pendapat kami karena para sahabat Nabi s
saat ifu banlnk jumlahnya, sdangkan musuh sedikit tanpa ada
penghalang antara beliau dan mereka sehingga dikhar,rntirkan
serangan mereka. Jika mereka demikian posisinya, maka shalat

z4sFladit ini telah-disebutkan olel-r Asyepfi.i berikut takhrilrryapada no. 4g2
dalam,bahasan tentang shalat Khauf, bab tentang ketika musuh b"raduai u-t t iUIut.

'* Hadib ini telah-rrisebutl'n oleh Asy$,nfi'i b€rikut bhrilnya pada no. 4g0
dalam bahasan tentang shalat Khauf, bab tenhng ketika musuh un-au h arah kiblat.
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Khaufdike4akandengancarasepertiini.Haditsinitdak
bertentangan dengan hadits yang kami pegang, tetapi memang

keadaan kedtranya berbeda safu sama hin'

38. Bab: Shald Kusuf dan lftusuf
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199.Rabi'mengabarkankepadakami'iaberkatatAsy-
Syafi,imengabarkankepadakami,iaberkata:Malikmengabarkan

t"pudu kami dari Zaid bin Aslam, dari Atha' bin Yasar' dari hnu

Abbas,iaberkata,"Telahterjadigerhanamataharipadamasa
Rasulullah lalu beliau dan orang-orang mengerjakan shalat'"
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Kemudian Ibnu Abbas menceritakan bahwa shalatnya
Rasulullah S adalah dua rakaat; dalam setiap rakaat ada dua ruku.
Kemudian beliau berkhutbah di hadapan mereka, ,,sesungguhnya

matahari dan bulan merupakan dua tanda dari tanda-tanda
kebesaran Allah. keduanya tidak mengalami gerhana lantaran
hidup dan mabnya s*eorang. Jika kamu melihat kejadian
demikian, mal<a bercegemlah menuju dzikir kepada 411u15.,247

-Y
O/.O/O/O/$,f LJ**^'/ A- * rW.[,v? 9

I ti

.a$G o / l.o.
aSe co),*g

200- Malik mengabarkan kepada kami dari yahya bin Said,
dari Amrah, dari Aisya[.24a

,'s+iit 6?f H.o) 6"J;'e -y . \\-i'.' J: Jte C

247 Hadits ini telah disebutkan oleh Asy-Syafi,i berikut takhrijnyapada no. 556di a*ra,oahasan lTgy sharat Kusuf. n"aaoi di tempat tersebut tJui(t.r,gr.up.'* Hadits ini terah lileugtkan oleh Asysyafi'i berikut takhrilnya pada no. 55g
di avual bahasan tentang shalat Kusuf.
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2Ot. Rabi' juga menceritakan kepada kami' ia berkata:

Asy.Syafi.imengabarkankepadakami,iaberkata:Malikjuga
mengabarkan kepada kami dari Hisyam, dari ayahnya' dari Aisyah'

ia berkata, "Matahari mengalami gerhana' kemudian Nabi $
mengerjakan shalat." Aisyah menceritakan bahwa beliau shalat

dua rakaat; dalam setiap rakaat ada satu -L''249
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2O2.Peiwayatyangtsiqahmengabarkankepadakamidari

Ma'mar, dat' Az-hhri, dari Katsir bin Abbas bin AMul Muththalib,

bahwa Rasulullah $ mengerjakan shalat saat terjadi gerhana

mataharisebanyakduarakaat;dalamsetiaprakaatadadua
ruku.250

2ae gu6lL ini telah disebuean oleh Aa1$pfi'i berikut takfuit'trya pada no. 560

di awal bahasan tentang shalat Ktrsuf'
zsoHR.nfA*f,""-fp*rU"t"""":Gertnrn,bab:KhutbahlmamdalamShalat

Gerhana, l/Szglsesudah hadits Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah 6'
Az.hhntlerkata:KatsirbinAbbasmerrceritakanbahwaAMullahbinAbbas.s

menceritakankeiadianpadahariteriadigerharamatahari,sepertihaditsUrwahdari
Aisyah g. Kernudian aku bertanya kepada Urwah' "sesungguhnya saudaramu pada

hari terjadi gerhana matahari di Madinah meng€riakan shaft..tidaf lebih dari dua

rakaat seperti .naut Sf,uUutZ;' Ia meniawab, "Yi, Lro,u ia keliru dengan Sunnah'"

(no. 10u15)
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203- Sufrvan -;;; t.puau't *i dari Ismair bin Abu

Khalid, dari Qais bin Abu Hazim, dari Abu Mas'ud Al Anshari, ia
berkata: Telah terjadi matahari pada hari kematian Ibrahim putra
Rasulullah S, lalu orcmg-orang berkata, "Matahari mengalami
gerhana karena kematian Ibrahim." Karena itu Nabi S bersabda,
'sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua tanda di
antara tanda-tanda kebesaran Allah. Kduanya tidak mengalami
gerhana karena kematian seseoftrng, dan tidak pula karena

- FfR. Muslim : Gerharn, bab: Stalat Kusfi, 2/62O) dari jalur
Muhammad bin Walid Az-Zl|caidi derri Az-Zrhri-

Juga dari jafur Abdurrahman bin Namir dari Az-fuhn dari lbnu Atrbas dari
Nabi $ bahura beliau shalat empat mkaat; daram setiap dua rakaat ada empat sujud.,,
(no.9O2)

sE2
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hidupnya seseorang- Jika kalian melihahya, maka bersegeralah

kalian berdzikir kepada Altah dan shalat''Z'|

Karena ifu pendapatnya kami, bahwa jika matahari dan

bulan mengalami gerhana, maka imam mengajak umat Islam

shalat dua rakaat selama terjadi gerhana pada keduanya- Dalam

setiap rakaat ada dua ruku. Jika imam tidak mengerjakan shalat,

maka boleh setiap shalat sendiri-sendiri'

G J2 rb ; o;;,L Li a:) -Y't
.t/ )., -.o 

9 
'.)v; ) f )'F G,;fs r tSt / ;

204. Kami menerima kabar bahwa Utsman bin Affan shalat

gerhana matahari dua rakaat, dimana dalam setiap rakaat ada dua

6ru.252
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sl Hadits ini telah disebutkan oleh Asy$rafi'i Mkut takfuiinya pada no. 557

di awal bahasan terrtang shalat Kusuf'
252HR. Al gaihaqi datart Sunan At Kubm (pernbahasan: Sh'lit- Khusuf' bab'

cara Shalat Khusuf, st'gz+-szs\ dari jalur Ya'qub bin Ibmhim bin sa'd dari ayahnya

dari Muhammad bin Ishaq, ia berkaia, Harits bin Fudhail Al Anshari Al Khathmi

menceritakan kepadaku, a-i sufuu" bin Abu 'Auia" dari Abu syrraihh Al Khuza'i, ia

berkata, "Terjadi gerhana matahari di masa pemerintahan utsman 4fu di Madinah, dan

di sana pada waktu itu ada Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Utsman 45 keluar dan

mengimami shalat dua mkaat dengan dua kali sujud dalam setiap mkaat. Kemudian

Ut .iun beranjak dari shalatrya dL mernasuki rumahnya' Sementara Abdullah bin

Mas,udmemasukikamarAisyah@,dankamipunikutdudukbersamanya.Kemudian
ia berkata, 

,.Sesungguhnya Rasulullah 1$ mernerintahkan shalat saat terjadi gerhana

mataharidanbulan.Jikakalianmelihatkeduanyatelahmengalamigerhana,maka
segeratah kalian mengerjakan shalat! Karena jika perkam yang kalian khawatirkan itu

i.ri"ai, maka ia t*iaa idum keadaan kalian tidak lalai. Tetapi iika ia tidak terjadi,

maka kalian telah memperoleh kebaikan atau mengupayakannya'"

SepertiifulahyangdiriwayatkanolehAbutGaitsamahZuhairbinHartdari
Ya'qub bin lbrahim bin Sa'd.
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39- Bab: Perbedaan Pendapat Terkait shalat Kusuf
dan Khusuf

Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-syafi,i
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Kami ditentang oreh
sebagian ulama terkait shalat Kusuf. Ia mengatakan, ,,shalat 

Kusuf
dan Khusuf dikerjakan dua rakaat seperti shalat yang biasa
dikerjakan orang-orang setiap hari. Di dalamnya tidak ada dua
ruku dalam setiap rakaat."

Saya lantas mengutarakan kepadanya sebagian hadits kami,
lalu ia berkata, "Hadits ini valid, tetapi kami berpegang pada hadits
lain yang kami riwayatkan." Ia pun menyebutkan sebuah hadits
dari Abu Bakrah:

205. Nabi 6s shalat Kusuf dua rakaat seperti sharat karian
ir'r1.253

206- Ia menyebutkan sebuah hadits dari samurah bin
Jundub yang semakna dengan hadits tersebut.2il

253 HR. AI Bukhari (pembahasan: Sharat Kusuf, bab, sharat saat Terjadi GerhanaMatahari, 7/327, no. 1@0) dari jalur yunus dari Hasan dari ebu gakrah, ia b€rkata,"saat kami bersama Rasuruilah #, teriadirah gerhana matahari. Nabi s rantas
beranjak dengan menyeret sarung beriau hingga masuk masjid, dan kami pun masukmasjid. Kemudian beliau mengimami kami- shalat dua 

'-Lua 
hi.ggu matahari

tersingkap. Nabi $ Iantas bersaMa, "samgguhnfi matahari dan butan tidak
magalami gerhana s6eoEng. Jika tatian metihat dua gerhana itu,maka shalatlah dan berdoatah psnu ap gng-r<arian utu-ir*iuis;;."

AI Baihaqi berkaa, "Daram sebuah riwayrat disebutkan .6i"" 
sharat, saja,sedalsS dalam riwayrat lain disebutkan 'seperti shalat kalian i.,i .*itoiuai gerhana

matahari dan bulan'."
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2s4 HR. Asy-Syaf i dalar1. As-Sunan (t/L63't&, no. 53). Ia berkata: Abdul

KarirnbinMuhammadAlJurianimerrgabarkankepadakami,dariZuhairbin
ft{""Jv"f,, dari Aswad bin Qai;, dari Tsa'labah bin Abbad Al 'AMi' ia berkata:

sa-ur,l, bin Jundub berhhutbah di hadapan kami. Dalam khutbahnya itu ia

menceritakan kepada kami sebuah hadits dari Rasulullah $' Ia berkata, 'saat aku dan

seorang pe,,,uda Anshar berlomba panah' tiba-tba matahari naik, kemudian

.rrn,gtit* hitggu tidak tampak seperti tannumah (seianis tanaman Wng '4nmanya'i,"rri 
Sa^n.if au.i kami berkata kepada temannya, "Mari kita pergi. Derni Allah,

sungguh Rasulullah #b akan menceritakan suatu kejadian berkenaan dengan keadaan

matahari ini pada umatrya."l-alu kami beraniak menuju masjid dan kami mendapati

Rasulullah $ ketika beliau tengah keluar menernui orang-orang.Beliau berdiri untuk

shalat menjmami kami dan kami Udak pemah mendapati beliau lama berdiri selama

shalat ini, dan tldak pula mendengar suaranya, lalu beliau ruku hingga lama tidak

JG"i"r*" png kita dapatkan r"l"-" il,-&n kami tdak rnendengar suara beliau

,"alitp*. Lalu beliau melakukannyra di rakaat png kedua sePerti itu juga' dan

bertepatan matahari munctrl see€rti sernula ketika beliau selesai dan du'duk di rakaat

kedua."Kernudian Rasulullah *i berdid untuk berkhutbah-atau Zuhair berkata'di atas

mimbar.BeliaumemujiAllahdanmerrlnnjrrng.Nsla,kernudian.b.ll*bersabda,;;di 
"-"s mangira'hhwu g"rhun yang teri'adi pda malahai dan lulan 

ini' serta

hih"g;g Oilarg-bnta"g dari tentpt kanwanlanng adalah kematian pm

Wrr:b*r, di n-utca OG. S*gS"h mqelca telah berdusta- Saungguhnya gerhana

adakh satu tanda dari anda-aida kebamn Alhh Tafumka Wa Ta'ala agar keiadian

ii merjadikan mereka kembati dan berbuht kepda Allah. Ketahuilah, di temptku

berdai ini aku melihat apa tnng ketak katian alami hingga hari Kiamat' Kiamat tidak

u*un tojrai Kiamat Ari*u'-i"rf figa putuh pendusta. Mere*a semua berdush atas

nama Allah dan Rasut-ila. Yang panng akht di anbm mereka adalah si iuling Daiial'

yung t*tut p mata kiiiya t.p-i matanla Abu Yahg-yaitu orang tua dai Anshar
-gig 

de*at dangan i-"n 'Aistnh fi' Elanngsiapa iang membenarkannp dan
'uon* 

kepada4n, maka tiada alran bemankat sdikit ptttt amal hiknya 5nng telah

ialakukan.Danhmngsiapagngingkildanmandustal<annya,niscaSatiada
-"-b* mudhamt bagnyu appu' 5nng ia keriakan di masa H1" - -

HR. Abu Daud (pern-bahu*", sia.t, bab: shalat Kusuf,2/l4o-142, no.71771

dari jalur Ahmad bin Yunus dari Zuhair dan seterusnln dengan redaksi yang serupa'

HR. At-Tirmi&i (pernbahasan: Perialanan, bab: Cam Bacaan dalam Shalat Kusuf,

t/S(/., no. 562) dari jalur Sufyan dari Asu'ad dan setemsnya' secalzt ringkas pada

perkataan, "Nabi s mengimami kami shalat Kusuf, dimana kami tidak mendengar

suara beliau."

At-Tirmidzi berkata, "Dalam bab ini terdapat riwayat dari Aisyah @. Hadits

Samurah statusnya hasan'shahih-"

HR. Ibnu Hibban dalam shahihtrya (pernbahasan: shalat, bab: shalat Kusuf,

7/94-95,no.2852)darijalurFad}rlbinDulGindariZuhairbinMuawiyahdan
setenrsnya.
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saya katakan kepadanya, "Tidakkah kamu mengkraim
bahwa jika hadits bersumber dari dua sumber riwayat dengan
redaksi yang berbeda, sedangkan dalam hadits yang safu terdapat
tambahan, maka yang mengandung keterangan tambahan ifu lebih
pantas diterima perkataannya karena ia menetapkan apa yang
tidak ditetapkan oleh periwayat yang redaksinya tidak lengkap?,' Ia
menjawab, "Ya." Saya katakan, "Nah, dalam hadits kami ini
terdapat tambahan seperti yang Anda dengar." para sahabakrya
lantas berkata kepadanya, "Karnu harus kembali kepada hadits
tersebut."

207. Ia berkata, "Akan tetapi, Nu'man bin Basyir berkata,
'Nabi $ mengerjakan shalat.' Ia tidak menyebutkan dalam setiap
rakaat ada dua r,1Lr."255

Juga dari jalur Abu 'Awanah dari Tsa'rabah bin Abbad dan seterusnya dengan
redaksi yang lebih panjang. (7/t}l-l}g, no. 2g56)

HR. Ibnu Khr-,T+ dalam Shahihtrya (pembahasan: Shalat Ksuf,2/325) dan
Abu Nu'aim Fadhl bin Dukain dan seterusnya.

HR. Al Hakim dalam Ar Mustadmk(pernbahasan: sharat Kusuf, 1/329-.33r) darijalur Abu Nu'aim dan seterusnya.
Kemudian Al Hakim berkata, "Status hadits shahih menurut kriteria Al Bukhari

dan Muslim tetapi keduanya tidak melansimya." penilaiannya itu air.put uti oleh Adz-
Dzahabi.

Menurut sebuah pendapat, status Tsa'labah bin Abbad majhut (tidak dikanr).
Akan tetapi, tidakkah cukup_ bahwa pam penghimpun Hadits t#ebut'meriwayatkan
hadits ini dalam-kitab Ash-shahih mer"ka, dan merel<a uauk ,nn"veCu&an masa.lah
lers3b-utf Asy-Syafi'i pun udak menilai cacat hadits ini lantaran tidak dikenalnya
Tsa'labah bin Abbad. Tidakkah o.rkup bahwa mereka rnn ,g*ggup p"Jr*rt ini bukan
merupakan periwayat yang Udak dikenal?"

Allah Mahatahu.
%5 Hadits ini diriwayatkan oreh Imam AsySpfi.i dalam As-sunan (2/49, no.391). Ia berkata:
Dari jalur Abdul wahhab bin AMd Majid dari Khalid Al ffvAzrlza- dari Abu

Qilabah dari Nu'man bin Basyir, ia berkata: Telah terjadi gurh;a."t"t*i di zaman
Rasulullah $, lalu beliau keruar dengan b,,g"g* sambir menyeret pakaian beliau.
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Saya katakan, "Nu'man mengklaim bahwa Nabi S
mengerjakan shalat dua rakaat kemudian beliau mengamati namun

matahari belum tersingkap sehingga beliau berdiri lagi dan shalat

dua rakaat, kemudian shalat dua rakaat, kemr.dian shalat dua

rakaat lagi. Apakah Anda berpegang pada hadits ini?" Ia

menjawab, 
.Tidak." saya katakan, "Kalau begifu, Anda telah

menentang hadits Nu'man dan hadits kami, sedangkan Anda udak

memiliki argumen terkait hadits Nu'man l€cuali argumen yang

Anda miliki terkait hadits Abu Bakrah dan sarnr-nah, padahal Anda

Beliau senantiasa merrgeriakan shalat hingga rnatahari tersingkap. Beliau bersabda,
lOrurg--ng **gr[Ut Anua matahari dan buhn fdak mangalami gahana kquali

t*r*i *nnu6* ilrirnrrgpanfur. Itu fuk bqnr. tuun1gahryE mabhari dan

butan tidak mangalami goh*u l<arqn katatiin s6@Iurg, dan frdak pula karana

hklupn5a. Jil<a kahan melihahla, nala shalatlah!"'fin. 
eU, Daud (pembahasan, Shalat, bab: Ulama png Mengatakan Shalat Kusuf

Dua Rakaat, 2/L46, no. 1185) dari jalur Agarb As-Sakhtiyani dari Abu Qilabah dari

Nu'man bin Basyir, ia berkata: Tetjadi gerharn matahari di zaman Rasulullah #, lalu

beliau mengerjakan shalat dua rakaat. Beliau selalu bertanln tentang gerhana hingga

matahari tersingkaP."
SanadAsySyafi,ishahihmenurtltkriteriaAlBukharidanMuslim.
Akan tetapi, Al Baihaqi mengomentari riwayatnSra terhadag hadits Asrr$rafi'i

demikian, "Hadits ini tdak didengar oleh Abu Qrlabah dari Nu'man bin Bas!'ir,

melainkan ia meriwayatkan dalam riwayat Ayryub As-Sakhtiyani darinya dari seomng

laki{aki dari Nu'man. Ia berkata, "Kemudian ia mengerjakan shalat dua rakaat dan

salam, shalat lagi dua mkaat dan salam, hingga matahari tersingkap'"
.lMenurut-sebuah pendapat: Dari Ayryr.rb dari Abu Q'rlabah dari Qabishah Al Hilali

dari Nabi $."
"Merrurut sebuah perrdapat: Darinln dari Abu Qilabah dari Hilal bin Amir dari

Qabishah."
"Dalam riwayat Qabishah terdapat tambahan, "Jika kalian melihatnya, maka

shalatlah kalian seperti shalat fardhu yans palins baru kalian keriakan."

seperti itulah hadits ini diriwayratkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad:

An-Nasa,i (pembahasan: Shalat Kusuf, 3,/141) dari jalur Abdul Wahhab dan

seterusnya.
hnu Ma;ah (pembahasan: Merrdirikan Shalat dan Surrrrah di Dalamnya, bab:

Riwayat tentang shalat Kusuf, l/4ou dari jalur AMul wahhab dan seterusnya.

Al Humaidi (4/26\-2771dari jalw Abu Qilabah dan seterusnya'
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tahu bahwa sanad keduanya dalam hadits kami itu termasuk sanad
yang paling valid."

208. Dia berkata, "sebagian dari mereka meriwayatkan
bahwa Nabi S shalat tiga ruku dalam setiap rakaa1."256

256 qud6 l,ng menurut Asy-syafi'i terpufus sanadnya menurut dugaan sa3n dan
dugaan Al Baihaqi adalah hadits yang diriwayatkan oleh:

Muslim (pernbahasan: Gerhana Matahari, bab: Shalat K*uf, 2/62G421, no.
6/902) dari jalur hnu Jumii, ia berkata: Aku mendengar Atha' berkata: Aku

-mendengar ubaid bin Urnair berkata: omng yang saya percayai menceritakan
kepadaku, saya menduganya Aisyah 6, bahwa pemah terjadi gerhana matahad di
zannn Rasulullah $, kemudian beliau berdiri dengan penuh semangat. Beliau berdiri
lama sekali, kemudian ruku', kemudian berdiri, kemudian ruku', kemudian berdiri,
kemudian ruku' dua kati dalam tiga mkaat dan ernpat sujud. Kemudian beliau keluar
dari shalat dalam keadaan matahari telah tersingkap.,'

AsySyafi'i -Allah Mahatahu- m€nganggap pemgrataan 'orang yang aku
percagai; aku mengimnya Aisgrah @' ini sebagai sanad yang terputus. Asy-syafi,i
menyebut riwayat murcal d*ryan isblah mtatqathi' (terputus).

HR. AMurrazzaq dalam Mushannaf<rya (pembahasan: shalat, bab: Ayat-Ayrat,
3,/99, no. 4956) daijalw hnu Juraij dari Atha' dari ubaid bin umair, ia berkata: Aku
diberitahu oleh omng yang aku percayai-saya mengira bahwa yang ia maksud adalah
Aislnh q,, bahwa ia berkata, "Pernah teriadi gerhana matahari di zarnan
Rasulullah $. Beliau lantas mengimami shalat jamaah dengan bersungguh-sungguh.
Beliau berdiri mengimami jamaah kemudian ruku', berdiri lagi kernudian ruku', berdiri
lagi kemudian ruku', berdiri lagi kemudian ruku'. Beliau melakukan ruku' dua kali
dalam setiap rakaat, sebanyak tiga rakaat. Beliau ruku'yang ketiga kemudian sujud...,,
(hadrb)

AI Baihaqi berkata, "Dalam riwayat Ibnu Jumij terkandung dalil bahwa Atha.
menyandarkannya kepada Aisyah 6 dengan dugaan dan perkiraan, bukan dengan
kq/akinan. Bagaimana mungkin bilangan rakaat di dalamnya terjaga dari Aisph 6,
sedangkan kami meriwayntkan dari Urwah dan Amrah dari Aisyah @ dengan redaksi
png berbeda? Jika selain Ais!,ah seperti yang ia sangka, maka sesungguhnya Urwah
dan Amrah itu lebih dekat dengan Ais!,ah @ daripada Ubaid bin umair. I.gi pula,
riwayat dua orang itr-r lebih besar kernungkinannya untuk terjaga. HR. yahya bin Abu
Katsir dari Abu Hafshah mantan sahaya Aisyah 6 bahwa Ai.yah cqu mengabarinln
dari Nabi $ tentang shalatrya saat terjadi gerhana matahari, di luar riwayat Urwah
dan Amrah." !-rh. Ma nfah Al Atsar Was-Sunan, B/g3l
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saya bertanya, "Apakah Anda berpegang pada hadits ini?"

Ia menjawab, "Tidak. Akan tetapi, mengapa Anda sendiri tidak

berpegang pada hadits ini sedangkan hadits ini mengandung

keterangan tambahan yang tidak ada dalam hadits kalian?" Saya

katakan, "Kami tidak menilainya '/alid." Ia bertanya, "Mengapa

Anda tidak menilainya valid?" Saya menjawab, "la berasal dari

jalur yang terputus, sdangkan kami fidak menilai valkl hadits yang

Adapun hadits gang diriwayatkan Aslrq/afi'i secara kdiru' menurut hanat sap

-Allah Munututr- sebagaimarn ,,ung disampail,n Al Baihaqi adalah hadits yang

diriwayratkan oleh:
Muslim (pernbahasan: Gerhana Matahari, bab: Perkara surga dan Neraka yang

Tampak oleh Nabi $ dalam shalat Kusuf, 2/6234241dari jalur AMul Malik bin Abu

sulaiman dari Atha' dari Jabir dalam sebuah hadits yang panjang. Di dalamngra

disebutkan, "Kernudian Nabi $ be!.diri dan mengimami shalat orang-orang sebanyak

enam rakaat dengan ernpat sujud." Sebelum hadits ini muslim meriwayatkan hadits

Hisyam Ad-Dustuwa'i dari Abu Zubair dari Jabir bin Abdullah. Dalam redaksinp

disebutkan:
"Rasulullah $ mengimami shalat para sahabat beliau. Beliau mernperlama

berdiri hingga mereka jatuh. Kernudian beliau mernperlama ruku" memperlama

bangkit dJ-r.*r', kemudian memperlama ruku', kemudian memperlama bangkit dari

ruki, kemudian beliau sujud dua kali, kernudian beliau bangun dan melakukan seperti

itu. Jadi, ada empat ruku' dan ernpat sujud."

Al Baihaqi-b*kutu, "Kemudian terjadi perbedaan antara AMul Malik dan Atha'

dari Jabir, denlan Hisyam Ad-Dushrwa'i dari Abu Zubair dari Jabir mengenai bilangan

ruku' dalam setiaP rakaat."
"Kami mendapati riwa5nt Hisyam lebih kuat karena ia bersama Abu Zubair lebih

menjaga riwayat ini daripada AMul Malik; dan karena riwayatnya dari segi bilangan

ruku' sejalan dengan riwayat Urwah dan Amrah dari Aisyah @" riwayat Katsir bin

Abbas dan Atha' bin Yasar dari lbnu Abbas, riv,,ayat Abu salamah dari AMullah bin

Amru, serha riwayat Yahya bin Sulaim dan selainnya'"

"AUul Malik dit#ang dalam riwayatrya dari Atha', dimana lbnu Juraij dan

eatadah meriwayatkannyuari Atha' dari Lrbaid bin Umair sebagaimana telah

dijelaskan."
"Jadi, riwayat Hisyam dari Abu Zubair dari Jabir yrang tidak ada perbedaan di

dalamnya serta iejalan'dengan banyak riwayat lainnya itu lebih kuat daripada dua

rfuvayat Atha', dima"a salah satunya disandarkan pada dugaan' dan yang lain

diriwayatkan secara perotzrngan oleh Abdul Malik bin Abu Sulaiman yang mengalami

kekeliruan di lebih dari satu hadits. Allah Mahatahu." (uh. Manfah Al Atsar Was-

Sunan,3/8/-851
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terpufus sanadnya dengan jalur perorangan, serta jalur riwayat
yang menurut kami keliru-Allah Mahatahu."

Ia bertanya, "Apakah Anda meriwayatkan dari hnu
Abbas ;S tentang shalat tiga kali mku?" Saya menjawab, "ya."
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209. Sufryan mengabarkan kepada kami dari Sulaiman Al

Ahwal, ia berkata: Aku mendengar Thawus berkata, "Matahari
mengalami gerhana, kemudian hnu Abbas mengimami kami di
samping sumur Zamzam sebanyak enam ruku dalam empat
sujufl."257

Hadirc ini bersama hadits yang terjaga pada kami, yaitu
hadits dari Ibnu Abbas merupakan hadits Aisyah, Abu Musa, dan
Katsir bin Abbas dari Nabi,S, seluruhnya sepakat bahwa Nabi S
mengerjakan shalat dua rakaat; dalam setiap rakaat ada dua ruku.

257 HR. AHurrazzaq datam MushannaFnyra (pernbahasan: shalat, bab: Tanda-
Tanda Kebesamn Allah, S/lo2-103) dari jalur Ibnu Jumij dari sulaiman AI Ahwal dan
seterusnya.

Redaksi riwapt Abdurmzzaq adalah: "Kemudian ia shalat di tepi sumur Tannzarn
sebanyak dua rakaat; dalam setiap rakaat ada ernpat kali ruku'."

Li-ar,.* )
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Ia bertanya, "Lalu, apa yang menjadikan riwayat Zaid bin

Aslam dari Atha' bin Yasar dari Ibnu Abbas itu lebih valid

daripada riwayat sulaiman bin Ahwal dari Thawus dari Ibnu

Abbas?" Saya menjawab, "Karena dalil dalam riwayat dari Ibnu

Abbas sejalan dengan hadits Zaid bin Aslam darinya-"

Ia bertanya, "Mana pehmiuk yang Anda maksudkan?"

AsySyaf i berkata:
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210. hrahim bin Muhammad meriwayatkan dari Abdullah

bin Abu Bakar, dari umar dan Shafwan bin AMullah bin shafwan,

ia berkata, "Aku melihat hnu Abbas shalat di pinggir sumur

Zamzam saat terjadi gerhana matahari sebanyak dua rakaat; dalam

setiap rakaat ada dua ruku."Zs

zs8 Saga tidak menernukannya pada se.lain AstrqEfi'i-
Meskipun riwayat ini b€rasal dari hmhim bin Muhammad, namun ia diterima

oleh Asy€1nf i. Asy-$pf i meriwayratkannya dalam bahasan tentang Shalat Kusuf,

bab tentang omng-orang yang mengerjakan shalat Kusarf sendirian, no.564.
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Ibnu Abbas rS tidak mengerjakan shalat Khusuf secara
berbeda dari Rasululluh #, insya Allah.

Jika Atha' bin Yasar, Amr atau Shafi,van bin Abdullah dan
Hasan meriwayatkan dari Ibnu Abbas secara berbeda dari yang
diriwayatkan oleh Sulaiman AI Ahwal, maka riwayat tiga orang ifu
lebih pantas diterima. [-agi pula, Abdullah bin Abu Bakar dan zaid
bin Aslam itu lebih banyak riwayat haditsnya dan rebih pantas
mengetahui hadits ini daripada Sulaiman.
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2L7. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas @ bahwa ia
mengerjakan shalat saat terjadi gempa sebanyak tiga ruku dalam
setiap rakaa1."259

Saya katakan, "Seandainya hadits ini valid dari hnu
Abbas;s,, tampaknya hnu Abbas rs membedakan antara sharat
gerhana matahari dan bulan dengan shalat gempa. Jika ia
menyamakan di antara keduanya, maka hadits-hadits kami lebih
banyak dan lebih valid daripada hadits yang Anda riwayatkan.
Karena itu kami berpegang pada hadits yang lebih banyak dan
lebih valid. Seperti itulah pendapat kami dan Anda."

259 HR. AMurrazzaq dalam MushannaFnya 1pa'nuatrasan dan bab lrang sama,
3/102, no. 4931) dari jalur Khalid AI Hadzaza' atau Ashim Al Ahwal dari AMullah
bin Harits dari hnu Abbas dengan redal<si yang serupa.
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Ia berkata, "Di antara sahabat kalian Anda yang

mengatakan bahwa shalat gerhana bulan tidak dikerjakan secara

jamaah sebagaimana shalat gerhana matahari." Saya katakan

kepadanya, "la juga menentang pendapat kami dan pendapat

Anda sehingga Anda tidak perlu menyebutkan pendapatnya."

Ia bertanya, "Tetapi, dPd argumen unfuk membantahnya?"

Saya menjawab, "Haditsnya sendiri telah menjadi bantahan

baginya. Ia meriwayatkan dari hnu Abbas r$a bahwa Nabi s
bersabda, 'sesungguhnya matahai dan bulan merupakan dua

tanda dari tanda-bnda kebesaran Allah. Keduan5n ddak

mengalani gerhana lantamn hidup dan matinya seseorang. Jika

kamu melihat keiadian demikian, maka bersqeralah menuiu dzikir

kepada 411u1i'.26o

Dzikir yang segera dikerjakan oleh Rasulullah # adalah

shalat gerhana matahari, dan perintah beliau ifu sama seperti

perbuatan beliau. Saat terjadi gerhana bulan beliau juga

memerintahkan untuk bersegera melakukan dzikir kepada Allah

sebagaimana yang beliau p€rintahkan saat terjadi gerhana

matahari. Allah @ berftrman,

@i3.i;;(f;r@&;;3'i
,sesungguhnya berunfungtah oftng yang membersihkan diri

(dengan beriman), dan dia ingat nalna Tuhannya, lalu dia shalat'.

(Qs. Al A'laa 1871 L4-15)

Seandainya tidak ada argunen untuk membantahnya selain

penjelasan di atas, maka itu sudah cukup. Akan tetapi, dalam

2@ Hadits no. 199.

593



AlUmm

hadits Ibnu Uyainah dijelaskan bahwa Nabi S memerintahkan

mereka saat terjadi gerhana matahari dan lain unfuk bersegera
mengerjakan dzikir kepada Allah dan shalat.

2L2. Dalam hadits yang valid dijelaskan bahwa hnu
Abbas ;s mengerjakan shalat Khusuf sebagaimana ia mengerjakan
shalat Kusuf, kemudian ia memberitahu orang-orang bahwa
Nabi S melakukan hal seperti 11u."251

Ia bertanya, "Dari mana Anda berpandangan seperti ini?,,

Saya menjawab, "Tidak setiap orang mengetahui-segala sesuafu,

dan tidak ada jaminan seseorang yang dianggap ulama itu tidak
luput dari suafu ilmu.

40. Orang yang Memasuki Pagi Dalam Keadaan
Junub di Bulan Ramadhan
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251 Hadits ini telah disebutkan oleh Asy-syafi'i berikut taUtrit'nya pada no. 55g
dalam bahasan tentang shalat Kusuf. silakan Anda baca komentar kami di tempat
tersebut.
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213. Rabi' menceritakan kepadu'ku-i, ia berkata, ;
Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan

kepada kami dari Abdullah bin Abdurrahman bin Ma'mar Al

Anshari, dari Abu Yunus mantan sahaya Aisyah, dari Aisyah g:
Ada seorang laki{aki yang berkata kepada Rasulullah $, dan saat

ifu ia berdiri di pintu, sedangkan aku mendengar, "Ya Rasulullah,

tadi pagi aku junub sedangkan aku ingin berpuasa." Rasulullah $
bersabda, 'Pada suafu pagi aku pemah iunub padahal aku ingin

berpuasa. Ialu aku mandi kemudian berpuaa pada 6*i i2.'262

t,
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262 Hadits ini telah disebutkan Asysyafi'i berikut takhrit'nya pada no- 920 dalam

bahasan kecil tentang puasa, bab tentang perkam-perkara yang membatalkan puasa-

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.
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2\4. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan

kepada kami dari Sumay mantan sahaya Abu Bakar, ia mendengar

Abu Bakar bin Abdunahman berkata: Aku dan ayahku sedang

bermajelis bersama Marwan bin Hakam, dan saat ifu ia adalah

gubemur Madinah. Kemudian diceritakan kepadanya bahwa Abu

Hurairah;g pemah berkata, "Barangsiapa junub pada pagi hari,

maka dia harus berbuka pada hari itu." Marwan berkata, "Aku

bersumpah padamu, wahai Abdunahman! Pergilah engkau kepada
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Ummul Mukminin, Aisyah dan Ummu Salamah g. Tanyalah

kepada kduanya tentang hal itu." Abu Bakar rnelanjutkan:
Kemudian AMurrahman dan aku pergi menemui Aisyah.
Abdurrahman mengucapkan salam kepadanya dan berkata,
"Wahai Ummul Mukminin, tadi kami duduk bersama Marwan bin
Hakam, lalu diceritakan kepadanya bahwa Abu Hurairah berkata,
"Barangsiapa yang junub pada pagi hari, maka dia harus berbuka
pada hari ifu." Aisyah menjawab, "Wahai Abdurrahman, apa yang

dikatakan Abu Hurairah itu tidak benar. Apakah engkau
membenci apa yang dilakukan oleh Rasulullah $?" Abdurrahman

menjawab, "Demi Allah, tidak." Aisyah berkata, "Aku
menyaksikan Rasulullah S pemah junub pada suafu pagi karena
persefubuhan, bukan mimpi. Kemudian beliau berpuasa pada hari
ifu." Kami lantas keluar dan menemui Ummu Salamah, kami
menanlnkan hal yang sama kepadanya. Ummu Salamah

kemudian menjawab seperti apa yang dikatakan Aisyah. Kami pun
pulang menemui Marwan bin Hakam, kemudian Abdurrahman
menceritakan apa yang dikatakan oleh kedua Ummul Mukminin
ifu. Maruan berkata, "Aku bersumpah kepadamu, wahai Abu
Muhammad! Hendaklah engkau naiki tungganganku yang ada di
depan pinfu, pergl dan temuilah Abu Hurairah di rumahnya, di
Atiq. Setelah ifu kabarkanlah hal ifu kepadanya." Abdurrahman
dan aku kemudian pergl menemui Abu Hurairah. Abdurrahman
berticara dengannya beberapa lama kemudian dia menceritakan
hal ifu kepadanya. Abu Hurairah menjawab, "sebenamya aku juga
tidak mengetahui tentang hal itu, tetapi aku hanya diberitahu oleh
s€seorang."253

263 ffr. AthThabmni (pembahasan: puasa, bab: Riwayat tentang puasanya
seseorang yang M€masuki Pagi dalam Keadaan Junub di Bulan Ramadhan, l-2c;o-
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2L5. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufuan

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sumai mantan sahaya Abu

Bakar menceritakan kepadaku, dari Abu Bakar bin AMurrahman

bin Harits bin Hisyam, dari Aisyah, bahwa ia berkata, "Nabi S
pemah mendapati Shubuh dalam keadaan junub, lalu beliau mandi

dan berpuasa pada hari ifu."2&

291, no. l7l
HR. AI Bukhari (pernbahasan: Puasa, bab: Omng Puasa yang Memasuki Pagi

dalam Keadaan Junub, 2/97) daijalur AMullah bin Musallamah dari Malik dan Abu

Yaman dari Syu'aib dari Az-zuhri dari Abu Bakar bin AMurrahman dan seterusrya.

HR. Muslim (pernbahasan: Puasa, bab: Keabsahan Puasa orang yang TeItit
Fajar dalam Keadaan Junub, 2/779-280, no.75/1709) dari jalur A$urrazzaq dari

hnu Jurail dari AMul Malik bin Abu Bakar dari Abu Bakar dengan redaksi ynng

seruPa.
264 Silakan baca takhijhadits sebelumnyra.
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Kami berpegang pada hadits Aisyah dan Ummu Salamah

istri-istri Nabi S, bukan yang diriwayatkan Abu Hurairah dari

seorang laki-laki dari Rasulullah p$, berdasarkan beberapa alasan.

Di antaranya adalah keduanya men:pakan istri-istri Nabi S,
sedangkan istri beliau ifu lebih mengetahui tentang hal ini daripada

seorang laki{aki yang biasanya mengetahui hal ifu dari mendengar

atau dari berita. Alasan lain adalah Aisyah @ merupakan orang

yang terdepan dari segi hapalan, dan Ummu Salamah juga

seorang penghapal Hadits. Riwayat dua oftmg itu lebih kuat

daripada riwayat satu orang.

Alasan lain adalah karena yang keduanya riwayatkan dari
Nabi S dapat diterima nalar dan lebih sesuai dengan Sunnah.

Barangkali ada yang bertanya, "Apa yang bisa diterima oleh

nalar darinya?" Jawabnya, oleh karena persefubuhan dan

makanan, dan minuman ifu hukumnya mubah pada malam hari

sebelum fajar dan dilarang sesudah fajar hingga matahari

terbenam, maka tidakkah persefubuhan sebelum fajar masih dalam

keadaan mubah? Jika ia menjawab, 'Ya,' maka diajukan

pertanyaan, "Apa pendapat Anda tentang mandi? Apakah mandi

ifu adalah persefubuhan ifu sendiri, atau merupakan sesuafu yang

wajib akibat persefubuhan?" Jika ia menjawab, "la merupakan

sesuafu yang wajib akibat persefubuhan," maka disampaikan

kepadanya, "Tidakkah dalam perbuatannya itu tidak ada sesuafu

yang diharamkan bagi orang yang puasa, baik di malam hari atau

di siang hari?" Jika ia menjawab, "Tidak ada," maka dikatakan,
"Dengan demikian kami mengklaim bahwa oremg tersebut

sempulna puasanya karena ia bermimpi basah pada siang hari

sehingga ia wajib mandi tetapi puasanya tetap sempuma karena ia
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tidak melakukan persetubuhan di siang hari; dan bahwa kervajiban

mandi itu tidak meniscayakan batalnya puasa."

Barangkali ada yang bertanya, "Apakah Rasulullah $
memiliki Sunnah yang hal ini?" Jawabnya, ada, tetapi dari segi

kesimpulan, yaitu dari Rasulullah $, dan larangan memakai

wewangian bagi oftrng yang ihram. Beliau pemah memakai

wewangian yang halal sebelum melakukan ihram, yang wama dan

aromanya masih membekas padanya sesudah ihram. Karena

memakai wewangian ifu sendiri telah terjadi dalam keadaan beliau

di luar ihram. Masalah ini lebih kuat daripada masalah

persetubuhan yang mewajibkan mandi, yang terjadi sebeium

persefubuhan tersebut diharamkan.

Barangkali ada yang bertanya, "Lalu, apa pendapat Anda
tentang orang yang meriwayatkan hadits yang berbeda dari Aisyah
dan Ummu Salamah @?" Jawabnya -Allah Mahatahu- adalah

ada kalanya seseorang mendengar orang lain bertanya tentang

seorang laki-laki yang bersefubuh dengan ishinya di malam hari,

tetapi persefubuhannya itu tetap berlanjut hingga memasuki

sebagian dari waktu fajar sehingga ia diperintahkan unfuk

mengqadha, karena sebagian dari persefubuhan ifu terjadi pada

waktu yang diharamkan melakukan persefubuhan.

Barangkali ada yang bertanya, "Kalau begitu, mengapa hal

ini terjadi pada seorang muhaddits yang tepercaya, hadits-

haditsnya valid dan menghasilkan hujjah?" Jawabnya, hal ini

seperti berlakunya kesaksian dua saksi dalam memutuskan perkara

harta dan darah selama tidak ada saksi lain yang menentangnya.

Ada kalanya dua saksi pertama keliru dan berbohong. Karena itu,

tidak boleh mengabaikan kesaksian dua saksi terakhir dalam
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membuat kepufusan hukum manakala keduanya adil secara

lahiriah. Seandainya ada dua saksi lain yang bersaksi secara

berlawanan dari kesaksian keduanya, maka kesaksian keduanya

tidak dipakai, sebagairnana kesaksian keduanya dipakai manakala

keduanya bersaksi sendiri-sendiri.

Jadi, hukum muhaddits itu tidak berteda dari itu; sama

seperti hukum dua saksi yang tidak ditentang oleh saksi lain.

Tetapi keputusan hukum diubah manakala kedua saksi ditentang

oleh saksi lain berdasarkan alasan yang telah saya sampaikan.

Dalam kasus ini diambil bukti-bukt yang menuniukkan siapa yang

paling hapal di antara kedua muhaddits tersebut sesuai yang saya

sampaikan; tetapi bukti-bukfi ini Udak bisa diambil dalam kesaksian

para saksi sama sekali seandainya bukti itu ada, kecuali dalam

sedikit kasus saja.

41. Bab: Bekam Bagr Orang yang Berpuasa
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216. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata, Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata' Abdul Wahhab bin

Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari Khalid N Hadzdza' ,

dari Abu Qilabah, dari Abu Asy'ab Ash-Shan'ani, dari Syaddad bin

Aus, ia berkata, "Aku bersama Nabi # pada waktu terjadi Fathu

Makkah, \gmudian beliau mehlrqt seorang laki-laki yqng berbekam

pada hari yang kesepuluh dari bulan Ramadhan. Beliau lantas

bersabda sambil memegang tanganku, 'Batallah puasa orang yang

membekam dan yang /i$.Jtu-'.'265

265 11p. Abu Daud (pembahasan: Puasa, bab: Orang Puasa yang Berbekam,

2/L52-L53, no.2360l dari jalur Ahmad bin Hanbal dari Hasan bin Musa dari S!,aiban

dari Yahya dari Abu qrhbah Al Jurmi bahwa ia merrgabarinya bahwa Syaddad bin
Aus... dan setenrsnya dengan redaksi lrang s€rupa. Di dalamnya tidak disebutkan 'pada

waktu teriadi Fathu Makkah'.
Juga dari jalur Wuhaib dari AyrrTr.rb dari Abu Qilabah dari Abu Asy'ats dari

Syaddad bin Aus bahwa Rasulullah S$ mendatangi seorang laki-laki di Baqi' Smng

sedang berbekam sambil mernegang tanganku pada hari kesepuluh dari bulan

Ramadhan, kemudian beliau bersabda, "Ehtallah P&Ea olzng gng membekam dan

gng dibekam."
Abu Daud berkata, "Khalid Al Hadzdza' meriwayatkan dari Abu Qilabah dengan

sanad AyTub dengan redaksi yang sama. Di dalamngra tidak disebutkan 'pada waktu
lerladi Fathu Makkali ."

HR. hnu Khuzaimah ddam Shahihaya (pembahasan: Puasa, bab: Penjelasan

bahwa Bekam Mengakibatkan Batalnya Puasa Orang yang Membekam dan yang

Dibekam, 3/226-227, no. 1962-7963) dari jalur Yahya bin Abu Katsir dari Abu

Qilabah dari Abu Asma' dari Tsauban dengan redaksi yang serupa-

HR. tbnu Hibban dalarn Shahihrryra (pernbahasan: Puasa, bab: Bekam bagi

Orang yang Puasa, 8,/310-307) dari jalur Yahya bin Abu Katsir dan setemsnya. Sanad

hadils shahih menurut kriteria Al Bukhari.
Juga dari jalur Abu Qilabah dari Abu Asy'ats dari Abu Asma' dari Syraddad bin

Aus dan setemsnya. Sanad hadits shahihmennst kriteria Muslim.
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Ibnu Hibban berkomentar, "I{habar ini didengar oleh Abu Qilabah dari Abu
Asma' dari Tsauban; dan didengamya dari Abu Asy'ats dari Abu Asma' dari Syaddad
bin Aus. Kedmnya mempakan jalur sanad yang terjaga. Syaiban bin AMurrahman
menggabungkan dua sanad itu dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Qilabah dari Abu
Asma'dari Tsauban; dan dari Abu Asy'ats dari Abu ,Asma' dari Synddad."

Sebagaimarn hnu Hibban meriwayatkannyra dari jalur AMul Wahhab Ats-Tsaqafi
dan seterusnya seperti yang ada pada AsySyafi'i (no. 3534). Sanad hadits shahih
menurut kriteria Muslim.

Juga dari jalur AMurrazzaq dari Ma'mar dari Yahya bin Abu Katsir dari hrahkn
bin AMullah bin Qarizh dari Sa'ib bin Yazid dari Rafi' bin Khadij, ia berkata:
Rasulullah $ bersaMa... (no. 3535) Sanad hadits shahih menurut kriteria Muslim.

HR. Al Hakirn dalam Al Mustadnk (pembahasan: Puasa, L/4281 dari jalur Al
Auza'i dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Q'rlabah dari Abu Asma' dari Tsauban dan
setenrsnya. Masing-masing dari mereka mendengar dari yang lain, lalu ia mengatakant
menceritakan kepadaku.

Kemudian Al Hakim berkata, "AI Auza'i menqakkan sanad ini dan menilainyra
bagus- Ia menjelaskan p€nyirnakan masing-masing periwayat dari ternannya.
Riumyatryra itu diikuti oleh $,raiban bin AMurrdhman An-Nahwi Hisyarn bin Abu
AMullah Ad-Dush.rwa'i. Mereka semua adalah pam periwayat tsiqah. Jadi, hadits ini
shahih menurut kriteria AI Bukhari dan Muslim, tetapi keduanp tidak melansimln."

Kemudian ia meriruayatkan hadits Syaiban dan HisSram, lalu ia berkata, "Sanad-
sanad yang di dalamnya dijelaskan penyimakan para periwayat 5ang menufurkannl,ra,
sertia para periwayrat yang tepercaya dan valid ifu tidak terciderai dengan pe6edaan
yang ada di dalamnya antara para periwayat Srang cacat pada Abu Qilabah dan
selainnya. Yahya bin Abu Katsir merniliki sanad lain yang shahih menurut kriteria Al
Bukhari dan Muslim."

Kernudian ia melarsir hadits Rafi' bin Khadij, lalu ia b€rkab" "Hendalmgra orang !,ang
kail masalah ini tahu bahu,a kedua sanad milik Yahln bin Abu Kabir itu salah satunya
dtnilai slnhih oleh Ahmad bin Hanbal, dan yang lain dhilai shahih oleh AIi bin Al Madlni.
(Pmdapat keduanya itu dhukil ol€h Al Hakirn)Jadi, Fng satu tidak mencidsai yang lain.
Ishaq bin lbrahim Al Hanzhali juga menilai d:r,hihhadils q/addad bin Aw."

AI Hakim juga meriwayatkan haditsnya itu dari jalur Aryr-rb dari Abu Asy'ats,
kemudian ia mengutip pendapahryra, "Sanad hadits shahih dan bisa dijadikan dasar
hujjah. Hadits ini shahih duryan beberapa sanad, dan kami berpegang padanya."

Kemudian ia berkata, "Ats-Tsauri dan Syu'bah menyepakati riwayatryra dari
Ashim Al Ahwal dari Abu Qilabah seperti ini-maksudnya dari Abu Asy'ats dari
Syaddad bin Aus."

Kemudian ia meriwayatkan hadib keduanya, kemudian ia mengutip pendapat Ali
bin Al Madini tenhng dua hadits tersebut, yaihr hadits Abu Asma' dan hadits syaddad.
Ia berkata, "Saya tidak melihat kedua hadits tersebut selain sebagai hadits yang shahih,
karena dimungkinkan Abu Qilabah mendengamya dari keduanya. Hadits ini tersebar
I"a" lebih dari itr, tetapi kami cukup dengan apa !,ang kami katakan ini." Penilaiannya
itu disepakati oleh A&-Dzahabi.
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2L7. Sufuan mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Abu

Ziyad, dari Miqsam, dari hnu Abbas, bahwa Rasulullah $
berbekam dalam keadaan ihram lagi berpuasa.266

Pentahqiq akan menutup bahasan tentang hadits ini dengan penilaian shahih oleh
Imam Al Bukhari terhadap hadib ini:

At-Tirrnidzi berkata, "Saya bertanyra kepada Muhammad tentang hadits ini, lalu ia
merrjawab, 'Dalam bab ini tidak ada hadits Sang lebrh shahih daripada hadits Syaddad

bin Atrs dan Tsauban."
Sayn bertanya kepadanya, "Bagaimana dengan kesimpangsiuran png terjadi di

dalamnya?" Ia menjawab, "Keduanya menurut sa!'a sama-sanra shahih, karena Yahya

bin Abu Katsir meriwayatkan dari Abu Qlabah dari Abu Asma' dari Tsauban; dan dari
Abu Asy'ab dari q/addad bin Aus. Ia meriwayatkan kedua hadits tercebut."

Abu Isa berkata, "S€p€rti inilah mereka menyebutkan riurapt ini dari AIi bin Al
Madini, bahrrya ia b€rkata, "Hadits q/addad bin Aus dan Tsauban sarDit-soffo shahih."
(Jjh. 'Ilal At-Timtdzi Al lkbialim.122-1231

266 1A1. AI Bukhari (pernbahasan: Puasa, tab: Hukum Bekam dan Muntah bagi

Orang png htasa, 2/42) dari lalur Mu'alla bin Asad dari Wuhaib dari Ayyub dari

Ikrimah dari hnu Abbas & bahwa Nabi $ berbekam dalam keadaan ihram, dan juga

berbekam dalam keadaan ptrasa.

I-lR. Abu Daud (pernbahasan: Puasa, bab: Keringanan Bekam bagi Omng ynng

Puasa, 3/155, no. 32651dari jalur Hafsh bin Umar dari Syr'bah dari Yazid bin Abu
Zyad dan seterusnyra.

HR. At-Tirrnidd (pembahasan: Puasa, bab: Keringanan Bekam bagi Orang yang

Puasa,2/13*139, no. 7771 dafi jalur Ahmad bin Mani' dari AMullah bin Idris dari

Yazid bin Abu Ziyad dari Miqsam dari hrm Abbas & bahwa Nabi $ berbekam di

ternpat antara Makkah dan Madinah, sedangkan beliau saat itu berpuasa.

At-Tirmidd berkata, "Dalam bab ini juga ada riwayat dari Abu Said, Jabir dan

Anas."
At-llrrnidd bertata, "Hadits Ibnu Abbas statusnya hasan-shahih."
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Asy-Syafi'i berkata: Penyimakan Ibnu Aus dari
Rasulullah ffi te4adi pada saat Fathu Makkah, dan saat itu beliau

tidak sedang berihram. Tidak ada seorang pun yang berihram
menemani beliau sebelum haji. Jadi, keterangan Ibnu Abbas;S
tentang bekamnya Nabi S itu terjadi pada haji Islam pada tahun

sepuluh Hijrah, sedangkan hadits, 'Batallah puasa orang yang
membekam dan yang dibekam" ifu terjadi pada waktu Fathu
Makkah, yaitu pada tahun delapan Hijrah, dua tahun sebelum haji
Islam.

Jika kedua hadits tersebut sama-sama valid, maka hadits
ibnu Abbas berkedudukan sebagai nasikh (penghapus), sedangkan

hadits tentang batalnya puasa orang yang membekam dan yang

dibekam ifrs mansul<h (dihapus).

Akan tetapi, seandainya seseorang menghindari bekam,
maka itu lebih saya sukai sebagai langkah kehati-hatian. Juga agar
puasimya tidak terganggu karena ia menjadi lemah sehingga ia
membatalkan puasa. Tetapi jika ia melakukan bekam, maka
bekam tersebut tidak membatalkan puasanya kecuali sesudah ifu ia
melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, yang seandainya ia
melakukannya tanpa bekam maka perbuatan tersebut membatal-
kan puasa.

Selain itu hadits hnu Abbas rS, di dukung dengan qryas,

5nifu bahwa batalnya puasa ifu bukan sesuatu yang keluar dari
fubuh, melainkan karena orang yang berpuasa mengeluarkan
sesuatu dari rongga tubuhnya dengan cara muntah. Ada kalanya
seseorang keluar sperma tanpa ia bersenang-senang, namun hal
ifu fidak membatalkan puasanya. Seseorang juga pasti berkeringat;

dan saat wudhu ia keluar ingus, angin dan kencing. Namun semua
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itu tidak membatalkan puasanya. Yang membatalkan puasa adalah

memasukkan sesuafu ke dalam fubuh, atau bersenang-senang

dengan jalan persefubuhan, atau sengaja muntah karena ini adalah

mengeluarkan sesuafu dari rongga fubuhnya, sebagaimana ia

sengaja memasukkan sesuafu ke dalam hrbuhnya-

42- Bab: Pemikahan Orang Yang Ihram
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218. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan

mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Syihab,

ia berkata: Yazid bin Asham mengabariku bahwa Rasulullah $
menikahi Maimunah saat beliau dalam keadaan halal'" Amr

I

I i,su

o
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berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Syihab, "Apakah kamu

menyandarkan riwayat Yazid bin Asham kepada lbnu Abbas2"267

C
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219. Sufuan *"r,nuburk*'kepada kurni 
'duri 

Agyub bin

Musa, dari Nubaih bin Wahb, dari Aban bin Utsman, dari Utsman,

bahwa Rasulullah $ bersaMa, 'Orang yang sdang ihram tidak

boleh menikah dan tidak pula meminang.'268
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267 gu611r ini telah disebutkan AqrSyafi'i berikut bkhriinya pada no. 2292
dalam bahasan tentang nikah, bab tentang pemikahan orang yang sedang ihram.

268 gu4i5 ini telah disebutkan AqrSyafi'i berikut takhrit'nya pada no. 229O
dalam bahasan tentang nikah, bab tentang pemikahan orang lang sedang ihram.
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220. Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Nubaih bin Wahb

-seseorang dari Bani AMuddar-, dari Aban bin Utsman, dari

Utsman, bahwa Rasulullah S bersabda, 'Orang yang sedang

ihram tidak boleh menikah, atau dinikahkan, dan meminang.'269
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22L. Malt< mengabarkan kepada kami dari Rabi'ah bin Abu

Abdurrahman, dari Sulaiman bin Yasar, bahwa Rasulullah S
menguttrs Abu Rafi' mantan sahayanya dan seorang laki-laki dari

Anshar untuk menikahkan beliau dengan Maimunah. Nabi S saat

itu berada di Madinah.2To

26e gu61L ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut bkhrilnya pada no. 2289
dalam bahasan tentang nikah, bab tentang pernikahan omng !,ang sedang ihmm.

270 gu41L ini telah disebutkan Asy-Syali'i berikut takhrilnya pada no. 2297
dalam bahasan tentang nikah, bab tentang pemikahan orang yang sedang ihmm-
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222. Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, Said bin

Maslamah mengabarkan kepada kami dari Ismail bin UmaSyah,

dari Said bin Musa5ryib, ia berkata, "Fulan keliru. Rasulullah S
tidak menikahi Maimunah melainkan beliau dalam keadaan halal

(fidak sedang ihram1. "z71

223. Sebagian kerabat Maimunah,6 meriwayatkan bahwa

Nabi $ menikahi Maimunah dalam keadaan sedang i6r*n.272

Jadi, hadits yang paling besar kemungkinannya sebagai

hadits valid dari Rasulullah $ adalah Rasulullah $ menikahi

Maimunah dalam keadaan halal.

Barangkali ada yang bertanya, "Apa yang menunjukkan

bahwa hadits tersebut merupakan hadits yang paling valid?"

Jawabnya, diriwayatkan dari Utsman dari Nabi $ larangan bagi

271gu6iL ini telah disebutkan AsySyafi'i berikut paca no. 2293
dalam bahasan tentang nikah, bab tentang pernikahan orang yang sedang ihram.

272 1111. Al Bukhari (pembahasan: Nileh, bab: Nikahnya Orang yang Sedang
Ilx-.am,3/365) dari jalur Malik dari Ismail dari lbnu Uyainah dari Amru dari Jabir bin

7aid, ia berkata: hnu Abbas aS memberitahu kami bahwa Nabi $ menikah dalam
keadaan ihram. (no. 5114)
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orang yang ihram untuk menikah, sedangkan Utsman merupakan

sahabat senior. Sementara orang yang meriwayatkan bahwa

Nabi s menikahinya dalam keadaan ihram itu tidak menemani

Rasulullah $ kecuali sesudah perjalanan dimana beliau menikahi

Maimunah. Sesungguhnya beliau menikahinya sebelum umrah

@ha.
Kemudian dapat dikatakan kepadantya bahwa jika ada dua

hadits yang berbeda, maka hadits yang sanadnya tersambung dan

tidak saya ragukan itu lebih kuat bagi kami asalkan ia valid,

meskipun tidak ada hujjah selain dalam hdits tersebut. Apalagi

hadits Utsman ini didukung dengan hadits lain yang sejalan

dengannya meskipun sanadnya f,dak tersambung seperti

tersambungnya sanad hadits Utsman.

Barangkali ada yang bertil9a, "Akan tetapi, di antara

orang yang meriwayatkan bahwa Rasulullah $ menikahi

Maimunah dalam keadaan ihram adalah kerabat Maimunah yang

mengetahui pemikahannya." Jawabnya, anak saudara Maimunah,

yaitu Yazid bin Asham, memiliki kedudukan yang dekat dengan

Maimunah. Sulaiman bin Yasar juga memiliki perwalian

terhadapnya. Karena itu lebih besar kemungkinannya unfuk

mengetahui pernikahan Maimunah.

Yadd bin Asham dan Sulaiman bin Yasar yang memiliki

kedudukan yang dekat dengan Maimunah mengatakan bahwa

Nabi ,$$ menikahinya dalam keadaan halal. hnu Musay;ib juga

mengatakan bahwa Nabi $ menikahinya dalam keadaan halal.

Dengan demikian, hilanglah alasan untuk menilai valid orang yang

mengatakan bahwa beliau menikahinya dalam keadaan sedang

ihram, yaifu dengan alasan kekerabatan. Juga karena hadits
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Utsman diriwayatkan dengan sanad yang tersambung, tidak

diragukan ketersambungannya, serta lebih kuat unfuk dihukumi

valid, selain sejalan dengan apa yang saya sampaikan.

Jadi, orang yang ihram mana saja yang menikah atau

dinikahkan, maka pemikahannya terhapus berdasarkan alasan

yarrg saya sampaikan, yaifu larangan Nabi S terhadap pemikahan

orang yang sedang ihram.

43. Bab: Tambahan Dalam Jual Beli yang Dilarang
Dalam Riba
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224. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkatar Ary-
Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Suft7an

mengabarkan kepada kami, bahwa ia mendengar Ubaidullah bin
Abu Yazid berkata: Aku mendengar hnu Abbas;S, berkata:
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Usamah bin Zaid mengabariku, bahwa Nabi S bersabda, 'Riba ifu
hanya berlaku dalam nasiah (penangguhan pembayaran dengan

disertai tam bahatzl.'27 3

Ada hadits lain yang diriwayatkan dari jalur lain yang sejalan

dengan hadits ini. Jadi, hnu Abbas lg tidak melihat adanya

larangan dalam jual-beli safu dinar dengan dua dinar, atau safu

dirham dengan dua dirham asalkan funai dengan tunai. Ia hanya

melihat adanya larangan pada transaksi tempo. Demikian pula

dengan seluruh sahabatnya. Pendapat yang sama dengan
pendapat hnu Abbas;{g juga diriwayatkan dari Said, Urwah bin

Zubair iebagai pendapat k"d,ru.,yu, bukan karena diriwayatkan
dari keduanya dari Rasulullah #.

Ini merupakan pendapat ulama Makkah.

273 HR. Muslim (pembahasan: Musaqah, bab: Penjualan Makanan Secam Sama,

3/1218, no. lO2/L595) dari ialur Sufun bin Ulrainah dan seterusnya.

Juga dari jalur Wuhaib dari hnu Tharrms dari Ibnu Abbas dad Usamah bin Zaid

bahwa Rasulullah $ b€rsabda "Tidak berlaku dh dalatn juaLbdi twai dangan hnai."
(no. 103,21596)

Juga dari jalur Suft7an dari Amru dari Abu Shalih, ia berkata: Aku mendengar
Abu Said Al Khudri berkata, "Dinar dengan dinar dan dirham dengan dirham secam

sama dengan sama. Barangsiapa yrang menambahkan atau meminta tambah, maka ia
telah melakukan riba." Saya katakan kepadanyra, "Sesungguhnlra Ibnu Abbas 16

mengatakan hul yra.,S berbeda dari ini." Ia menjawab, "Aku menjumpai lbnu Abbas,
lalu aku berkata, "Apa komentarmu tentang apa yang kamu katakan ini? Apakah ini
adalah berita yang kamu mendengar dari Rasululah $, ataukah kamu menemukannya

dalam Kitab Allah &?" Ia menjawab, "Aku tidak mendengamya dari Rasulullah $,
tidak pula aku menemukannya dalam Kitab AXah. Akan tetapi, Usamah bin Zaid

menceritakan kepadaku bahwa Nabi $ bersabda, 'Riba itu han5n furlaku pda
nasi'ah. " (no. 7Ol/L2771

Juga dari jalur Al Bukhari (pembahasan' Jual-Beli, bab: Penjualan Dinar dengan
Dinar Secara Tempo, 2/108, no. 217&2L791 dari jalur Ibnu Juraij dad Amru bin
Dinar dan seterusn5ra, sebagaimana riwayat yang ada pada Muslim.
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225. Abdul Wahhab mengabarkan kepada kami dari Ayytb

bin Abu Tamimah, dari Muhammad bin Sirin, dari Muslim bin

Yasar dan seorang laki-laki lain, dari Ubadah bin Shamit, bahwa

Rasulullah S bersaMa, 'Uanganlah kalian meniual emas dengan

emas, perak dengan perak, terigu dengan terigu, gandum syair
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dengan gandum syair, garam dengan gamm kecuali seaftt
sama,zT4harang dengan barang,z7s dan funai dengan funai. Akan

tetapi, juallah emas dengan perak, Wrak dengan emas, terigu

dengan gandum ryair gandum s5nir dengan teriga, kurma kering

dengan garatn, dan ganm dengan kurma kering secaftt funai

dengan funai, aja lalian sul<ai."

Periwa5rat hadits berkata, "Salah safu dari keduanya

(Muslim bin Yasar atau periwayat lain) mengurangi kalimat kurma

kering atau garam; dan salah safu dari keduanya menambahkan,

Barangsiapa yang menambahkan atau meminta tambahan, maka

ia ieUn mehkukan iba.t'276
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226. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan

kepada kami dari Musa bin Abu Tamim, dari Said bin Yasar, dari

274 N Azhai berpendapat bahwa maksudnyra adalah dengan takaran/timbangan
serta kualitas yang sama, tdak bdeh ada kelebihan salah satunyra atas yang lain.

27s Maksudnya adalah kedrn barang yang diperiualbelikan sarna-satna tersedia di

tempat.
276 gu61L ini telah dis€butkan AqFSlrafi'i b€rihd bkfuit'nya pada no. 12161,

dalam bahasan tentang jual-beli, bab tentang riba makanan dengan makanan-
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Abu Hurairah, bahwa Rasulullah S bersabda, 'Dinar dengan

dinar, dirham dengan dirham, tidak boleh ada selisih di antara

ked,anya.'277
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227. Malik mengabarkan kepada kami dari Nafi, dari Abu

Said AI Khudri, bahwa Rasulullah $ bersaMa, 'Uanganlah kalian

menjual emas dengan emas kecuali se@ft, dan

kalian melebihkan sebagiann5n atas sebagian yang lain!
Janganlah kalian menjual pemk dengan perak kecuali se@ra

sebanding dan janganlah kalian melebihkan sebagiannya atas

277 HR. Ath-Thabrani (pernbahasan: Jual-Beli, bab: Penjualan Emas dengan
Perak dalam Bentuk Batangan dan Mata Uarry,2/632, no. 2O).

HR. Muslim (pernbahasan: Musaqah, bab: Penukaran Uang, dan Penjualan Emas
dengan Perak secara Trnat,3/L2L2, no. 85/1588) dari jalur AMullah bin Musallamah
AI Qa'nabi dari Sulaiman bin Bilal dari Musa dan setemsnya.
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sebagian yang lain! Dan janganlah kalian menjual sesuafu yang

tidak ada di tempat dengan sesuafu 5nng tersdia di tempat-'278
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228- Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata' Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan

kepada kami, bahwa ia menerima kabar dari kakeknya yaitu Malik

bin Abu Amir, dari Utsman bin Affan, ia berkata: Rasulullah $
bersabda, "Janganlah kalian menjual safu dinar dengan dua dinar,

dan jangan pula satu dirham dengan 4ru 4ir1rrn1'279

Kami berpegang pada hadits-hadits ini yang sejalan dengan

hadits Ubadah. Argumen kami dalam berpegang pada hadits-

hadits ini dan meninggalkan hadits usamah bin Zaid manakala

278 HR. Ath-Thabmni (pernbahasan dan bab lpng sama, 2/632-633, no. 30).

HR. (pernbahasan: Jual-Beli, bab: Peniualan Pemk dengan Perak, 2/108, no'
2L771 danjalur AMullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya-

HR. Muslim (pembahasan, Musaqah, bab' Riba, 3/7208, no.775/75841 dan
jalur Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusnya..

279 HR. Ath-Thabrani (pembahasan dan bab yang salna, 2/633' no. 32).

Sanadnya disambungkan oleh Muslim.
HR. Muslim (pernbahasan dan bab lrang sama, 3/7209, no.78/7585) dari lalur

Ibnu Wahb dari Makhmmah bin Bukair dari aphnya dari Sulaiman bin Yasar dari

Malik bin Abu Amir dan seterusnya.
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makna teksfualnya berbeda, serta meninggalkan pendapat-

pendapat lain adalah karena jiwa manusia itu lebih tenteram untuk

menerima hadits dari periwayat yang jumlahnya lebih banyak

karena mereka lebih besar kemungkinannya untuk menjaga hadits

daripada periwayat yang lebih sedikit. Utsman dan [Jbadah itu

lebih berumur dan lebih senior daripada Usamah. Sementara Abu

Hurairah dan Abu Said itu lebih banyak hapalan haditsnya dari
Nabi ffi-sejauh pengetahuan karni-daripada Usamah.

Barangkali ada png bertan5n, "Apakah hadits Usamah

bertentangan dengan hadits-hadits merela?" Jawabnya, jika

memang hadits Ulamah bertentangan dengan hadits-hidits

mereka, maka argumen ada pada hadits hadits-hadits mereka,

bukan pada hadits Usamah, berdasarkan alasan yang telah kami

sampaikan.

Jika ia bertanya, 'Dari mana Anda berpandangan seperti

itu?" Maka jawabnya -Allah Mahatahu- adalah dimungkinkan
Usamah mendengar Rasulullah $ ditanya tentang riba mengenai

dua jenis barang yang berbeda, yaifu emas dengan perak, dan

kurma kering dengan gandum, lalu beliau bertanya, 'Riba ifu
hanya berlaku pada juaLbeli tempo." Kemudian Usamah
menghapalnya dan menyampaikan perkataan Nabi $ tersebut,

tetapi ia tidak menyampaikan pertanyaan orang yang bertanya,

sehingga kalimat yang ia sampaikan pada orang yang

mendengamya adalah tidak berlaku riba kecuali dalam jual-beli

nasi'ah.
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44- Bab: Orang yang Telah Diiatuhi Sanlsi Hadd
Sebanyak Empat Kali Kemudian Ia Menghalangi

Perbuatannln
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229. Rabi' mencerihkan kepada kami, ia berkata, Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin

Ismail mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Dzi'b, dari Harits

bin AMurrahman, dari Abu Salamah, dari Abu Huraimh, bahwa

Rasulullah $ bersaMa: Kemudian ia merryebtrtkan kalimat, "Maka

deralah ia- " lamenyebutkan hadits selengkapnya-m

28o gp. Abu Daud (pernbahamn: Sanksi Fladd, bab: Ketika Seseorang B€rkali-

Kali Minum Khamer, 5/122-123, no- 4.479, dad iahll. Nashr bin Ashim Al Anthaki,

dari Yazid bin Hanrn Al Wasithi, dari lbrru Abi Dzi'b, dari Flarits bin Abdurrahman, dari

Abu Salamah, dari Abu Hurairah +, ia b€rkah Rmuhrllah $ bersaua, "Jil<a ia

mabuk, maka denhh ia! Kqrudbnlb a nafuk l4i naka dqdlah b! Kanudrteniil<a

ia mabuk lagi, naka dqatah tualKandianiila b nnbtk mtuk kanpt lalin5a, mala
bwulilah ia!"

Abu Daud befkata, "s€e€rti torihh hadts Llrnar bh Abu salamah dari aphnya

dari Abu Hurairah t& dari Nabi $, 'Jila wrang minum Hnnq, nafta dmhh ia!

Jika ia mangulangi rntuk kanpt lahtSa ,rlab hnulrlah ia!"

a

*
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Saya menerima kabar dari Harits bin Abdurrahman Fadhl,

dan ia memiliki hadits-hadits yang hasan, tetapi saya tidak

menghapal dari seorang ulama pun riwayat darinya selain melalui

hnu Abi Dzi'b. Hanya saja, saya tidak tahu apakah ia menghapal

hadits tersebut atau tidak.

(---t-1,
o

d. J.P
o / o / I o'-.
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Seperti ini juga hadits Suhail dari Abu Shalih dari Abu Hurairah 4& dari Nabi $,
"Jil<a mqel<a minum Htatna tntuk kempt kahrya, mal<a bwuhlah merel<a!"

S€e€rh ini pula hadits Ibnu Abi Nu'm dari Ibnu Umar dari Nabi $. Seperti ini
pula hadits Abdullah bin Amru dari Nabi *, dan Syarid dari Nabi $. Sedangkan

dalam hadits AI Jadali dari Muawiyah, Nabi Sr bersaMa, "Jil<a ia manglangi untuk
ketiga atau ka npt kalin5a, mal<a bunuhlah ia!"

HR. Al Hakim dalan Al Mustadmk : Sanksi Hadd, 4/37L) dari jalur
Ibnu Abi Dzi'b dan setenrsnya.

Kemudian Al Haktun berkata, "Status hadits shahih menurut kriteria Al Bukhari
dan Muslim tetapi keduanya tidak melansimSra. Dalam bab ini juga terdapat hadits dari
Jarir bin Abdullah Al Bajali, AMullah bin Umar, dan Syurahbll bin Aus. Mereka semua
berasal dari pam sahabat." Penilaiannya itu disepakafi oleh Adz-Dzahabi.

Kemudian ia meriwayatkan hadis Jarir bin Abdullah dan hadits Abdullah bin
Umar @. Sesudah itu ia berkom€ritar, "Status hadits shahih menurut kriteria Al
Bukhari dan Muslim tetapi keduanya tidak melansimya." Penilaiannya itu disepakati
oleh Adz-Dzahabi.

Kernudian ia meriwalntkannyn dari jalur Suhail bin Abu Shalih dari aynhnya dari
Abu Hurairah rft,, kemudian ia berkata, "Sanad hadits ini shahih menurut kriteria
Muslim, tetapi ia tidak melansimya. Ia juga meriwayatkannya dari hadits Muawiyah."
A&-Dzahabi dabm At-Tall<hish b€rkah, 'Hadits shahih."

AI Haldm juga meriwayatkannya dari hadits Amru bin Syarid dari ayahngra. Ia
Mata, 'Status tadits shahih menurut kriteria Al Bukhari dan Muslim tetapi keduanya
tidak melansimya." PenilaianmTa itu disepakati oleh A&-Dzahabi.

Juga dari jalur gTahr bin Haus17.ab dari AMullah bin Amru; dan dari Syurahbil bin
Aus.
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230. Diriwayatkan dari jalur Amr bin Syr'aib bahwa

Nabi $ bersabda, "Barangsiapa yang telah dijatuhi sanksi hadd

karena suafu perkara sebanyak empat atau tiga kali-Rabi'

berkata: Aku ragu-kemudian ia didatangkan untuk keempat atau

kelima kalinya, maka ia dibunuh atau diasingkan-'281

e
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231. Diriwayatkan dari hadits Abu Zubair, "Barangsiapa

yang telah dijatuhi sanksi hadd empat kali kemudian ia dibawa

menghadap untuk kelima kalinya, maka ia dijatuhi hukuman

^uj^."282
2s1 Saya tidak menernukan riwayat ini. Seperti inilah, riwayat ni mursal, bahkan

mu'adhdhal.
282 S^Uu tidak menernukan riurayat ini, dan stafusnya mutsl. Akan tetapi, At-

Tirmidzi meriwayatkan secara mu'allaq dari jalur Muhammad bin Ishaq dari

Muhammad bin Munkadir dari Jabir bin Abdullah dari Nabi $, beliau bersaMa,
,'hmngsiap 

Srang minum l<hamer, maka demlah ia. knngsiap jang mengulanginya

untuk kanpat kati4a, maka bunuhtah ia!"labefl<ata, "Kernudian ada seorang laki-

laki yang dibawa menghadap Nabi $ sesudah itu. L^aki-laki tersebut minum khamer

unh.rk keernpat kalingra, narnun beliau tidak menjahrhingra hukuman mati." Seperti

ihrlah riwagrat Az-hhn dari Qabishah bin Dzu'aib dari Nabi $ dengan redaksi yang

serupa. Dengan demikian, hukuman mad telah ditiadakan dan yang berlaku adalah

keringarnn. (pembahasan: sanksi Hadd, bab: orang 5nng Minum Khamer Dikenai

Hukuman D em, 3 / 1L4-115]-
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Kemudian ada seorang laki{aki yang telah dijatuhi sanksi

hadd sebanyak empat kali, kemudian ia didatangkan lagi unfuk
kelima kalinya, namun Nabi $ hanya menjafuhkan sanksi hadd

padanya, bukan hukuman mati.

Jika sebagian dari hadits-hadits ini valid dari Nabi $, maka

sesungguhnya diriwayatkan dari Nabi $ hadits yang menghapus-

nya, yaitu hadits Abu Zubair. Diriurayatkan dari Nabi S hadits

yang sama, yang menghapusnya, secara murl.
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232. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufuan

mengabarkan kepada kami dad Az-Z)hi, dari Qabishah bin
Dan'aib, bahwa Nabi S bersaMa, *Jika ia minum khamer, maka

deralah ial'283

2s Hadits ini telah dis€butkan Astrq/afi'i b€rikut bkfuilnya pada no. 2783
dalam bahasan tentang sanl$i hadd dan sifat pernbuangan, bab tentang sanksi hadd
minum khamer. D dalamnya disebu*an, "Kernudian hukuman mati tersebut
ditadakan sehingga berlaku keringanan." Silakan baca kitab Mushannaf Abdunamg
(no. 17O84, 77Ot361.
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Barangkali ada yang bertanya, "Apakah dalam hal ini ada

argumen selain yang Anda sampaikan?" Jawabnyd, 9d, yaitu:
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233. Peiwayat yang tsiqah mengabarkan kepada kami dari

Hammad, dari Yahya bin Said, dari Abu Umamah bin Sahl bin

Hunaif, dari Utsman, bahwa Rasulullah $ bersabda, "Tidak halal

darah seorzrng muslim kecuali akibat salah safu dari tiga perkara,

yaifu kufur sesudah iman, atau zina sesudah berstafus muhshan,

atau membunuh iiwa bukan karena membalas iiwa.'284

Hadits ini tidak diragukan validitasnya dari Nabi S oleh

para ahli Hadits.

Barangkali ada yang bertanya, 'Akan tetapi, dimungkinkan

hadits ini berlaku khusus, sedangkan orang yang kita diperintahkan

untuk menjatuhkan hukuman mati itu ditetapkan dengan nash

perintah yang definitif. Dengan demikian, keduanya tidak bertolak

28a Hadits ini telah disebutkan AsfrSyafi'i berikut bufiinya pada no. 524 dalam

bahasan tentarg orang yang murtad, bab tentang orang yang murtad dari Islam.
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belakang, dan salah satu dari keduanya tidak menghapus yang

lain, kecuali ada dalil bahwa salah safu dari keduanya menghapus

yang lain."

Jawabnya, kami tidak mengetahui adanya seorang ahli

fatwa yang berteda pendapat bahwa barangsiapa yang telah

dijatuhi sanksi hadd dalam suatu perkara sebanyak empat kali,

kemudian ia dibawa menghadap lagi urntuk kelima atau keenam

kalinya, maka sanksi hadd yang sama dijatuhkan padanya, dan ia

tidak dijatuhi hukuman mati. Hal ini mengandung dalil bahwa apa

yang diriwayatkan dari Nabi S tersebut seandainya valid, maka ia

telah terhapus. Selain itu ada dalil Al Qur'an mengenai hal yang

saya sampaikan dengan jelas.

Jika ia bertanya, "Mana dalil Al Qur'an yang Anda

maksud?" Maka jawabnya adalah: manakala Allah menempatkan

hukuman mati di suafu kasus dan hukuman dera di kasus lain,

maka tidak boleh -Allah Mahatahu- untuk menempatkan

hukuman mati pada kasus yang semestinya dikenai hukuman dera,

kecuali ada keterangan yang valid dari Nabi S, tanpa ada yang

menentangnya dan tidak ada yang menghapusnya.

45- Bab: Hewan Kurban

t
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234. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-

syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan

kepada kami dari Abu Zubair, dari Jabir bin Abdullah, bahwa

Rasulullah $ melarang memakan heuran kurban sesudah tiga hari-

Kemudian beliau bersaMa sesudah ihr, "Makanlah kalian,

pdikanlah bekal, dan simpanlahla8s
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28s HR. Ath-Thabrani (pernbahasan: Kurban, bab: Menyimpan Daging Kurban,

2/484, no. 6l..

HR. Muslim (pembahasan: Kurtnn, bab: Penielasan tentang Larangan Memakan

Halan Kurban Setelah Tiga Hari di Atlral Islam, dan Penjelasan tentang

Penghapusannya dan Perkernn untuk Mernakannfia hit'ggu Kapan Seiia' 3/L562 no'

29/t9721.
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235. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-
Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan
kepada kami dari Abdullah bin Waqid bin Abdullah, bahwa ia
berkata: Rasulullah S melarang memakan daging kurban setelah

tiga hari. Abdullah bin Abu Bakar berkata: Kemudian hal itu aku

Jz
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sampaikan kepada funrah, lalu ia berkata: Benar, aku telah

mendengar Aisyah istri Nabi S berkata, "Pada masa

Rasulullah ada sekelompok orang-orang badui datang

bertepatan dengan datangnya hari Idul Adha, lalu Rasulullah $
bersabda, 'smpanlah dagtng kurban unfuk tiga hari dan

sedekahkanlah sisanyaT" Ais5nh berkata, "setelah itu ada yang

bertanya kepada Rasulullah #, '&a.,g-orang telah memanfaatkan

binatang kurtan tersebut dengan menghilangkan lemaknya dan

menjadikan (kulit-kulitnya) sebagai tempat air?' Rasulullah S
bertanya, 'Kenapa begifu? atau yang semisal ifu. Mereka pun

menjawab, 'Ya Rasulullah, engkau telah melarang kami memakan

daging kurban setelah tiga hari'- Rasulullah $ bersabda, 'Aku

melarang kalian larena adaryn orang-oftng Wng datang'

Makanlah daging tercebut, sdekahkanlah dan simpanlah

sisanya'!2%

Tampaknya, Rasulullah # melarang unfuk menyimpan

daging kurtan sesudah tiga hari lantaran ada rombongan orang-

orang badui yang datang ifu bersifat anjuran, bukan keharusan.

Saya katakan bahwa ia tampak sebagai anjuran karena sesuai

dengan firman Allah tentang unta yang dijadikan kurban,

tifri;'&t'V*5; A W qA i{. 
" 

tig

"Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah

sebagiann5m dan beri malanlah oftng yang rela dengan apa tmng

285 tfr,. Ath-Thabmni (pernbatrasan dan bab yang sama' 2/484485, no' 7)'

HR, Muslim (pembahasan dan bab l,ang sama, 3/7551, no.28/L97L) dari plur

Rauh dari Malik dan setemsryra.
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ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang

meminta. "(Qs. Al Hajj I22l: 36}

Ayat ini berkaitan dengan kurban unta yang pelakunya

dianjurkan unhrk melakukannya secara sukarela, bukan kurban

yang wajib atas mereka sebelum mereka melakukannya secara

sukarela. Nabi $ memakan sebagian dari daging kurban beliau

karena kurban itu sifatnya sukarela. Adapun kurban yang wajib

seiuruhnya itu pelakunya tidak boleh memakan sedikit pun

darinya, sebagaimana seseorang tidak boleh memakan sedikit pun

dari zakatnya atau kaffarah yang ia bayarkan. Demikian pula, jika

seseorang wajib mengeluarkan sebagian dari hartanya kemudian ia

memakan sebagiannya, maka itu berarti ia belum mengeluarkan

apa yang wajib baginya secara sempuma.

Saya menganjurkan oftmg yang berkurban sunnah unhrk

memberi makan kepada orang yang kesulitan dan fakir, sesuai

dengan firman Allah,

@ ir;fr,;lfitr$Veiis
"Maka makanlah daripadanya dan (sebahagian

lagi) berikanlah unfuk dimakan orang-orang yang sengsam lagi

fakin " (Qs. Al Hajj [221. 28l'

Juga sesuai dengan firman Allah,

tix6&t'#t$Wq*#usg
'Dan berilah makan orang yang rela dengan apa yang ada

padanya (yunq h'dak meminta-minta) dan orang yang meminta."
(Qs. AI Hajj [22]: 36)
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Kata'$f berarti orang yang meminta-minta. Sedangkan

kata 'i:I6 berarti orang yang berkunjung atau leurat tanpa

sengaja menepati wakfunya. Jika pekurtan memberi satu orang

atau lebih di antara mereka, maka ia sudah termasuk orang-orang

yang memberi makan. Karena ifu, saya lebih senang sekiranya ia

memakan sepertiga kurbannya, menghadiahkan sepertiganya, dan

menyimpan sepertiganya. Seperti ifulah cara penyaluran hewan

kurban. Allah Mahatahu.

Saya senang sekiranya terjadi kesulitan pangan agar

seseorang tidak menyimpan kurbannSn, baik kurtan Idul Adha

atau kurban haji, lebih dari tiga hari sesuai dengan perintah

Rasulullah $ terkait rombongan orang-oftmg badui yang datang.

Jika seseorang tidak memberikan makan dari sebagian daging

kurbannya, maka ia telah berbuat dosa, tetapi ia tidak harus

mengulangi kurbannya. Ia harus memberi makan jika datang orang

miskin yang menjaga diri dan yang meminta-minta, atau orang

yang susah dan orang fakir, agar pemberiannya itu menjadi

pengganti dari apa yang tidak diberikan kepada mereka meskipun

di luar hari-hari ldul Adha.

Barangsiapa yang menyembelih kurban pada waktu yang

memungkinkan imam shalat pada wakfu tersebut sesudah tertit

matahari dan men5ampaikan lfiutbah hingga selesai, maka ia

harus mengulangi kurbannya. Saya tdak mempertimbangkan

beranjaknya imam pada hari itu dari tempat shalat, karena di

antara mereka ada yang menunda dan ada yang mempercepat.

Demikian pula, seandainya imam mempercepat shalat sebelum

matahari terbit, kemudian sesudah ifu ada seseoftrng menyembelih
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kurban, maka ia harus mengulanginya. Wakfu yang berlaku adalah

seukuran shalat yang ditempatkan pada tempatnya.

46- Bab: Sanksi Malsiat

Asy-Syafi'i berkata: Sanksi-sanksi dahulu diberikan terhadap

berbagai maksiat sebelum furun sanksi hadd, kemudian sesudah ifu
sanksi hadd difurunkan. Sedangkan sanksi-sanksi yang telah ada

sanksi hadd di dalamnya dihapuskan.
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235. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan

kepada kami dari Yahya bin said, dari Nu'man bin Murrah, bahwa

Rasulullah g[& bersaMa, 'Ap yang l<alian katakan terkait orang

yang minum khamer, pencuri dan penzina?" Perlanyaan ini

disampaikan sebelum turun ayafayat tentang sanksi hadd. Mereka

menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Kemudian

Rasulullah $ bersabda, "Semua ifu adalah perbuatan-perbuatan

nista, dan semua itu dikenai hukuman. Pencurian yang paling

buruk adalah orang yang mencuri shalahya." Kemudian ia

menufurkan hadits selengkapnya.z8T

Makna yang sama terdapat dalam Kitab Allah 6. Allah &
berfirman,

e o-ds,{i',

,." -Ai O (;'K;6 i'4 q,"?4'L<6 W
@ {dl'#fri J14-'s igi'fri{;'- &

,Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan

keji, hendaHah ada empat orang saksi di antara kamu (yang

menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi

persaksian, maka kurunglah mereka fiimnita-wanita ifu) dalam

287 HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Qashar Shalat dalam Perjalanan, 1/167,

no.72l.
Ibnu AMil Barr berkata, "Para periwayat dari Malik tidak berbeda pendapat

mengenai status mursalhadits ini dari Nu'man bin Murrah. Tetapi hadits ini shahih dart

t"*""r"Ur"s sanadnya dari beberapa riwayat dari hadis Abu Hurairah dan Abu Said'"

'fi';*,aUi4. I
<< <?
A-t V:t)
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rumah sampai mereka menemui ajahya, atau sampai Attah
memberi jalan yang lain ."(Qs. An-Nisaa' t4]: 15)

Inilah sanksi pertama bagi para pelaku zina di dunia.
Kemudian sanksi ini dihapus baE seluruh pelaku zina, baik
merdeka atau budak, baik gadis/Vuiaka atau duda. Kemudian
Allah menetapkan sanksi hadd baE gadis dan perjaka yang
merdeka dan muslim dalam firman-N5ra,

b

iiLiiVti;y::Sblfi C1iz#r
'Perempuan yang bezina dan laki-laki tnng bezina, mal<a

denlah tiaptiap seorcng dari kduan5n semfus kali dera. "(es. An-
Nuur I24l:2)
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237. Rabi' menceritakan kepada kami:

AlUmn

Asy-Syafi'i

mengabarkan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami dari

Ibnu syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah bin utbah dari hnu

Abbas, bahwa ia berkata: Aku mendengar Umar bin Khaththab &
berkata, "Rajam datam Kitab Allah berlaku untuk orang yang

benina manakala telah berstafus muhshan (trdah pemah

menikah), baik taki-laki atau perempuan, manakala ada bukti

terhadapnya, atau terjadi kehamilan, abu ada pengakuan''A18
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2s Hadits ini telah disebutkan Asy'Syafi'i berikut lal<hninya pada no' 2763

dalam bab tentang PerrYangkalan dan pengakuan dalam zira, dalam bahasan tentang

sanksi hadd. Hadis tersebut telah disebutkan al<hrijnya dari Al Bukhari dan Muslim.

Adapun riwayat kitab Al Muwaththa' diriwayatkan oleh Ath-Thabrani

(pembahasan: Sanksi hadd, bab, Riwa5rat tentang Rajam, 2/823, no. 8l..

633



Al Umm

238. Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Said,
bahwa ia mendengar Said bin MusaynTib berkata: Umar berkata,
Jangan sampai kalian binasa (mati) akibat ayat rajam lantaran

seseorang berkata, 'Saya tidak menemukan dua sanksi hadd dalam
Kitab Allah ffi'. llarena Rasulullah $ pemah merajam, dan kami
pun merajam. Demi Dzat yang menguasai jiwaku, seandainya
bukan karena khawatir orang-orang akan mengatakan bahwa
umar menambahi Kitab Allah, tenfulah aku menulisnya: 'Lakijaki
yang fua dan perempuan yang fua manakala berzina, maka
rajamlah keduanya hingga mati,' karena kami pemah
membacan!a."289

28e HR. Ath-Thabrani (pernbahasan dan bab !,ang sama, 2/g24,no. 10):
Malik mengabarkan kepada karni, dari Yahya bin Said bahr,ua ia mendengar Said

bin Musa5yib mengatakan,"Ketka Umar bin Khaththab tiba dari Mina, ia
menderumkan untanya di Abthah. umar kernudian mengumpulkan kerikil dan
menumpukryra. lalu ia menutupi k€rikil-kerikil tersebut dengan jubahnla sambil
berbaring.la menengadahkan tanganryra ke langit dan berdoa, "ya Allah, usiaku telah
lanjut, kekuatanku telah melernah, dan mlqntku mulai menyebar, maka panggilah
diriku ke hadimt-Mu tanpa menyia-nyiakan dan berlebih-lebihan," Kernudian dia
bemngkat menuju Madinah dan berkhutbah di hadapan umat Islam. Ia berkata, "wahai
kaum muslimin, berbagai aturan telah ditetapkan bagi kalian, berbagai perkara fardhu
telah ditetapkan bag kalian, dan kalian ditinggalkan di atas jalan yang putih, kecuali
kalian menyesatkan orang-orang ke kanan dan ke kiri." Ia lantas menepukkan salah
safu tangannya pada tangan lain, kernudian ia berkata, "Jangan sampai kalian binasa
(mati) akibat ayat rajam lantaran seseotmg berkata, "saya tidak menemul.an dua
sanksi hadd dalam Kitab Allah &.' Karena Rasulullah $$ pemah merajam, dan kami
pun merajam. Derni Dzat yang menguasai jiwaku, seandainyra bukan karena khawatir
oEmg-orang akan mengatakan bahwa Umar menambahi Kitab Aflah, ter,fuIah aku
menulisnln: 'taki-laki yang tua dan perempran png hra manakala berzina, maka
mjamlah keduanln hi.rggu mati,' karern I{ami pernah membacanyra."

Malik b€rkata: Yahyra bin said berkata: said bin Musagryib berftata, -Bulan
Dadhiijah belumlah bedalu hingga Umar terbunuh."

Yahya berkata: Aku mendengar Malik berkata, "yang dimaksud dengan laki-laki
yang sudah tua dan p€rempuan yang sudah tua adalah janda dan dudi. Ra;amlah
keduanya hirgga mati."
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239. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik dan hnu

Uyainah mengabarkan kepada kami dari lbnu Syihab, dari

Ubaidullah bin Abdullah, dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid.

Sufyan menambahkan: Ditanyakan bahwa seorang laki-laki

menyebutkan kepada Nabi $ bahwa anaknya betzina dengan istri

seorang laki-laki, maka Rasulullah pun bersabda, " Sungguh aku

akan memufuskan di antara kalian berdua dengan Kitab Allah."

Maka beliau mendera anak laki-laki itu serafus kali dera dan

mengasingkannya safu tahun, dan beliau mernerintahkan Unais

agar menemui wanita yang lain itu. Jika ia mengaku maka agar
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Unais merajamnya. Wanita itu mengakuinya dan Unais pun
merajamnya.29o

Asy-Syafi'i berkata: Anak laki-lakinya itu masih perjaka,
sedangkan istri laki-laki lain ifu tenfunya berstatus menikah.

Rasulullah $ menerangkan dari Allah ft sanksi hadd bagi
perjaka dan duda (pemah menikah) dalam zkn. Hal itu
menunjukkan hal seperti grang dikatakan oleh Umar r& terkait
sanksi hadd untuk duda dalam zina.

Allah ffi berfirman tentang para budak,

zso Hadit ini tdah dis€bu&an Astrqraf i b€rilut pada no. 2751.
Stahrs hadits mutblaq alaih.

sut/an meriunyatkan secarcl p€roraryJan hadib ini di antara para sahabat Az-
A)hrt dengan tambahan rxirxl syibl dahm sanadnya. At-Tirmidzi sesudah
merir,uayatkan hadits Sut an ini dan sdainnya (no. 12133) berkata:

"Hadits Abu Hurairah dar. Zafr bin Khalid statu-snya hasn-stnhih. Seperu itulah
Malik bin Arns, Ma'mar dan tebih dari seorang ahli Hadits meriurayatkannya dari Az-
Zuhri dari Ubaidullah bin AMullah bin Utbah dari Abu Huaimh dan Taid bin Khalid
dari Nabi $. Muel<a meriwayatkan dengan sanad ini dari Nabi $ bahwa beliau
bersaMa, uika budak pqanpan fuan, nab d@lah ia. Jit<a ia bqzina untuk
kempt lalinya, maka iuallah ia mal<ipun dagan seubs bri.'sutan bin Uyainah
juga meriwapd<an dui Az-Z.tfui dari ubaidullah dari Abu Humimh, zaid bin Khalid
dan Syibl. Hadits Ibnu u!,ainah mengandung kekeliruan karena Sufun bh Uyainah
memasukkan satu hadits ke dalam hadits lain. Yang benar adalah yang diriurayatkan
oleh Muharnmad bin walid Az-zubai&, Yumrs bin Ubaid dan anak saudara Az-zrhn
dan Az-zrhfi dari ubaidullah dari Abu Huraimh danzaidbin Khalid dari Nabi *, ,Jit<a

budak peranpan fudtla...'Az-Z,hn dari ubaiduflah dad syibl bin
Khalid dari Abdullah bin Malik Al Atrsi dari l{abi $, Miau b€rsabda, Jika budak
pqqnpan bqzina---'Inilah yarg slnhih menunrt para ahli Hadits. syibl bin Khalid
udak p€rnah berjumpa dengan Nabi $. svtbl hanya meriwayatkan dari Abdullah bin
Malik Al Ausi dari Nabi $. Inilah yang dnhk. sedangkan hadits lbnu u!,ainah tdak
teriaga- Ia meriunyatkannya darinya bahwa ia trerlrata: syibl bin Hamid_ Ini keliru,
karena yang benar adalah syibl bin Khalid. Ada prrla 5rang mengatakan syibl bin
Khulaid." (Uh. Sunan At-Timnd4 s/lMl

Uh. Fath Al Bad karya lbnu tlaiar (12/141, t€rbitan As-salafi!4/ah). Jika hadits
tersebut mutbfaq akih, mal<a se$.mgguhnya dalam hah tidak terdapat riwayat yang
dalam sarndnya ada syibl sebagaimarn yarg dijelaskan lbnu Hajar di tempat lain.
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,,Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin,

kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina)' maka

atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita

merdeka yang bersuami-"(Qs- An-Nisaa' l4l25)

Karena itu kami memahami maksud Allah bahwa budak-

budak yang berzina dikenai sanksi dera lima puluh kali, karena

ukuran setengah tidak diterapkan kecuali untuk bilangan yang bisa

dibagi. Adapun rajam tidak memiliki ukuran setengah karena yang

dirajam itu bisa jadi mati akibat lemparan batu pertama, dan bisa

jadi ia tidak mati kecuali sesudah lemparan banyak batu'
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240. AMul wahhab mengabarkan kepada kami dari Yunus

bin Ubaid, dari Hasan, dari Ubadah bin Sharnit, bahwa Nabi S
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bersabda, "Ambillah dariku (aturan inil Anah telah mengadakan
jalan bagi mereka. Zina yang ditakukan oleh gadis dan perjaka
hukumannSm adalah dera serafus kali dan diasingkan selama
sebhun. sdangkan duda dengan janda hukurnannya adalah dera
serafus kali dan fttjap.29L

Seorang periwayat yang biqah menceritakan kepadaku
bahwa Hasan memasukkan Haththan Ar-Raqqasyi antara dirinya
dan Ubadah- saya tidak tahu apakah AMul wahhab
memasukkannya di antara keduanya lalu nama tersebut hilang dari
kitab saya ketika salra menyalinn5a dari naskah asli atau tidak.
Naskah asli pada saat saya menulis kitab ini tidak berada di
tempat-

AsySSafi'i berkata: Inilah penghapusan pertama yang
terjadi dalam hulom, yaifu dua pelaku zina ditahan dan dihukum
fisik; serta merupakan sanksi hadd pertama yang difurunkan. Hal
ini mengandtrng penjelasan yang telah saya sampaikan terkait
hadits sebelumn5n, bahwa Allah ft menurunkan sanksi hadd zina
bagi gadis dan perjaka, serta bagi janda dan duda; dan bahwa
sanksi hadd bagi gadis dan perjaka adarah masing-masing
diasingkan. Selain itu, masing-masing didera serafus kali.
Sedangkan dera unh.rk yang sudah menikah dihapus, sementara
salah satu dari sanksi unfuknya dipertahankan. Karena ifu Nabi S
merajam isfui laki-laki tersebut, serta merajam Ma'iz bin Malik.
Tetapi beliau tidak mendera salah safu dari keduanya.

2er l-ladits ini telah diseb,tkan Aqrsyafi'i berikut bkfuiinw @ no. 2ls9
datam bahasan tentang sanl*i hadd, bab tentang penyangkalan dan pengakuan dalam
zina.
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dalil yang

menunjukkan bahwa ishi laki-laki tersebut dan Ma'iz dikenai sanksi

sesudah ada sabda Nabi $, Janda dengan duda hukuman dera

serafus kali dan rajam?"

Jawabnya, manakala Nabi $ bersabda, 'Ambillah dariku

(aturan inil Attah telah mengadakan ialan bagi mereka. Zina yang

dilakukan duda dengan janda hukumannya adalah dera serafus kali

dan rajaml maka itu tidak disampaikan kecuali sebagai sanksi

hadd pertama yang dijatuhkan pada pelaku zina. oleh karena ini

yang pertama, maka sesuatu yang muncul belakangan itu berbeda

darinya. Kita semua tahu bahwa ia ditetapkan sesudah sanksi yang

pertama. Sedangkan yang ditetapkan sesudahnya ifu menghapus

sanksi yang sebelumnya manakala berbeda' Kami telah

menetapkan hal ini, dan yang menghapusnya adalah hadits

tentang perempuan yang dirajam unais, bersama hadits Ma'iz dan

sela. Jadi, sanksi hadd ihr berlaku pada orang-orang yang dijatuhi

sanksi hadd atas apa yang mereka lakukan meskipun mereka

banyak melakukannya. Karena mereka dalam setiap keadaan itu

dianggap melakukan perbuatan pidana selama mereka dikenai

sanksi hadd. Mereka itu juga dianggap sebagai pelaku zina sesudah

zina yang pertama dan sesudah empat belas kali. Demikian pula

dengan para penuduh zina yang Allah turunkan sanksi hadd bagi

mereka berupa dera delapan puluh kali, serta semua orang yang

dikenai sanksi hadd.
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241- Diriwayatkan dari Nabi $ bahwa beliau bersabda,

"Jika budak perempuan salah seorang di antara kalian berzina lalu
zinan5n ifu tefiukti, maka hendaklah ia menderanya. " Kemudian
beliau bersaMa, 'Maka hendaHah ia menjuarnya" sesudah grang

ketiga atau keempat.2sz

242. Diiwayatkan dari Nabi $ tentang orang yang minum
khamer dan dikenai sanksi dera sebanyak tiga atau empat l<ali,zos
kemudian ia dihukum mati. Kemudian dihapalkan hadits dari
Nabi S bahwa beliau mendera orang yang minum khamer dalam
bilangan yang sebelumnya beliau mengatakan bahwa dalam
bilangan itu pelakunya dihukum mati. Kemudian orang yang
minum khamer itu didatangkan lagi, tetapi beliau hanya
menderanya- Beliau telah meniadakan hukuman mati, dan yang
berlaku adalah keringanan.

Hukuman mati telah dihapus bagi orang yang telah dijafuhi
sanksi hadd sebanyak empat kali lalu ia didatangkan untuk kelima

DzHadits ini telah disebutkan Asy-syafi,i berikut takhriinya pada no. zzGZ,
dalam bahasan tentang sanksi hadd, bab tentang .u'toi i.,uia yang dijatuhkan
seseorang atas budak perernpuannla manakala berzlna.

293 5ihl.,,'r baca bab sebelumnya, yaifu tentang orang yang telah dijatuhi sanksi
ladd dalam suatu perkara sebanyrak ernpat kari kernudian iu -nn'srr*sinya, no. 21r.
Pengalihan sarnd di dalamnya mengarah kepada hadits no. 22g3.
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kalinya, sesuai yang telah saya jelaskan. Demikian pula dengan

walabudakperempuan sesudah berzina tiga atau empat kali.

47 - Bab: Nilrah Mut'ah
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243. Rabi', menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-

syafi,i mengabarkan kepada kami, ia berkata: sufyan

mengabarkan kepada kami dari Az-zuhti, dari Hasan dan Abdullah

bin Muhammad bin Ali, ia berkata, Hasan adalah yang paling

diridhai ayah keduanya. (la berkata)bahwa Ali berkata kepada lbnu

64L



Al Umm

Abbas, "Sesungguhnya Rasulullah $ melarang nikah mut'ah dan

daging keledai jinak.' 29+
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2M. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata, Aslr
Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Dari Ismail, dari
Qais, ia berkata: Aku mendengar hnu Mas'ud rS berkata, "Kami
berperang bersama Rasulullah $, sedangkan kami tdak
membawa istri-istri kami. Karena ifu kami ingin mengebiri diri
kami. Namun Rasulullah $ melarang hal itu bagi kalian.

Kemudian beliau memberi kami keringanan untuk menikahi
perempuan hingga waktu tertenfu dengan suafu *u1-r*."295

2ea gu61t' ini telah disebutkan Asysyaf i berikut taffirit'nya pada no. 33g9
dalam bahasan tentang perbedaan antrara Ali dan Ibnu Mas'ud, bab tentang nikah
mut'ah.

2e5 Hadits ini telah disebutkan Asysyafi'i berikut takfuilnya pada no. 33gg
dalam bahasan tentang perbedaan antara Ali dan lbnu Mas'ud, bab tentang nikah
mut'ah.
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Kemudian Ibnu Mas'ud;S menyebutkan keringanan unfuk

melakukan nikah mut'ah tetapi ia tidak menetapkan wakfunya

yang menunjukkan bahwa keringanan ifu dikeluarkan sebelum

Perang Khaibar atau sesudahnya. Karena ihr, tampaknya hadits Ali

bin Abu Thalib;ga mengenai larangan Nabi d& terhadap nikah

mut'ah itu lebih kuat alasanngra untuk dijadikan sebagai penghapus

hukum-Allah Mahatahu. Karena itu, nikah mut'ah itu hukumnya

tidak halal dalam keadaan apa Pun-

245. J/rra hadits Rabi' bin Sabrah status valid, maka ia

menjelaskan bahwa Rasulullah $ pada mulanya menghalalkan

nikah mut'ah, tetapi kemudian beliau bersaMa, "la haram hingga

Hari Kiamu1."296

Jika hadits ini tidak valid, dan dalam hadits Ali & tidak ada

penjelasan bahwa ia berkedudukan sebagat nasikh bagi hadits Ibnu

Mas'ud dan selainnya yang meriwayatkan kehalalan mut'ah, maka

gugurlah penghalalannya berdasarkan dalil-dalil Al Qur'an dan

Sunnah serta qiyas. Kami telah menyampaikan hal itu di tempat

kami ditanya.

2% Hadits ini telah disebutkan AqrSyali'i berikut burit'nya pada no. 3391

dalam bahasan tentang perbedaan antam Ali dan Auullah bin Mas'ud, bab tentang

nikah mut'ah. Redaksi hadits di ternpat tersebut adalah, "Rasulullah $ melarang nikah

mut'ah."
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48. Bab: Perbedaan Pendapat Terkait Nikah
Mut'ah

Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: AsySyafi'i
berkata: Kami ditentang oleh beberapa ulama terkait nikah mut'ah.
Sebagian dari mereka mengatakan, "Pelarangan nikah mut'ah ifu
terjadi pada tahun Khaibar, dimana mereka melakukan nikah
mut'ah terhadap perempuan-perempuan Yahudi di negeri musyrik,
lalu hal ifu dimakruhkan bagr mereka, bukan diharamkan.
Alasannya adalah karena oqfig-oftmg pemah melalukan nikah
mut'ah pada waktu Fathu Makkah menurut hadits Aziz bin
11^ur.'297

Pendapat tersebut dapat dijarrab bahwa hadits tentang
Iarangan nikah mut'ah unfuk selama-lamanya pada tahun Fathu
Mal<kah itu lebih jelas daripada hadits Ali bin Abu Thalib &.2e8
Oleh karena ia tidak valid, maka ia tidak mengandung hujjah
tentang pemberian keringanan terhadap mut'ah, melainkan ia
dilarang sebagaimana diriwayatkan Ali bin Abu Thalib. pelarangan

297 Abdul Aziz bh Umar meriu'agratkan hadits Rabi' bin sabrah yrang telah
diisyaratkan sebelumnya:

HR, Muslim (pembahasan: Nikah, tab: Nikah Mufah dan penjerasan bahwa Ia
Dimubahkan Kemudian Dihapus, Kernudian Dimubahkan [agi, Kernudian Dihapus
[agi, dan Keharamannya Permanen hingga Hari Kiamat, 2/7OSZ\.

Redaksi hadits tersebut adalah, "saunggulnta aku teJah mengizinlan kalian
unfuk melakukan kamu terhadap perempuan-perempuan, dan saunguhng Altah
telah mengharamlannyn hingga Hari Kiamat- hmngskp Stang manihki isbi yang
dinikahi dengan mut'ah, maka hazdaMah ia metepstcanng, dan jangantah kalian
mangambil ap 5ang telah kalian bqikan kepada mqet<a dikit pun!"

Dalam beberapa riwayat hadib ini dijelaslon bahren sabda ini disampaikan pada
tahrn Fathu Makl<ah. (no. 19-28/1406l.

2e8 Haditsnya telah disebutkan pada no. Z4g dalanbab ini.
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tersebut menumt kami menghasilkan hukum haram kecr.rali ada

dalilbahwa itu hanya bersifat himbauan, bukan pelarangan-

Ia bertanya, "Apa pendapat Anda jika dalam larangan

terhadap nikah mut'ah tidak ada dalil yang menunjukkan nasikh

dan mansuklf Apakah menurut Anda keringanan di dalamnya itu

lebih kuat ataukah larangan terhadapnya?" Kami menjawab,

"Laranganlah yang lebih kuat-Allah Mahatahu." Ia bertanSn,

"Apa dalilnya?" Saya menjawab, "Allah fuberhrman,

J ro6'&Jy@- t'9* i*- ;il rt i$is

#;K!;i
'Dan orang-orzrng Jnng meniaga kemaluannya, kuuali

terhadap isbi-isti mereka atau budak yang mereka miliki'- (Qs- AI

Mukminuun 1231:5'51

Jadi, Allah @ menghammkan perempuan kecuali dengan

jalan nikah atau kepemilikan budak. Allah juga berfirman tentang

perempuan-perempuan png dinikahi,

tir';; rb e'k* "{36 <; % ;\ J}
'Hai orang'orang tnng beriman, apabila kamu menikahi

perempuan-perempuan yang beiman, kemudian l<amu cenikan

mereka sebelum kamu menampuinya mala sekali-kali fidak waiib

atas mereka idah bagimu yang kamu minta menyempumakann5n'-

(Qs. Al Ahzaab [33]: 49)

wI$y-fit;'t$t.z -)i( |) - //z
L?43)t r:'\r

," t y*1 7,1
OAb\;et-b/
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Allah & menghalalkan perempuan dengan jalan nikah

sesudah diharamkan, dan Allah tidak mengharamkan mereka lagi
kecuali dengan jalan talak. Allah fubertirman tentang talak,

*U:Ui1o,u'4"tv;F'a67'&l*ti
'Talak (yanq dapat diru1:uki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk

lagi dengan cara t/ang makruf atau menceraikan dengan cz,ra yang
baik'. (Qs. Al Baqarah l2l: 229)

i'*r;5 d614, q:\t'q,!iJ ef,

"r?$',4ir&iu 13J;,t--bbi;L-

'Dan jika l<amu ingin mengganti istimu dengan isti Sang
lain, sedang kamu telah memberikan kepada sneorang di antara
mereka harta yang banyak, maka janganlah karnu mengambil
kembali daipadanya barang sediht pun'. (Qs. An-Nisaa' [4]: 20)

Allah & menyerahkan kepada suami hak untuk
memufuskan tali akad nikah yang telah ia simpulkan. Jadi, dapat
dipahami dengan jelas -AIIah Mahatahu- bahwa nikah mut'ah itu
telah dihapus dengan Al Qur'an dan Sunnah dalam larangan
terhadapnya sesuai alasan yang telah kami sampaikan. Karena
nikah mut'ah adalah seorang laki-laki menikahi seorang
perempuan dalam jangka wakfu tertentu, kemudian pemikahannya
terhapus tanpa ada tindakan dari suami memunculkan talak.
Dalam nikah mut'ah terjadi pembatalan terhadap apa yang saya
sampaikan, padahal Allah menyerahkan kepada para suami hak
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untuk menahan atau menalak. Dalam nikah mut'ah juga terjadi

pembatalan warisan antara suami-isfui, serta hukum-hukum nikah

yang Allah tetapkan dalam zhihar, ila', dan li'an marnl<ala jangka

waktu yang disepakati telah habis sebelum ada tindakan dari suami

untuk menjafuhkan talak."

49- Bab: Jenazah

,:G4Ut 6?l i,Ss

* ,!e-ort * ,LQr 6?i ,,sv

;'jr G:L -Y 11(

O/

f t'y-
C

t!\ 'l' J;t'Jtl :

...- t"/1 .,3&J.u! ),,f

;,u'*rrirG*,i;
&Qt-r*;;t'*:r i-?t

246- Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan mengabar-

kan kepada kami dari Az-Ztrhri, dari Salim, dari ayahnya, dari

Amir bin Rabi'ah, ia berkata: Rasulullah $ bersabda, 'Jika kalian

melihat pnazah, maka berdintah untuknSn hingga ienazah telah

melewati kalian atau diletal*an-'299

299HR. Al Bu},hari (pembahasan: Jurazah, bab: Berdiri untuk Menghormati

Jurazah, L/4O3, no. 1307) dari jalur Ali bin AMullah dari fut/an dan seterusnya'

Hd. t4*f,,., O"*rU"n**, l*ru^h, bab: Berdiri unhrk Menghormati Jenazah,

2/659, no.73/958L
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Asy-Syafi'i berkata: Mereka meriwayatkan hadits sempa
yang sejalan dengannya. Hadits ini tidak terlepas dari
kemungkinannya sebagai hadits yang mansul<h, dan bahwa
Nabi S berdiri unfuk jenazah karena suafu alasan yang dapat
dipahami oleh sebagian muhaddits.

247. Yaitu bahwa itu adalah jenazah laki-laki yahudi yang
dibawa melewati depan Nabi S, sehingga Nabi $$ berdiri
unfuknya karena beliau tidak senang sekiranya jenazah tersebut
lebih unggi daripada beliau, Apapun alasannya di antara keduanya,
ada riwayat dari Nabi ffi bahwa beliau meninggalkan praktik ini
sesudah mengerjakannya. sedangkan argumen ifu ada pada hadits
yang paling akhir. Jika yang pertama hukumnya wajib, maka yang
terakhir berkedudukan sebagai nasil<h terhadapnya. Jika yang
pertama bersifat anjuran, maka yang terakhir juga anjuran. Jika
yang pertama hukumnya mubah, maka tidak ada larangan unfuk
berdiri, tetapi duduk lebih dianjurkan karena itulah praktik terakhir
dari Rasulullah g.soo

300 AI Baihaqi meriwayatkannya dalam Manfah At Atsar was-sunan
(pembahasan, Jenazah, bab: Berdiri demi Jenazah, g/LS7) dari jalur AMullah bin
wahb dari sulaiman bin Bilal dari Ja'far bin Muhammad dari a5rahnya, ia berkata:
Hasan bin Ali duduk bersama sekumpulan orang, kernudian ada jenazah yang
meleruatinya. orang-orang berdiri ketika jenazah itu muncul, lalu Hasan ui" ntl
berkata, "Dahulu ada jenazah seoErlg Yahudi yang dibaura mele,.,rrati Rasulullah #,
sedangkan Nabi S bemda di jalan yang dila,vati jqazah tersebut. Beliau lantas berdiri
ketika jenazah itu tlba karena beliau tidak senang sekiranya janazah ifu berada di atas
kepala beliau."
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248. Malikmengabarkan kepada kami dari Yahya bin said,

dari waqid bin Amr bin Sa'd bin Muadz; dan dari Nafi' bin Jubair,

dari Mas'ud bin Hakam, dari Ali bin Abu Thalib, bahwa

Rasulullah $ dahulu berdiri saat ada ienazah, kemudian beliau

dudult.30l

50. Bab: Syuf'ah

e)t GL -yrlils (

; y..-' f ,.ala| J. * UC 6?l i,SsL

I

sr Hadits ini telah disebutkan Aqrsyafi'i berikut takhnjlya pada no. 717 dalam

bahasan tentang jenazah, bab terrtang berdiri untuk iertazah'
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,lnt Ji', Li ,;r"-|t )it u'* G_f) *-*At
\3 lril o / o-l o | ,. . 

t o ti4ilqa1ilr: Jtl
/ozJ
A,e;

Ps t5!,

249. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-
Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan
kepada kami dari Ibnu syihab, dari said bin Musayryib dan Abu
salamah bin Abdurrahman, bahwa Rasuruflah $ bersabda,
'syuf'ah hartm berlaku pada objek yang tidak bisa dibagi. Jika ada
batas-batasnya, mal<a frdak berlaku syuf'215.'aoz

,iAr 6?i :Jtl ,'G*tHt 6?f -yo.
,/._ti U ,:a** ,si * ,!g-u!J, f ,-,^Z dl/ - z / . I

arA,"\;GJ b',rr ,{riar Jr,r,f
250. AsySyafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata:

Perir,nayat yang tsiqah mengabarkan kepada kami dari Ma'mar,
dan Az-zuhri, dari Abu Salamah, dari Jabir, dari Rasulullah ,#,

3o2 HR. Ath-Thabrani (pernbahasan: syuf'ah, bab: obyek yang Terkena qrufah,
2n13, no. 1).

Ibnu Abdil Barr b€rkata, "status ladlds Musllamah dari Malik bagi mayoritas
periwayat Al Muwathha 'dan selainnyra." silakan rihat hadits berikutnya.
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dengan redaksi yang sama,

berbeda.3o3

atau semakna dengannya tanpa

t
'J J.t*gL)' '/

.//lo /

L;r't-l ,P
ito a ? ///o '* .

t*lJl Ur.-l yt -Y o \

*,tG'*,;3r ci,y,e? ;) *,lY*
t qi;ikt its fi *,, ilL hr J, 

"lt|*)clri-jt *itit;,"$i
251. Masalah ini dikabarkan kepada kami oleh AsySyafi'i:

said bin salim mengabarkan kepada kami dari hnu Juraij, dari

Abu Zubair, dari Jabir, dari Nabi $, bahwa ia berkata, "S5ruf'ah

hanya berlaku pada objek Jnng tidak bisa dibagi. Jika ada batas-

batasnya, maka tidak be?laku sytf'21i-'su

Kami berpegang pada hadits ini. Karena itu kami katakan

bahwa syufah tidak berlaku pada objek y*g bisa dibagi, dengan

mengikuti Strnnah Rasulullah #b. Kami tahu bahwa manakala

rumah milik bersama antara dua orang, lalu salah safu dari

keduanya menjual bagiannya dari rumah tersebut, maka salah satu

dari keduanya tidak berhak apa pun meskipun sedikit kecuali

temannya juga memiliki setengahn5ra. Manakala pembeli masuk

berdampingan dengan sekufu penjual, maka sekufu lebih berhak

atas bagian ifu daripada pembeli, dengan membayarkan harga beli

3o3p1u6i1r ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berilut takhrilnya pada no. 3116.

Status hadits muttafaq alaih.
n4lbid.
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yang telah dikeluarkan pembeli. Manakala dua sekufu telah berbagi

lalu salah satu dari keduanya menjual bagiannya, maka ia menjual

bagian yang di dalamnya tidak ada andil kepemilikan sedikit pun

bagi tetangganya meskipun akses keduanya safu, karena akses

tidak tercakup ke dalam objek yang tidak di;ual. Sebagaimana

keduanya dengan persekutuan keduanya atas jalan tersebut tidak

dianggap sebagai sekutu atas rumah yang dibagikan, maka

demikian pula dengan persekutuan atas jalan ifu tidak dijadikan

faktor penentu sgruf'ah atas rumah yang keduanya tidak lagi

bersekufu di dalamnya.

Diriwayatkan dua hadits yang menjadia acuan dua

kelompok ulama, tetapi masing-masing berbeda dari madzhab

kami. Yang pertama adalah:

et;\,f ,6?i ^#'; o(;i!-yoy
"..( .t/ 1 o . 4 ,, o o / o . t-.. o. odr ,p,t €;t f ,**t /.)f * ca-a r.

*'6()Gtr:Jte tut Jyi
252. Sesungguhnya Suflnn bin Uyainah mengabarkan

kepada kami dari lbrahim bin Maisarah, dari Amr bin Syarid, dari
Abu Rafi', bahwa Rasulullah $ bersabda, "Tetangga ifu lebih

berhak karena faktor kdekatannya.'8oS

m5 Hadits ini telah disebutkan Aqrsyafi'i b€rikut bUrit'nya pada no. 3ll7
dalam bahasan tentang pertedaan pendapat pam ulama Imk. Hadits ini diriwayatkan
oleh Al Bukhari.
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Dalam hadits sebagian ulama yang menentang pendapat

kami ada tambahan bahwa Abu Rafi' memiliki rumah dalam wisma

seseorang, lalu ia menawarkan kepadanya rumah tersebut dengan

harga empat rafus dirham. Ia berkata, "Aku sebenamya telah

ditawari harga delapan rafus dirham, tetapi aku mendengar

Rasulullah $ bersabda, "Tetangga ifu lebih berhak karena faktor

kedekatannya."

Kemudian ulama yang menentang pendapat kami ifu
berkata, "Saya menakrruili hadits ini, sehingga saya katakan bahwa

sekutu yang tidak berbagi itu memiliki hak syuf'ah, dan tetangga

yang bertakti itu juga memiliki hak siruf'ah, baik rumahnya

menempel atau tdak menempel, manakala antara rumahnya

tetangga dan rumah yang dUual tidak ada jalan yang tembus,

meskipun jarak di antara keduanya jauh."

Ia berargumen dengan mengatakan, "Abu Rafi' melihat

syufah sebagai hak orang yang memiliki rumah dalam kompleks,

sedangkan rumah tersebut dapat dibagi, karena ia menempel'"

Saya katakan kepadanya, "Abu Flafi' menurut hadits yang

Anda riwayatkan darinya melakukan perbuatan itu secara

sukarela." Ia menjawab, "Bagaimana seperti itu?" Saya menjawab,

"Apakah Abu Rafi' wajib memberikan rumah itu kepada temannya

dengan suafu pengganti sebelum ia menjualnya, ataukah temannya

itu tidak memiliki hak sy-rf'ah hingga Abu Rafi' menjual

rumahnya?" Ia menjawab, "Temannya itu tidak memiliki hak

syuf'ah hingga Abu Rafi' menjual rumahnya." Saya katakan,

"seandainya Abu Rafi' telah menjualnya, maka tidakkah temannya

ifu mengambil rumah dengan jalan syrf'ah dari pembeli?" Ia

menjawab, "Ya." Saya katakan, "Juga dengan harga yang sama
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dengan yang ia bayarkan, penjual tidak menguranginya, dan Abu

Rafi' tidak harus menurunkan harganya sedikit pun?" Ia

menjawab, "Ya." Saya katakan, "Tidakkah Anda mengetahui

bahwa apa yang saya kemukakan terkait Abu Rafi' itu seluruhnya

bersifat sukarela?" Ia menjawab, "Ah Rafi' sejak awal melihat

bahwa temannya itu memiliki hak syuf'ah terhadap mmahnya."

Saya katakan, "Jika Abu Rafi' sejak semula telah melihat

adanya hak syuf'ah atas rumahnya, maka dalam hal ini kami tidak
harus menerima suatu keterangan yang bertentangan dengan
hadits kami. Sebaliknya, hadits Nabi $ hanya bisa ditentang

dengan hadits lain dari Nabi S. Adapun pendapat pribadi

seseorang, ia tidak boleh dibenturkan pada hadits Nabi $."
Ia berkata, "Akan tetapi, bisa jadi Abu Rafi' mendengamya

dari Rasulullah #r?"

Saya bertanya, "Tidakkah Anda mendengamya ketika ia
menceritakan dari Rasulullah #i? Ia berkata bahwa tetangga itu

lebih berhak karena kedekatannya. Ifu bukan pemberian karena

inisiatifnya sendiri." Ia berkata, "Sepetrti itulah yang ia ceritakan
dari Nabi $."

Saya katakan, "Bisa jadi ia tidak melihat adanya hak syuf'ah

bagi temannya sehingga Abu Rafi' melakukan tindakan sukarela

terhadap temannya itu padahal ia tidak melihatnya adanya hak

s3ruf'ah, sebagaimana ia berbuat sukarela terhadap temannya

dengan sesuatu yang tidak wajib baginya. Jika Anda memahami
Abu Rafi' memberikan kepada temannya apa yang menurufurya

wajib baginya, maka dapat dikatakan bahwa Abu Rafi' melihat
dirinya berkeurajiban memberikan rumah yang belum ia jual

dengan setengah dari apa yang temannya bayarkan." Ia

654



AlUmm

menjawab, "Aku tidak berpikir bahwa Abu Rafi' berpikir

demikian." Saya katakan, "Saya tidak berpikir bahwa Abu Rafi'

wajib bertuat demikian lantaran temannya ifu memiliki hak syuf'ah

menunrt yang kami lihat -Allah Mahatahu. Akan tetapi, ia hanya

berbuat baik."

Saya katakan kepadanSn, "Kami dan Anda sama-sama tahu

bahwa sabda Nabi $, 'Tetangga itu lebih berhak karena faktor

kedekatannya' ifu fidak mengandung selain dua kemungkinan

makna, tidak ada yang ketiga." Ia bertanya, "Apa dua

kemungkinan makna tersebut?" Saya katakan, "Yang pertama

adalah Abu Rafi' menjawab permintaan yang sebagian besamya

tidak terlepas bahwa yang ia maksud adalah syuf'ah merupakan

hak setiap tetangga, atau yang ia malsud adalah sebagian tetangga

saja bukan sebagian yang lain. Jika ini maknanya, maka tidak

boleh mengambil dalil bahwa saMa Nabi S secara teks

menunjukkan makna urnurn tetapi dimaksudkan sebagai makna

khusus (tidak boleh mengambil dalil) selain dalil dari Rasulullah s,
atau ijma' dari para ulama. Padahal, ada riwayat valid dari Nabi $
karena bahwa syuf'ah tidak berlaku pada objek yang bisa dibagi.

Jadi, hal itu menunjukkan bahwa syuf'ah hanya berlaku untuk

tetangga yang tidak bisa dibagi aseturya, bukan tetangga yang bisa

dibagi asetnya."

Saya katakan kepadan5ra, 'Hadits Abu Rafi' dari

Rasulullah # itu bersifat garis besar. Sedangkan perkataan kami

dari Nabi $ ini eksplisit, tdak bisa dital$,,il."

Ia bertanya, "l-alu, apa makna kedua yang terkandung

dalam sabda Nabi $ tersebut?" Saya menjawab, "Yaifu syuf'ah

berlaku bagi setiap orang yang bisa disebut tetangga. Anda
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mengklaim bahwa yang disebut tetangga adalah empat puluh

rumah dari semua sisi, sedangkan Anda tidak berpegang pada

hadits kami, tidak pada taku/il Anda terhadap hadits Anda, dan

tidak pula pada makna-makna ini." Ia berkata, "Tidak ada seorang

pun yang berpendapat seperti ini." Saya katakan, "Benar, tidak

seorang pun yang berpendapat seperti ini. Hal ini menunjukkan
bahwa Rasulullah $ memaksudkan bahwa syuf'ah untuk sebagian

tetangga, bukan sebagian yang lain; dan bahwa ia tidak berlaku

kecuali untuk tetangga yang tidak bisa dibagi asetnya."

Ia bertanya, "Apakah kata tetangga itu juga digunakan

unfuk menyebut sekufu?" Saya menjawab, "Ya, dan juga bisa

unfuk menyebut orang yang asekrlra menempel dan yang tidak

menempel." Ia bertanya, "Akan tetapi, sekufu ifu memiliki sebutan

tersendiri, yaifu sekufu." Saya menjawab, "Benar, tetangga yang

menempel luga memiliki sebutan tersendiri, tidak unfuk tetangga-

tetangga yang lain. Hal itu tidak menghalangi salah satu dari
keduanya unfuk disebut dengan kata tetangga."

Ia bertanya, "Apakah Anda bisa mengajukan dalil bahwa

kata tetangga itu bisa digunakan untuk menyebut sekutu?" Saya

menjawab, "lstri Anda yang merupakan pendamping Anda itu juga

bisa disebut dengan kata tetangga. Haml bin Malik bin Nabighah

pemah mengatakan, "Aku berada di antara dua tetanggaku." Yang
ia maksud adalah dua istri yang dimadu. Al A'sya menggubah syair

demikian,

+Uq # (.:;;Tj ... a4G g:,j G4 tr:)G(
/ 'aa

u)v, ,* /6t )-;( ltk ... ut).tb glti vi)ti:)Cf
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"Tbtangga kami, menjauhlah dariku, karena kamu tertalak

Engkau dicintai dan mencintai selama berada di tengah kami

Tetangga kami, menjauhlah dariku, karena kamu tertalak

Seperti ifulah urusan manusia, pagi dan malam berbeda

Menjauhlah daiku, karena berpisah lebih baik dari durhaka

Agar pdang tidak senantiasa berada di atas kepalamu

Aku menahanmu hingga setiap teman mencaciku

Dan aku takut benana datang kepadaku."

f ,rtpt * * t3'* qD -YoY

*i *ht J2.lr i, of ,r..GU ,orLL

,*,c oK",s$AH r^h.'*f],-..i' 
',iG

.i+trb-Ht,;ts t;y

253. Ulama lain meriwayatkan dari O*, Malik, O"n

Atha', dari Jabir, bahwa Rasulullah $ bersabda, "Tetangga ifu

lebih berhak karena faktor hak sgf'ah-nya. Ia ditungga dengan
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hak syuf'ah-nya ifu makipun ia tidak berada di tempat, manakala
jalannya hanya tufu.'806

Sebagian ulama Bashrah mengatakan bahwa sytf'ah trdak
berlaku kecuali bagi sekutu. Kedua orang dianggap sebagai sekutu

manakala keduanya bersekutu atas jalan, bukan atas rumah,

meskipun aset mmah keduanya dapat dibagi.

Pendapat ini dapat dikrifik dengan pertanyaan, "Apakah

dua sekutu itu bersekutu atas rumah, atau atas jalan saja bukan

atas rumah?" Jika ia menjawab, "Atas jalan saja, bukan atas

rumah?" Maka selanjutrya diajukan pertanyaan, "Mengapa Anda
menjadikan syuf'ah atas rumah yang keduanya tidak bersekufu

atasnya, melainkan syuf'ah tersebut didasari dengan persekutuan

atas jalan, sedangkan jalan dan rumah merupakan dua objek yang

berbeda? Apa pendapat Anda seandainya salah satu sekutu

menjual rumah yang keduanya bersekutu atas rumah tersebut, lalu

ia menambahkan ke dalam pembelian ifu rumah lain selain rumah

tersebut, di mana temannya tidak bersekufu atas rumah lain ifu,

dan tidak pula atas aksesnya? Apakah syuf'ah berlaku untr.rk

rumah atau atas aset bersama (ialan)?" Ia menjawab, "Atas aset

bersama, bukan atas mmah yang digabungkan kepada aset

bersama." Saya katakan kepadanya, "Apakah Anda tidak
menetapkan hak syuf'ah di dalamnya manakala keduanya tercakup

ke dalam transaksi, sedangkan pada salah safunya berlaku hak

s5ruf'ah?" Ia menjawab, "Tidak." Saya katakan, "Demikian pula,

Anda hams mengatakan bahwa jika aksesnya dijual sedangkan ia

termasuk objek yang boleh dilual dan dibagi, maka di dalamnya

306 Hadits ini telah disebutkan AsySyrafi'i berikut takfuit'nya pada no. 3115
dalam bahasan tentang pertedaan pendapat ulama hak, bab tentang syufah.
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berlaku s5ruf'ah, sedangkan syuf'ah tidak berlaku pada rumah yang

bisa dibagi?" Jika ia mengatakan, "Sa5ra dalam hal ini berpegang

pada hadits ifu sendiri," maka jawabnya adalah, "Kami mendengar

sebagian ahli Hadits mengatakan, 'Karni khawatir sekiranya hadits

ini tidak terjaga'."

Ia bertanya, "Apa alasannlp?" Sagla menjawab, "Karena

periwayat hadits tersebut meriwa5ntkannya dari Jabir bin Abdullah,

sedangkan Abu Salamah meriwayatkan dari Jabir secara terperinci

bahwa Rasulullah $ bersaua, "g5ruf'ah hanla berlaku pada objek

yang tidak bisa dibagi. Jika ada batas-batasnya, maka tidak ada

sytfah."Abu Salamah itu termasuk penghapal hadits. Abu Zubair

yang juga termasuk penghapal hadits meriwayatkan dari Jabir

hadits yang sejalan dengan Abu Salamah dan

bertentangan dengan diri AMul Malik-"

AsySyafi'i berkata: Di dalamnp juga ada pertedaan antara

sekutu dan orang yang berbagi sebagaimana telah kami jelaskan

secara garis besar di atr,ral bahasan. Dengan demikian, hadits ini

merupakan hadits yang menurut kami paling pantas dijadikan

pegangan -Allah Mahatahu, karena ia paling valid sanadnya,

paling jelas redaksi dari Nabi $, serta paling definitif dalam

membedakan antara sekufu yang bisa dibagi asetnya dan yang

tidak bisa dibagi asetnYa-
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51- Bab: Tangisan Orang Hidup Terhadap Mayit
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254. Rabi' bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia
berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik
bin Anas mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin Abu Bakar,
dari ayahnya, bahwa ia mendengar Aisyah diberitahu bahwa
Abdullah bin Umar berkata, "sesungguhnya mayit itu disiksa
akibat tangisan orang yang masih hidup." Aisyah lantas berkata,
"Sesungguhnya dia tidak berbohong, tetapi ia keliru atau lupa.
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Yang terjadi sebenamya adalah Rasulullah $ melevtab jenazah

seorang perempuan Yahudi yang sedang ditangisi keluarganya,

kemudian beliau bersaffia,'sesungguhnya mereka menangisinya,

dan sesunggahnya ia benar-benar disiks di kubun5m'''w7
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3o7 HR. Ath-Thabrani (pernbatrasan: JalEah, bab: L-arangan Mernngisi Mayit'

l/2A, no.37).
HR. Al Bukhari (pernbatnsan. Jqazah, bab: Sabda Nabi $: Mayit Disiksa

karerra Sebagian dari Tangisan Keluargan!,a Te*radapqA, l/397, no. t2891dari jalur

AMullah bin Yusuf dari Malik dan setenrsryra'

HR. Muslim (pernbahasan: Janazah, bab: Mayit Dlsiksa karerra Tangisan

Keluargangra Tefiadapnya ,2/643, no.27/9321dad Qutaibah bin said dari Malik dan

seterusnya.
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255. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-

Syaf i mengabarkan kepada karni, ia berkata: Abdul Majid

mengabarkan kepada karni dari Ibnu Juraij, ia berkata: Abdullah

bin Abu Mulaikah mengabariku, ia berkata, Ketika putri utsman

bin Affan meninggal di Makkah, kami datang menjenguknya.

Hadir juga ketika itu antara hin hnu Abbas dan hnu Umar. Aku

duduk di antara keduanSn. Kemudian datanglah orang lain lalu ia

duduk di sampingku. Kemudian lbnu Umar bertanya kepada

Amr bin utsman yang duduk berhadapan dengan AMullah,

"Kenapa kamu tidak melarang oftmg-ormg lnng menangis?

Se$rngguhnya Rasulullah $ pemah bersabda, "Sesungguhnya

mayit benar-benar akan disiksa lantaran tangisan keluarganya

terhadapnya-" Maka lbnu Abbas pgn menjawab, "Memang Umar

pemah berkata sebagian dari itu.' Kemudian hnu Abbas

melanjutkan: Aku pernah datang dari Makkah bersama Umar bin

I(haththab, dan kefika kami sampai di Baida" tiba-tiba kami

bertemu dengan suafu rombongan yang sedang berhenti di bawah

nar.lngan pohon. Umar be.l.kata, 'Crba pedksa siapakah pemimpin

rombongan itu." Setelah aku lihat, ternlnta pernimpin rombongan

ihr adalah shuhaib. Lalu kuberitahukan kepada umar, lalu Umar
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memerintahkan, "Panggillah ia kemari!" Aku kembali menemui
Shuhaib dan kuperintahkan kepadanya, "Turun dan temuilah
Amiml Mukminin sekarang juga!" Ketika Umar mendapat musibah
ditikam orang, Shuhaib datang sambil menangis dan berkata,
"Wahai saudaraku, wahai sahabatku!" Umar pun berkata, "Wahai

Shuhaib, apakah kamu menangisiku? Padahal Rasulullah $ telah

bersaMa bahwa mayrt ifu akan disiksa karena ditangisi oleh
keluarganya." hnu Abbas berkata, "Ketika Umar telah meninggal
dunia, maka hadits yang diceritakan Umar itu aku sampaikan
kepada Aisyah. Maka Aisyah pun berkata, "semoga Allah
merahmati Umar. Tidak, demi Allah, Rasulullah # tidak pemah

mengatakan bahwa Allah menyiksa orang mukmin karena tangisan
seseorang. Yang sebenamSn, beliau bersabda seperti ini,
'Sesungguhnya Allah menambah siksaan terhadap orang kafir
karena tangisan keluarganya atasnSra." AMullah berkata:
Selanjutnya Aisyah berkata, "Cukuplah firman Allah ini sebagai

dalil bagi kalian, 'Dan orang yang berdosa, tidak akan memikul
dosa orang lain'." (Qs. Al Israa' [17]: 15) Saat itulah Ibnu Abbas
berkata, "Allah juga membuat tertawa dan menangis." hnu
Mulaikah berkata, "Demi Allah, hnu Umar tidak berkata apa-apa
(mendengar penjelasan Aisyah ifu). "30s

Asy-Syafi'i berkata: Apa yang diriwayatkan Aisyah @ dari
Rasulullah # itu lebih besar kemungkinannya terjaga dari beliau

berdasarkan dalil Kitab dan Stnnah.

3o8HR. Al Bukhari (pembahasan dan bab yang sama, 7/S9G-592, no. 12g6-
1288) dari jalur AMan dari Abdullah dari hnu Jumij dari Abdullah bin Ubaidullah bin
Abu Mulaikah dan seterusnya.

HR. Mnslim (pembahasan dan bab lrang sama, Z/@LAZ, no. 23/928-929)
dari lalur AMurrazzaq dari Ibnu Juraij dan seterusnya.
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Barangkali ada yang bertanya, "Mana dalil Kitabnya?"

Jawabnya, ada pada firman Allah &,

,fr C $yrr,* ;i * @ #';2:':i6 3i$t

"(Yaitu) bahwa seorang yang berdosa tidak akan memikul

dosa orang lain, dan bahon seorzrng manusia tiada memperoleh

selain apa yang telah diusahakarnya. "(Qs. An-Najm [53]' 38-39)

// -r4q$ tz z ,/"( -'<,Yt V 'o>2 .!r.- 2))
"l(;, 

,ii3- b13

fA-(;3;','lqi3-
,Barang siapa yang mengeriakan kebaikan sebent dzanh

pun, nisaya dia at<an melihat halasan) nya. Dan barang siapa

yang mengerjakan kejahatan sebemt darah pun, nisa5n dia akan

melihat halasan) nya pula. "(Qs- Ar-T:rlzalahl99l:7-8]-

it'J IL ,*-,ktgr;JA ;(ita. ;';tAityz -/-

"sesungguhnya Hai Kianat itu akan datang Aku

merahasiakan (waktunya) agar supya tiaytiap diri iru dibalas

dengan apa yang ia usahakan "(Qs- Thaahaa [20]: 15)
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Amrah lebih menghapal riwayat dari Aisyah cip daripada

Ibnu Abi Mulaikah; dan hadits Aisyah r4g itu lebih besar

kemungkinannya sebagai hadits yang terjaga.

Jika ada hadits yang tidak sesuai dengan riwayat Ibnu Abi
Mulaikah, yaitu sabda Nabi t;S, *Sesunggwhnya mereka

menangisinya, dan sesungguhnya ia disika di kubumya'] maka

sesungguhnya hadits ini jelas maknanya dan tidak membutuhkan

penafsiran. Karena sudah jelas perempuan tersebut disiksa akibat

kekafirannya, dan meieka menangisingd, tetapi mereka tidak

mengetahui keadaan yang sedang dialaminya. Jika haditsnya

sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Abi Mulaikah, maka ifu benar

karena orang kafir itu terkena siksa yang paling tinggi. Tetapi jika

ia disiksa dengan siksaan yang lebih rendah sehingga dengan

demikian ia ditambahi siksa, maka ifu sudah semestinya. Siksa apa

saja yang dijatuhkan pada orang kafir, baik itu siksa yang lebih

rendah dari siksa yang lebih tinggi, atau siksaan yang ditambahkan
padanya, maka itu sudah semestinya akibat perbuatannya sendiri,

bukan karena dosa orang lain yang menangisinya. Jika ada yang

berkata, "Allah menambahkan siksaan padanya karena ia ditangisi

keluarganya," maka dapat dijawab bahwa Allah menambahkan

siksa padanya karena sudah semestinya akibat perbuatannya,

sedangkan tangisan mereka hanya sebagai sebab, bukan berarti
bahwa ia disiksa akibat tangisan mereka.

Jika ada yang bertanya, "L-alu, mana dalil Sunnahnya?"

maka jawabnya adalah:
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256. Rasulullah g$ bersabda kepada seorang lakilaki,

"Apakah ini anakmu?' Ia menjawab, "Ya." Beliau bersabda,

"saungguhnya ia fidak berbuat dosa yang kamu tanggung

dosanya, dan kamu frdak berbuat dosa yang ia tanggung

dosanya.'Bo9

Jadi, Rasulullah #b memberitahu seperti yang diberitahukan

Allah, bahwa dosa setiap orang itu menjadi tanggungannya sendiri'

sebagaimana amal baiknya itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk

orang lain, dan tidak menimbulkan kesusahan baginya'

52. Bab: Menghadap Kiblat Saat Buang Hajat
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3oe Hadits ini telah disebutkan Asy-Syaf i beril<ut takhriinya pada no' 2078

dalambahasantentanghukummemerangiorang-orangmusyrik,babtentang
penebusan dengan tawanan.
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257. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata, Ary-
Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berl<ata: Sufyan
mengabarkan kepada karni dari Az-zuhi, dari Atha' bin yazid Al-
[-aitsi, dari Abu Ayn b -Al Anshari bahwa Nabi $ melarang
seseorang unfuk buang air besar atau buang air kecil dengan
menghadap kiblat. Abu Agryub berkata, 'Karni tiba di syam dan
mendapati tempat-tempat buang hajat telah dibuat dengan
menghadap ke arah kiblat sehingga kami memiringkan badan
sambil memohon ampun kepada Allul'r."310
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3ro HR. Al Bukhari (pernbahasan: wudhu, tab: Tidak boleh Menghadap Kiblat
saat Buang Air Kecil dan Btnng Air Besar, l/68, rr.. 1,14) aari rtilur Adam dari Ibnu
Abi Dzi'b dari Az-Ztfui derrgan redaksi yang s€rupa tanpa perkataan dari Abu Ayyub

Juga dari jalur Ali bin Abdulhh dari sutpn dan seterusnya dengan di"r1"i
p€rkataan Abu Agryub. (no. 394)
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258. Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, Malik

mengabarkan kepada kami dari Yahya bin said, dari Muhammad

bin Yahya bin Habban, dari pamannya yaihr Wasi' bin Habban,

dari AMullah bin Umar bahwa ia berkata, "Orang-orang

mengatakan, 'Jika kamu duduk unhrk buang hajat, maka janganlah

kamu menghadap ke kiblat, dan jangan pula ke Baihrl Maqdis'!"

Ibnu Umar berkata, 'Aku pemah menaiki rumah kami dan melihat

Rasulullah $ duduk di atas dua batu bata menghadap kiblat untuk

buang haja1."311

Hal ini tidak dianggap sebagai perbedaan, melainkan yang

satu termasuk penjelasan yang bersifat garis besar yang

menunjukkan makna keterangan yang terperinci'

Kaum tersebut adalah orang-orang badui, dan kebanyakan

mereka buang hajat di padang pasir. Banyak di antara mereka

3u HR. Ath-Thabrani (pernbahasan: Kiblat bab' Keringanan dalam Menghadap

Kiblat saat Buang Air Kecil dan Air Besar, l/L93'1941'
HR. Al Aukh*i (pembahasan: Wudhu, bab: Omng yang Buang Hajat di Atas

DuaBafuBata,l/68$9,no.145)darijalurAbdullahbinYusufdariMalikdan
setenrsnyra.

H{. Muslim (pernba}nsan: Bersuci, bab, Mernbersihkan (mernbasuh) kotoran dari

kemaluan, l/224-r25, no. 6l/2661dari;atur Yahya bin Said dan seterusnln'
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yang tempat buang hajaturya tidak ada penghalang yang menutupi
mereka. Jadi, orcng yrang pergi buang hajat ifu manakala ia
menghadap kiblat atau membelakangin5Ta, maka ia akan
berhadapan dengan o,=mg yrang shalat atau membelakanginya.
Tetapi mqel<a fidak terkena akibat buruk ini seandaingra mereka
menghadap ke arah timur atau barat. Karena ifu mereka
diperintahkan unfuk menghadap ke arah timur atau barat. Adapun
rumah itu berbeda dari @ang pasir. Jika buang hajat dilalafian
dalam , maka oftrng prg berada di daramnya terhrfup,
udak bisa dilihat kecuali oleh orang png masuk ke dalamnya atau
melihatrya dari atas- sementara tempat-tempat buang hajat png
berada di antara rumah-rumah itu sempit; tidak mungkin ada
keleluasaan unhrk b€tgerak seperti }lang bisa dilakukan di padang
pasir- oleh karena lbnu umar @ menceritakan apa yang ia lihat
dari Rasulullah #f, lnitu dalam masalah menghdap ke amh Baiful
Mqdir, dan saat ifu beliau mernbelakangi Ka'bah, maka hal ifu
menunjukkan bahwa yang dilararg dalah menghadap Ka'bah
atau membelakangingra di padang pasir, bl.rlon dalam rumah-

Abu A3;yub Al Anshari mendengar larangan dari
Rasulullah fi, teapi ia fidak mengetahui apa yang diketahui oleh
Ibnu umar 4u terkait Nabi $ ke arah Baitul Maqdis
r-rnfuk btnng hajat- IGrena itra Abu A3ryub khauntir berdosa
sekirangra ia duduk di atas iermban dengan menghadap ke arah
Ka'bah- Ia pr-rn menyimpangkan arah agar tidak menghadap
Ka'bah. sepert itulah yang unjib ia lalekan manakala ia tidak
mengetahui ketenfuan yrang lain- Sernentara Ibnu Umar a& pemah
melihat Rasufullah #i di rumah beliau sedang buang hajat dengan
menghadap ke arah Baitut Maq{is- IGrena ifu ia menentang
larangan buang haiat dengan menghadap ke kiblat. Atau tidak
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diriwayatkan kepadanya dari Nabi db mengenai hadits yang

berbeda. Atau barangkali ia mendengar riwayat dari orang-orang

tetapi ia menganggapnya sebagai pendapat pribadi mereka karena

merekatidak menisbatkannya kepada Nabi'$'

Barangsiapa yang mengetahui kedua kejadian tersebut, dan

melihat keduanya sarna-sama mungkin unfuk diterapkan, maka ia

menerapkan keduanya secara bersama-sama dengan cara

membedakan di antara keduanya, karena keadaan keduanya

memang berbeda sesuai yang kami katakan. Hal ini menunjukkan

bahwa pengetahuan tentang masalah ini termasuk pengetahuan

khusus yang tidak ditemukan kecuali pada sedikit pun. Jarang

sekali pengetahuan khusus ifu tersebar luas. Yang demikian ifu

sama seperti hadits Nabi $ tentang shalat sambil duduk

sedangkan jamaah di belakang beliau ada yang berdiri dan ada

yang duduk.

259. hrangkali ada yang berkata, "salamah bin wahram

meriwayatkan dari Thawus, bahwa kewajiban setiap muslim adalah

memuliakan kiblat Allah dengan cara tidak menghadap kepadanya

saat buang hajat atau buang air kecil'"312

312 gp. Ad-Danrquthni l/571dari jatur Abdurrazzaq dari Zam'ah bin Shalih dari

salamah bin wahmm, ia berkata: Aku mendengar Thawus berkata, "Rasulullah $"'
dengan redaksi Yang seruPa.'- 

Ia menambahkan, 
iKemudian h*daklah ia bersuci dengan tiga batu atau tiga

kayu atau tiga genggam tanah, kernudian hendaklah ia mengucapkan, "Segala puji

il.ii nil"r, vltg- tJ"rt mengeluarkan dariku apa yrang menyakitiku' dan menahan

padaku apa yang berguna bagiku'"
Al daihaqi?alam Maniah N Abar Was-Sunan(l/794\ berkata'
.Seperti itutut WuLi' merirrrayatkannya dari Zam'ah *cara mursal. Seperti itu

pula A6ullah bin wahb meriwayatkanngra Lri zu-'ut dari Salamah bin wahram; dan

ibnu Thu*r, dari Thawus dari Nabi $ secam musl'"
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Jawabnlra, hadits ini mursL para ahli Hadits fidak
menilainya valid. Seandainya ia valid, maka ia seperti hadits Abu
Ayyub.

Sementara hadits Ibnu Umar dari Nabi # itu tersambung
sanadnya dan bagus. Hadits ini lebih pantas dijadikan pegangan
daripada hadits di atas seandainya keduanya bertentangan. Jika
Thawus berkata, 'Kanrajiban setiap muslim adalah memuliakan
kiblat Allah dengan cara tidak menghadap kepadan5n saat buang
hajat atau 

'buang air kecil," maka sesungguhnya ia -Allah
Mahatahu- mendengar hadits Abu Ayyub dari Nabi $, dan
mendudukkan hal itu sebagai sikap memuliakan kiblat, dan kiblat
ifu memang pantas dimuliakan. sementara keadaan di padang
pasir sebagaimana Sang diceritalon Abu ASyub dan keadaan
dalam rumah sebagaimana llung diceritakan hnu umar ifu sama-
sama memuliakan kiblat, bukan karena keduanp berteda dalam
hal ini.

Menurut sebuah pendapat, orang,onrng dahulu
membangun masjid dengan tumpukan bafu di pinggir jalan.
Karena itu orang yang buang air kecil dan air besar dilarang
menghadap ke kiblat sehingga dengan demikian ia menghadap ke
arah masjid atau membelakanginya, dan sehingga orang yang
shalat di masjid dapat melihatr5n atau terganggu oleh baunln.
Perbuatan ini dilarang dilalrukan di padang pasir berrdasarkan
hadits ini dan berdasarkan hadits lain, dengan mengatakan,

"su[,nn bin tJyainah meriwayatkannya dari sararnah bin wahrarn bahwa ia
mendengar Thawus b€rkata, tehpi ia fi&k metEangkat sanadnya keeada l{abi *. Ali
bin Al Madini berkah: Alm berbnp k€pada s.r[pn, "Apaleh ?arn,ah mengangkat
sanadnya?" Ia menjawab, 'Ya." Kernudian ah bertaqn k€pada salamah tentang-hal
ini tetapi ia tdak meng€tahuinlra-rnalsdrEla rxhk mengangkat sanadnya."
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"Hindarilah tempat-tempat yang mengundang laknat!" Yaifu ketika

seseorang membuang hajat di tempat yang biasa dilewati banyak

orang, atau di tempat teduh dari masjid, rumah, pohon dan

bebahran, atau di tengah jalan serta tempat-tempat yang

dibutuhkan manusia untuk ler,vat dan singgah'

53. Bab: Shalat dengan Pakaian Tanpa Ada

Sesuatu Yang MenemPel di Pundak

,:,gtilt'Jt3 e}t GL -Y1.i,sv (

'co.

€..1 f 'u -,,lit f ,2r',)r €j * .,Lri,," t1?i

e"€Ll';u Y i,ss

mengabarkan kepada kami dari Abu Zinad, dari A'raj' dari

Hurairah, bahwa Rasulullah $ bersaMa, 'Janganlah

c c
I

/-z oz .l
LOJ}
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Ar-,-l!..9 ,tb d >t-)1 ./pl

Syafi'i

260. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: AsSr

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufuan

Abu
salah

seorang di antara kalian mengerjakan shalat dengan mengenakan

satu potong pakaian yang pada pundaknya tidak ada sesuatu dari

pakaian tersebut.'813

313 HR. Al Bukhari (pembahasan: Shalat, bab: Ketika Seseorang Shalat dengan

Mengenakan Sahr Potonj Pakaian, Maka Hendaklah Ia Meletakkan Sesuah-r Pada
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261. AsySyafi'i berkata: Sebagian ulama Madinah

meriwa5ratkan dari Jabir bahwa Nabi $ memerintahkan seseorang

yang shalat dengan mengenakan safu potong pakaian agar
melilitkan pakaiannya ifu pada tubuhnya dalam shalat. Beliau
bersabda, 'Uika kainrym sempit, maka ia menjadilannya sebagai
arung.aM

Ini merupakan perkenan kepada orang yang shalat tanpa
meletakkan sesuatu pada kedua pundakn5a. I-aki-laki tersebut
tinggal di Madinah dan hanya mampu mengadakan kain yang

Kedua Rmdaknya, 7/135, no. 359) dari jarlur Abu Ashirn dari Malik dari Abu Zinad
dan seterr.rsnya.

HR Muslim (pernbahasan: Shalat, bab' Shalert dengan Mengenakan Satu Potong
Pakaian, dan Cara Pernakaiuurlp, L/368, no. 271/516l dari lalur Sufuan dan
seterusnla-

3r4 HR. Al Bukhari : Stnlat, bab: Ketika Kainnp Sernpit, t/LJ6,
no' 361) dad jalr.rr Yahya bin Shalih dari Fuhih bh Sulairnan dari Sa'd bin Harib dari
Jabir derrgan redalsi lnng serupa-

HR Muslim (p€rnbahasan: hfitrd dan Kelernbutan Flati, bafr: Fldits Jabir png
Panlmg dan Kisah Abu Yusr, 4/2W, no. 3OlO) dari jalur Flatrn bin Ismail dari
Ya'qub bin Muiahkl Abu Flaz-ah dari Ubadah bin Walid bin Ubadah bin Shamit dari
Jabir bin Abdullah d& dalam s€br.rah hadib png panjang. Di dahmnyra dis€butkan:

"Rasululhh & b€rsaMa, 'Jika l<ainn5a fur, nnb ia
manyimpnglan di anbm kdn aryam|a. Jila kainnja snpit nmt<a ikadah pda
pinggangnu!"
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biasa dipakai istrinya dan sorban, serta sesuatu yang ia taruh di

pundaknya.

,:G*.Ut tl?i i,Su ,e!t Gi -Y1Y

rla\ d *|^# U. i';' t1?i :'Jt,

hr J2 .4, ,r, t# f ,>t1t; i,nr *
!"r ,t J;- ir J;t ok :"'-)v *j rlL

. ;:.G *r, & i,h-'J r:no |bX.

262. Rabi.' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufuan bin Uyainah

mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq, dari AMullah bin

Syaddad, dari Maimunah istri Nabi S, ia berkata, "Rasulullah #t
pemah shalat dengan mengenakan mirth (sejenis iubah) yarry

sebagiannya menempel pada tubuhku dan sebagiannya menempel

pada tubuh beliau, sedangkan saat itu aku lagi t-'uid['''"315

Salah satu dari dua hadits ini tidak bertentangan dengan

hadits yang lain. l-arangan Rasulullah S terhadap seseorang uttuk

shalat dengan memakai satu potong kain tanpa menamh sesuatu

di pundaknya -Allah Mahatahu- hanya bersifat anjuran, bukan

kewajiban, berdasarkan petunjuk dari beliau sendiri, yaitu hadits

3rs HR. Al Humaidi dalam Musnadnya (l/15O, no. 313) dari jalur Sufuan dan

setenrsnya. Sanad hadits shahih.
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Jabir .s,. Lagi pula, Nabi S pemah shalat dengan mengenakan
jubah Maimunah yang sebagiannya menempel di tubuh beliau, dan
sebagian yang lain menempel di tubuh Maimunah. Karena
sebagian dari jubah Maimunah ihr manakala menempel pada
fubuh Maimunah,4a, maka setidaknya yang menempel padanya

ifu menutupi fubuhnya dalam keadaan berbaring. sementara
Rasulullah S shalat dengan mengenakan sebagian jubah yang lain
dalam keadaan berdiri. Adapun bagian antara beliau dan
Maimunah tidak terpakai. Atau safu bagian menufupi Maimunah
dalam keadaan duduk, sehingga bagian tersebut meliputinya dalam
keadaan ia duduk, sedangkan bagian dia dan Nabi $ tdak
terpakai. Jadi, selamanya tidak mungkin terjadi kecuari Nabi $
memakainya sebagai sarung. Sedangkan orang yang memakai
sarung dalam keadaan seperti ini pasti tidak ada sesuafu pada
pundaknya. Tidak mungkin menurut pemahaman kami beliau
memakai kain tersebut sebagai sarung, kemudian ujungnya
dikembalikan kepada dua pundaknya, atau salah satu pundak,
kemudian kain itu masih bisa menufupi Maimunah. sedikit sekali
halseperti ini dilakukan dengan safu kain di dunia pada hari ini.

Demikian pula, diriwayatkan dari Nabi S bahwa beliau
bersaMa,

"":r'rr}t,;7rjt q?t eiU Jt" r;t(_ J- // / _ l- -- LS- /

y)rf$ yK l'uy ,y;

'Jika salah seorang di antara katian shalat dengan memal<ai
satu kain, maka hendaHah ia melilitkan pada tubuhnya. Jika tidak
cukup, maka hendaklah ia memakain5n sebagai sarung!',
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Jika seseorang shalat dengan memakai pakaian yang dapat

menufupi auratnya, maka shalatnya sah. Batasan auratnya adalah

antara pusar hingga lufut. Sedangkan pusar dan lutut itu tidak

termasuk aurat.

54. Bab: Bicara Dalam Shalat
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263. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata, Asln
Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufr7an

mengabarkan kepada kami dari Ashim bin Abu Najud, dari Abu
Wait, dari Abdullah, ia berkata: Kami pemah memberi salam
kepada Rasulullah S, lalu beliau menjawab salam kami saat

sedang shalat. Ketika kami pulang dari negeri Habasyah, aku
memberi salam kepada beliau, narnun beliau tidak menjawab
salamku, sehingga aku terbaura oleh bertagai pikiran, baik yang
dekat atau yang jauh. Aku pun duduk hingga beliau selesai shalat.
setelah beliau selesai shalat, aku mendatangi beliau lalu beliau
bersaMa, 'Saungguhnya Allah menebpl<an hukum baru yang Dia
kehendaki, dan di antara hukum tnng ditebpkan Altah belakangan
adalah janganlah kalian berbicam dalam shalatt'816

.e>,2r aefik y bf ?nr.>t-f

,o'jr $L -ylr,I -.J

,a-,ry; #'*,of: f UyG?i
,:G*.tHt t1?i :Jte

: Jte

*:r )f; hr Jt".irr J;, oi ,i;:; Gi *

315 qu.{itt ini telah disebutkan Aqrq,afi'i b€rilet bA4tri}nyapada no. 258 dalam
bahasan tentang shaht, bab tentarg bicara dalam shalat.
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264- Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan

kepada kami dari Ayyub, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu

Hurairah, bahwa Rasulullah $ keluar shalat pada rakaat kedua,

lalu Dzulyadain bertanya kepada beliau, "Apakah sekarang shalat

sudah diringkas ataukah engkau lupa, ya Rasulullah?"

Rasulullah $ bertanya, "Apakah Dzulyadain benar?' orang-orang

menjawab, "Ya." Rasulullah s lantas berdiri, lalu beliau

mengerjakan dua rakaat terakhir, kemudian salam, kemudian

bertakbir lalu bersujud seperti sujudnya beliau, atau lebih paniang,

kemudian bangun, kemudian bertakbir lalu bersujud seperti

sujudnya beliau atau lebih paniang lagi, kemudian beliau

bangun.arz

317 gu611, ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut takhnt'nya pada no. 259 dalam

bahasan tentang shalat, bab tentang bicam dalam shalat'
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265. Malik mengabarkan kepada f."-t dari Daud bin
Hushain, dari Abu Sufun mantan sahaya Ibnu Abi Ahmad, ia
berkata: Aku mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah S
mengimami kami shalat Ashar, lalu beliau salam selepas dua
rakaat. Dzulyadain pun berkata kepada beliau, "Apakah sekarang
shalat telah diringkas, ataukah engkau lupa, ya Rasurufiah?"
Rasulullah S menghadap ke orang-orang dan bertanyn, *Apakah

Dzulyadain benar?' Mereka menjawab, "ya." Rasulullah # pr.,
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menyempumakan sisa shalat, kemudian beliau sujud dua kali sujud

saat beliau duduk sesudah salam.318
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266. Abdul wahhab Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami

dari Khalid N Hadzdza," dari Abu Qilabah, dari Abu Muhallab,

dari Imran bin Hushain, ia berkata: Nabi pemah salam pada rakaat

ketiga dalam shalat Ashar, lalu beliau berdiri dan masuk kamar.

Maka berdirilah Khirbaq, seorang lald-laki yang tangannya

panjang. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah shalatnya diringkas

318 gu6lL ini telah disebutkan AsySpfi'i berikut takhrilnya pada no- 250 dalam

bahasan tmtang shalat, bab tentang bicam dalam shalat'

681



Al Umm

ataukah engkau lupa?" Rasulullah ffi keluar dan marah sambil

menyeret kain sarungnya. Beliau bertanya tentang hal ifu hingga
beliau diberitahu tentang hal itu. Kemudian beliau melaksanakan
rakaat yang tertinggal lalu salam, kemudian beliau sujud dua kali
dan salam Ln-64;.319

Asy-Syafi'i berkata: Kami berpegang pada semua hadits ini,
sehingga kami mengatakan bahwa seseorang tidak boleh sengaja
bicara dalam shalat sedangkan ia ingat akan hal ifu, karena ia
berada dalam shalat. Jika ia melakukannya, maka shalatnya batal,
dan ia harus mengulangi lagi shalat yang baru, sesuai dengan
hadits Ibnu Mas'ud,ig dari Nabi S. Selain ifu, saya tidak
mengetahui adanya ulama yang saya jumpai berbeda pendapat
tentang hal ini.

Barangsiapa yang bicara dalam shalat sedangkan ia berpikir
bahwa ia telah menyempumakannya, atau ia lupa bahwa ia berada
dalam shalat lalu ia berbicara di dalamnya, maka ia melanjutkan
shalahr5ra dan melakukan sujud sahwi. Ketenfuan ini sesuai
dengan hadits Dzulyadain. Barangsiapa yang berbicara dalam
keadaan ini, maka sesungguhnya ia berbicara dalam keadaan
berpikir bahwa ia di luar shalat, sedangkan bicara di luar shalat ifu
hukumnya mubah. Hadits Ibnu Mas'ud tidak bertentangan dengan
hadits Dzulyadain. Hadits hnu Mas'ud @ ihr berkaitan dengan
bicara secaftr garis besar. sementara hadits Dzulyadain
menunjukkan bahwa Rasulullah S membedakan antara bicaranya

31e HR- Muslim (p€rnbahasan: lvr6s116 dan Tempat-Tempat shalat, bab: Lupa
dalam shalat, 7/4M4o5, no. 101,/574) dan jalur Ishaq bin lbrahirn auri eudrt
Wahhab Ats-Tsaqafi dan setemsnya.

Juga dari jalur Ismail bin Ibrahirn yaitu Ibnu ulaya,nh dari Khalid dan
seterusnyla.
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orang yang sengaja dan orang yang lupa karena ia berada dalam

shalat, atau orang yang berbicara dalam keadaan berpikir bahwa ia

telah menyempumakan shalahrya.

55. Bab: Perbedaan Pendapat Terkait Bicara
Dalam Shalat Karena Lupa

Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sebagian ulama berbeda

pendapat dari kami terkait berbicara dalam shalat. Ia menghimpun

semua argumen tentang hal ini unhrk menyerang kami; sesuafu

yang tidak pemah dilakukan oleh orang lain terhadap kami,

kecuali dalam perkara menjafuhkan kepufusan berdasarkan

sumpah bersama seorang saksi, dan dua masalah lainnya.

Saya mendengamya berkata, "Hadits Dzulyadain

merupakan hadits yang valid dari Rasulullah #. Tidak ada riwayat

dari Rasulullah ffi yang lebih masyhur daripada hadits tersebut.

Juga daripada hadits, Aima' (hewan yang terlepas dari pemiliknya)

itu luka-luka yang ditimbulkannSm tidak dikenai pertanggung-

jawaban'320 11u6i1r ini lebih valid dari hadits tentang hewan yang

terlepas dari pemiliknya ini. Akan tetapi, hadits Dzulyadain

tersebut telah dihapus kandungan hukumnya."

Saya bertanya, "Hadits mana yang menghapusnya?" Ia

menjawab, "Hadits hnu Mas'ud." Kdmudian ia menceritakan

szo 72115rii hadits ini akan disampaikan di akhir kitab, yaitu dalam bahasan

tentang luka-luka yang diakibatkan oleh her.van grang terlepas dari pemiliknya.
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hadits yang salra sebutkan di awal, yang di dalamnya disebutkan,
Saungguhn5a Allah menebpl<an hukum baru yang Dia

kehendaki, dan di anbra hukum Wng ditetapkan Allah belakangan
adalah janganlah kalian berbicara dalam shalat'. "

Saya bertanya, "Manakala ada dua hadits yang berbeda,

bukankah yang berkedudukan sebagai nasikh adalah hadits yang
paling akhir di antara keduanya?" Ia menjawab, 'Ya." Saya

bertanya kepadanya, "Tidakkah Anda menghapal dalam hadits
Ibnu Mas'ud & ini bahwa ia melerpati Nabi $ di Makkah, dimana

ia berkata, 'Aku mendapati beliau sedang shalat di pelataran
Ka'bah,' dan bahr,rra lbnu Mas'ud 6, pemah ikut hijmh ke negeri

Habsyah, kemudian ia kembali ke Makkah, kemudian ia hijrah ke
Madinah dan ikut serta dalam Perang Badar?" Ia menjawab, 'Ya.'
Sap katakan, "Jika kedatangan hnu Mas'ud rg unhrk menjumpai
Nabi S di Makkah itu terjadi sebelum Nabi $ hijrah, kemudian
Imran bin Hushain meriwalntkan bahwa Nabi $ mendatangi

seekor kambing iad"a'di belakang masjid beliau, maka tidakkah
Anda memahami bahr,ua Nabi S tidak shalat di masjid beliau

kecuali sesudah beliau hijrah dari Makkah?" Ia menjawab, "Ya."
Saya katakan, 'Dengan demikian, hadits Imran menunjukkan
kepada Anda bahr,ra hadits lbnu Mas'ud itu bukan berkedudukan
sebagai nasil<h bag hadits Dzullradain. Sementara Abu
Hurairah rg sendiri berkata, 'Rasulullah #i mengimami kami
shalat'."

Ia berkata, 'Saya tidak tahu sejak kapan Abu Hurairah 4&
bersahabat dengan Rasulullah #-" Saya katakan, "Di awal kami

telah menSrampaikan penjelasan 17ang qftup terkait hadits Imran
yang sulit Anda pahami. Sementara Abu Hurairah @ itu
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bersahabat dengan Rasulullah d} di Khaibar. Abu Hurairah

berkata, 'Aku bersahabat dengan Nabi tj& di Madinah selama tiga

atau empat tahun-Rabi' berkata: Saya ragu'. Sedangkan Nabi S
tinggal di Madinah selama beberapa tahun, selain beliau tinggal di

Mal.,kah sesudah kedatangan lbnu Mas'ud, dan sebelum Abu

Hurairah bersahabat dengan beliau.

Jadi, apakah boleh hadits hnu Mas'ud rS, diposisikan

sebagai nasikh bagi hadits-hadits sesudahnya?" Ia menjawab,

"Tidak."

Saya katakan kepadanya, "seandainya hadits hnu

Mas'ud rg itu bertentangan dengan hadits Imran dan Abu

Hurairah sebagaimana yang Anda katakan, sedangkan sengaja

bicara dalam shalat dalam Anda menyadari bahwa Anda dalam

shalat itu sama seperti sengaja bicara dalam shalat tetapi Anda

berpikir bahwa Anda telah menyempumakan shalat, atau Anda

lupa akan shalat, maka sesungguhnya hadits lbnu Mas'ud itglah

yang dihapus, dan jadinya berbicara dalam shalat itu hukumnya

mubah. Akan tetapi, dalam masalah ini tidak ada nasikh darr

mansukh, melainkan cara pemahamannya adalah seperti saya

sampaikan. Yaitu, tidak boleh berbicara dalam shalat dalam

keadaan ingat; bicara dalam shalat dalam keadaan seperti ini dapat

merusak shalat. Adapun bicara dalam keadaan lupa atau berpikir

bahwa ia sudah boleh bicara karena ia berpikir telah

menyempumakan shalatnya, atau ia lupa bahwa ia sedang berada

dalam shalat, maka shalatnya tidak batal-

Ia berkata, "Akan tetapi, Anda berpendapat bahwa

Dzulyadain terbunuh dalam Perang Badar." Saya katakan, "Silakan

Anda mengidentifikasi orang ini sesuka hati Anda. Akan tetapi,
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tidakkah shalatnya Nabi S dalam hadits Imran bin Hushain itu

terjadi di Madinah, sedangkan peristiwa di Madinah itu terjadi

sesudah hadits Ibnu Mas'ud ;g yang terjadi di Makkah?" Ia

menjawab, "Ya." Saya katakan, "Jika maknanya seperti yang

Anda inginkan, maka Anda tidak memihki argumen di dalamnya

sesuai yang telah saya sampaikan. Perang Badar terjadi pada

enam belas bulan sesudah kedatangan Nabi S di Madinah."

Ia bertanya, "Apakah Dzulyadain yang menjadi sumber

riwayat Anda itu adalah sahabat yang terbunuh dalam Perang

Badar?" Saya menjawab, "Tidak. Imran menyebut namanya

Khirbaq. Ia menyebut Qashirul Yadain (orang yang pendek

tangannya), atau Madidul Yadain (orang yang panjang tangannya).

Sedangkan yang terbunuh dalam Perang Badar adalah Dusy-

Syimalain (orang yang memiliki dua tangan kanan). Seandainya

kedua orang tersebut adalah Dzulyadain, maka tampaknya itu

adalah dua nama yang mirip seperti halnya narna-narna lain

mirip."

Kemudian sebagian orang yang mengikuti pendapat ulama

tersebut mengatakan, "Akan tetapi, kami memiliki argumen lain."

Saya bertanya, "Apa ifu?"

AsgrSyafi'i berkata:

257. Muawiyah bin Hakam menceritakan bahwa ia pemah

berbicara dalam shalatnya, kemudian Rasulullah S bersaMa,

,r ?lk"ui"; W& Y it*srLt
-za

Tl)
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"sesunggwhnya shalat itu di dalamnSm tidak pantas ada

suafu perkataan dari anak Adam.azl

321 HR. Mustim (pembahasan: Masjid dan Ternpat-Ternpat Shalat, bab:

Keharaman Berbicara dalam Shalat, dan Penghapusan Hukum Boleh Sebelumnyra,

| / g8t _882, no. 33 / S3l ) :

"Abu Ja'far Muhammad bin Shabbah dan Abu Bakar bin Abu Syaibah

menceritakan kepada kami (keduanya mirip dalam redaksi hadits), keduanya berkata'

Ismail bin hrahim menceritakan kepada karni, dari Hajjaj Ash-Shawwaf, dari Yahya

bin Abu Katsir, dari Hilal bin Abu Maimunah, dari Atha' bin Yasar, dari Muawiyah bin

Hakam As-Sularni, ia berkata, "Di kala aku shalat bersama Rasulullah $, tiba-tiba

seseorang dari jamaah bersin. Aku berkata: Yarhamukallah! Semua orang menoleh

kepadaku. Aku berkata, "Alangkah celakangra! Kenapa kamu menoleh

kepadaku?"Mael<a qera mernukuli paha-paha mereka, tetapi saya diam saja. Ketika

Rasuhllah $ selesai shalat, beliau tidak mernbenciku, tdak mencelaku, dan tidak pula

mernukulku.Sungguh salla belum pemah melihat seorang pengajar yang cara

mengajamya l€bih baik daripada beliau, baik s&lum beliau ada maupun sesudah

beliau ada. Beliau hangra mengatakan kepadaku, "Sesungguhn!,a shalat ini tidak pantas

di dalamnya terdapat percakapan manusia. S€sung$hntp shalat ihr isinya adalah

tasbih, takbir, dan bacaan Al Qtfi'an-atau s*agaimana saMa Rasulullah."

"Aku berkata, "Wahai Rasulullah, kami adalah zuahr kaum yrang baru keluar dari

juhiliyah, lalu Allah merrgurqgerahkan k€pada kami agama Islam, namtrn di antara

ilami masih ada yang suka rnerdatangi &n$n. Miau menjawab' 'Uanganlah lalian
mandatangi mqe!<a!'la b€rkata, 'D antara kami masih ada grang suka melakukan

tatha5ryflmernbca ftmsat buruk dari swtu keftzdian)." Beliau bersabda, "Itu hanSa

sauatu jrutg latian rastan dabm hafr sair.I{arqra itu ianganlah hal itu menghalangi

mqd<a (tbnu stnbbh be*ata' hal iru manghalangi l<alian!"Mtnnyah bin

Hakam berkata'Aku krtanya, "D anhra kami ada jr.rga beberapa yrang meramal nasib

dengan mernbuat Sans lharCl." Beliau bersaua, 'Ada di antara para Nabi yang

mernpmktekkan cam itu, maka siapa saia png garisnya tepat dengan garis nabi itu,

maka tepadah ia." Muawiyah berkaa:Aku b€rkata, "Aku merniliki seorang budak

perempuan yang menggernbalakan beberapa ekor kambingku ke arah uhud dan

.tawaniyratr.suat., ketika aku pergi menernuinya, tiba-tiba u/aktu itu ada seekor serigala

yang menerkam dan mernbawa tari seekor kambirgku.Sebenamya aku adalah anak

Adam grang merniliki belas kasitEn kepada orang lain sebagaimana mereka (orang

lain). Akan- tehpi, aku pernah memukul sahr kali budak perempuan ihr. lalu aku

menjumpar RasuJullah &, du. beliau menganggap perbmtanku itu sebagai perbuaian

yang besar. Aku pun bertanya, "Tidakkah aku mernerdel<akannya saja?" beliau

u"oiuau, "Bau/alah ia kepadaku!" Mtnwiyah berkata, "[alu aku membawanya

menghadap beliau, kemudian beliau bersaMa, "Di mana Allah?" Ia menjawab, "Di

lansit." Beliau bertanlra lag, "siapakah aku?" Budak perempuan ihr menjawab,

"enltau adalah Rasulullah." Beliau pun berkata, "Mqdekakanlah dia, l<arena dia

perenpuan png berinan! "
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Saya katakan kepadanya, "Hadits ini justru menjadi

bantahan bagi Anda, bukan pendukung bagi pendapat Anda. Ia

diriwayatkan secara sama persis dengan perkataan lbnu Mas'ud,

dan cara memahaminya juga seperti yemg saya sampaikan-"

Ia berkata, "Bagaimana jika saya mengatakan bahwa hadits

ini berbeda darinya?" Saya katakan, "Anda tidak boleh berkata

demikian, dan kami akan mengkritiknya kepada Anda. Jika

peristiwa Muawiyah itu terjadi sebelum peristiwa Dzulyadain, maka

peristiwa Muawiyah itulah yang dihapus, sehingga konsekuensin5n

Anda harus mengatakan bahwa bicam dalam shalat ifu hukumnya

boleh sebagaimana bicara di luar shalat hukumn5a boleh. Tetapi

jika peristiwa Muawiyah ifu terjadi bersamaan dengan peristiwa

Dzulyadain atau sesudahnya, maka sestrngguhnla Muawiyah

pemah bicara dalam shalat sesuai yang Anda ceritakan, sdangkan

saat itu ia tidak tahu dan menyangka bahwa bicara dalam shalat ihr

fidak diharamkan. Ia tidak menceritakan bahwa Nabi $
menyuruhnya untuk menghalangi shalafuiya. Dengan demikian, ia

dalam keadaan seperti hadits Dzulyadain, atau lebih dari ifu karena

ia berticara dengan sengaja dalam haditsnya itu. Hanya saja, ia

menceritakan bahwa ia berbicara dalam keadaan tidak tahu dan

mengira bahwa bicara dalam shalat itu diharamkan." Ia berkata,

"lni memang dijelaskan dalam haditsnya sebagaimana yang Anda

sampaikan." Saya katakan, "Jadi, hadits ini justru menjadi

bantahan bagi Anda jika memang maknanya seperti 5nng Anda

katakan, bukan mendukung pendapat Anda jika maknanSra seperti

yang kami katakan."

Ia bertanya, "L-alu, bagaimana tanggapan Anda?" Saya

menjawab, "sesungguhnya hadits Muawiyah ini sama seperti
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hadits lbnu Mas'ud; tidak menentang dengan hadits Dzulyadain."

Ia berkata, "sesungguhnSn kalian rnenyalahi pendapat kami ketika

kalian menguraikan cabang dari hadits Dzulyadain." Saya

bertanya, "Apakah kami menentang pendapatnya pada tataran

pokoknya?" Ia menjawab, 'Tidak, melainkan pada cabang'" Saya

katakan, "Anda justru menyalahinp secam nash. Sedangkan

orang yang menyalahi nash menunrt Anda itu lebih buruk

keadaannya daripada omng yang lemah analisanp lalu ia keliru

dalam menguraikan perkara cabang." Ia berkata, "Ya, tetapi

masing-masing tidak bisa ditolerir-"

Saya katakan kepadanp, 'Andalah png menyalahi pokok

dan cabangnya, sedangkan karni tdak menyalahi satu huruf pun,

baik pokok atau cabangnya. Jadi, Andalah png terbantah dalam

menyalahinya, dat t€rkait pernptaan Anda bahwa kami

menyalahinya padahal kami fidak merrlnlahinla'"

Ia berkata, 'Saya akan mengalukan pertanyaan kepada

Anda hingga sagn tahu apakah Anda merynlahinya atau tidak."

Saya katakan, "Silakan Anda bertanya-" Ia berkata, "Apa

pendapat Anda tentang imam yang keluar dari shalatnp sesudah

rakaat kedua, kemudian sebagian iamaah png shalat bersamanya

berkata, 'Bam dua rakaat,' kemudian ia bertanla kepada jamaah

lain, lalu mereka berkata, 'Dia fuiar'?" Saya menjawab,
,,Makmum yang memberitahu imam dan yang bersaksi bahwa

makmum tersebut benar sedangkan mereka menlndari bahwa

imam belum selesai shalatnla, maka bahl shalat mereka'"

Ia bertanya, "Apakah Anda merir,rnyatkan bahwa Nabi S
menyempumakan shalatr5ra, dan Anda mengatakan bahwa orang-

orang yang bersama beliau menyemptrmakan shalatnp meskipun
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Anda tidak menyebutkannya dalam hadits?" Saya menjawab,

"Ya." Ia berkata, "Anda telah menyalahinya." Saya katakan,

"Tidak, akan tetapi keadaan imam yang Anda ceritakan ifu
berbeda dari keadaan Rasulullah #i?" Ia bertanya, "Di mana letak

perbedaan keadaan keduanya dalam hal shalat dan sebagai

imam?" Saya menjawab, "Sesungguhnya Allah fr menurunkan

fardhu{ardhu-Nya kepada Rasul-N5n secara bertahap, dimana

Allah memfardhukan sebagian hal Snng belum Allah fardhukan

bagi beliau, dan juga memberikan keringanan bagi beliau sebagian

dari fardhu-Nya." Ia menjawab, "Ya."

Saya katakan, "Kami, Anda dan muslim manapun tidak

ragu bahwa Rasulullah # tidak keluar dari shalat melainkan beliau

berpikir bahwa beliau telah menyempumakan shalat." Ia
menjawab, "Ya." Saln katakan, "Ketika Nabi S berbuat

demikian, Dztrlyadain tidak tahu apakah saat ifu shalat sudah

diringkas menjadi dua rakaat saja sesuai dengan perintah baru dari
Allah ffi, ataukah Nabi $ yang lupa. Hal itu tampak jelas dari

pertanyaan Dzulyadain karena ia mengatakan, "Apakah shalat

sekarang sudah diringkas, ataukah engkau lupa?" Ia menjawab,
"Ya." Saya katakan, "Nabi # tdak menerima penjelasan dari

Dzulyadain karena beliau bertanya kepada orang lain?" Ia
menjawab, 'Ya."

Saya katakan, "Ketika beliau bertanya kepada orang lain,

maka dimungkinkan beliau bertanya kepada orang yang tidak

mendengar ucapan Dzulyadain sehingga ia menjadi sama

sepertinya. Dimungkinkan pula beliau bertanya kepada orang yang

mendengar perkataan Dzulyadain tetapi ia tidak mendengar

penolakan Nabi $ terhadap Dzulyadain. Oleh karena ia tidak
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mendengar penolakan Nabi S terhadap Dzulyadain, maka ia

sama posisinya dengan Dzulyadain bahwa ucapannya tidak bisa

dijadikan pegangan oleh Nabi #.lujuga tidak tahu apakah shalat

sudah diringkas, ataukah Nabi $ lupa, sehingga ia bisa menjawab-

Gang ini sama posisinya dengan Dzulyadain bahwa mereka harus

menjawab beliau. Tidakkah Anda melihat bahwa ketika Nabi S
diberitahu tentang yang terjadi sebenamya, maka beliau menerima

cap mereka, beliau fidak berbicara, dan mereka juga tidak

berbicara hingga mereka melanjutkan shalat meteka?" Ia

menjawab, "Akan tetapi, ketika Allah telah mewafatkan Rasul

Nya #, maka berakhirlah fardhu{andhu-Nya sehingga tidak boleh

ditambahi dan tidak boleh dikurangi untuk selamalamanya."

Ia menjawab, "Ya." Saya katakan, "lnilah perbedaan kami

dan dia."

Orang-orang yang hadir di sana mengatakan, "lni

mempakan pertedaan yang jelas, tidak bisa dibantah oleh seorang

ulama pun karena jelas dan gamblang."

Ia berkata, "Akan tetapi, di antara para sahabat kalian ada

yang mengatakan bahwa jika seseorang berticara tentang urusan

shalat, maka shalatnya tidak batal."

Saya katakan, "Yang dapat dijadikan argumen unfuk

membantah kami adalah apa yang kami katakan, jika apa yang

dikatakan oleh orang lain."

Ia berkata, "Saya sudah berticara kepada salah seorang

sahabat Anda, namun ia tidak berargumen dengan argumen ini.

Padahal ia mengatakan, 'Praktiknya didasarkan pada argumen

ini'." Saya katakan kepadanya, "Saya sudah memberitahu Anda

bahwa praktik itu tidak memiliki makna, dan Anda tidak bisa
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berargumen untuk membantah kami dengan pendapat orang lain."
Ia menjawab, "Ya." Saya katakan, "Kalau begitu, tinggalkan

bantahan dengan penjelasan yang Anda tidak memiliki argumen di
dalamnya."

Saya katakan kepadanya, "Anda telah keliru dalam

menyalahi hadits Dzulyadain padahal ia berstatus valid, dan Anda
telah menzhalimi diri sendiri karena Anda mengklaim bahwa saya

dan olang-orang yang berpegang pada hadits Darlyadain

menghalalkan bicara, persetubuhan dan nyanyian dalam shalat.

Kami dan mereka sama sekali tidak menghalalkan hal-hal

demikian. Anda juga mengklaim bahwa jika orang yang shalat

mengucapkan salam sebelum menyempumakan shalat padahal ia
menyadari bahwa ia belum menyempumakan shalafurya, maka

shalatnya batal karena salam yang tidak pada tempafurya menumt
pendapat Anda ifu sama seperti perkataan biasa. Jika ia salam

sedangkan ia berpikir bahwa ia telah sempuma shalahya, maka ia
cukup melanjutkan shalatnya- Seandainya tidak ada berargumen

untuk membantah Anda selain argumen ini, maka ini sudah cukup
menjadi argumen untuk membantah Anda. Kami menghafurkan
pujian kepada Allah karena bisa mengkritik kalian yang telah

menyalahi hadits, dan betapa seringnya kalian menyalahi hadits."
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56. Bab: Qunut Dalam Semua Shalat
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268. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkatar Asy-

Syafi'i berkata: Sebagian ulama mengabariku dari Ja'far bin

Muhammad, dari ayahnya, ia berkata, "Ketika sampai kepada

Nabi $ berita tentang terbunuhnya para sahabat yang tewas di

sumur Ma'unah, maka selama lima belas malam setiap kali beliau

mengangkat kepala beliau dari rakaat terakhir shalat Shubuh maka

beliau berdoa, 'Allah mendengar onng yang memuji-Nya. Wahai

Tuhan kami, bagi-Mu segala puii. Ya Allah, lakukanlah hal

demikian dan demikian'. Kemudian ia menyebutkan doa yang

panjang, kemudian beliau bertakbir dan sujud."322

322 Sanad hadits hi dan sesudahnyra statusnya mursaldan terpufus.
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269. Diriwayatkan secara terjaga dari Ja'far bin
Muhammad dari Nabi S tentang Qunut yang dibaca di setiap

shalat saat terjadi pembunuhan terhadap para sahabat yang

terbunuh di sumur 1,4u'*ru1l.323

270. Dinwayatkan secara terjaga dari Nabi $ bahwa beliau

membaca Qunut dalam shalat Maghrib, sebagaimana diriwayatkan

dari beliau tentang. bacaan Qunut di selain shalat Shubuh pada saat

terjadi pembunuhan terhadap para sahabat yang dibunuh di sumur

Ma'unah.3z4 AIah Mahatahu.

271. Anas meriwayatkan dari Nabi $ bahwa beliau

membaca Qunut, kemudian beliau meninggalkan Qunut secara

L*.1r'rr,1"rrr.325

Al Baihaqi mengutip dari Aqrslrafi'i dalam madzhab lama, ia berkata: Kami
dikabari oleh seorang periuray"at dan Hatim bin Isrrnil, dari Ja'far bin Muhammad, dari
ayahnya, bahwa ketika Nabi S bangkit dari nrku' teralfiir shalat Zhuhur, beliau
membaca dca, "Ya Allah, lalmatlah fulan dan fulan."Dalam doa itu beliau menyebut
bebempa kabilah.

323 Talduihdits sama s€perti hadits sebelumnyra.
324 HR. Al Bukhari (pembahasan: Shalat Witir, bab: Qunut Sebelum Ruku' dan

Sesudahnya, 7/316, no. l0o4) dari ialur Abu Qilabah dari Anas, "Qunut dibaca dalam
shalat Maghrib dan Fajar."

325 gp. Al Bukhari (penrbahasan: Shalat Witir, tnb: Qunut Sebelum Ruku' dan
Sesudahnya, L/3L6, no. 1003) dari jalur Ahmad bin Yunus dari Zaidah dari At-Taimi
dari Abu Mijlaz dari Anas, ia berkata, "Nabi $ membaca Qunut selama seiulan untuk
mendoakan celaka bagi Ri'l dan Dzaktran."

HR. Muslim (pernbahasan: Masjid dan Ternpat-Tempat Shalat, bab: Anjuran
Qunut dalam Semua Shalat Ketika Terjadi Bencana pada Umat lslam, L/469, no.
3U/6771 dari jalur His!/am dari Qatadah dari Anas bahwa Rasulullah i$ mernbaca
Qunut selama sebulan unhfi mendoakan celaka bagi beberapa suku dari suku-suku
Arab, kernudian beliau berhenti membacanya."
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Barangsiapa yang meriwayatkan seperti hadits di atas,

sesungguhnya ia meriwayatkan bahwa Nabi $ membaca Qunut
saat terjadi pembunuhan terhadap para sahabat yang dibunuh di
sumur Ma'unah, kemudian beliau berhenti membaca Qunut.

Adapun Qunut dalam shalat Shubuh ifu diriwayatkan secara

terjaga dari Rasulullah # pada saat terjadi pembunuhan terhadap

para sahabat yang dibunuh di surnur Ma'unah, dan sesudah ifu.

Tidak ada seorang ptm yang meriwayatkan secara terjaga

sanadnya dari beliau bahwa beliau meninggalkan Qunut dalam

shalat Shubuh.
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272. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Aslr
Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufuan
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mengabarkan kepada kami dan Az-Zuhri, dari Ibnu MusayTib, dari

Abu Hurairah, bahwa ketika Nabi $ mengangkat kepala beliau

dari rakaat kedua shalat Shubuh, maka beliau berdoa, "Ya AJlah,

selamatkanlah Walid bin Walid, Salamah bin Hisyam, A5yasy bin

Abu Rabi'ah, dan orang-orang yang tertindas di Makkah. Ya Allah,

keraskanlah injakan-Mu Wda Mudhar, dan iadikanlah ia atas

mereka selama bertahun-tahun seperti tahun-tahun paceklik yang

terjadi di masa Nabi Yutrl'826

Asy-Syafi'i berkata: Mengenai riwayat Malik bin Anas

bahwa Nabi S berhenti membaca Qunut, Allah Mahatahu tentang

apa yang ia maksudkan. Adapun yang saya lihat berdasarkan dalil,

sesungguhnya beliau hanya meninggalkan Qunut pada empat

shalat selain shalat Shubuh sebagaimana yang dikatakan oleh

Aisyah g, "shalat difardhukan dua rakaat, lalu shalat dalam

perjalanan dipertahankan dua rakaat, sedangkan shalat saat

mukim ditambahi rakaatrya." Maksudnya adalah tiga shalat selain

Maghrib. Sementara Qunut dalam shalat-shalat selain shalat

Shubuh yang ditinggalkan. Tidak dapat dikatakan bahwa hadits

tersebut berkedudukan sebagai nasikh, karena nasikh dan

mansukh hanya terjadi pada dua hadits yang berbeda. Adapun

bacaan Qunut di selain shalat Shubuh, seseorang diperkenankan

unfuk membacanya atau tidak membacanya, karena Rasulullah S
tidak pemah membaca Qunut di selain shalat Shubuh sebelum

terbunuhnya beberapa sahabat di sumur Ma'unah, dan beliau juga

tidak membaca Qunut sesudah terbunuhnya mereka di sumur

Ma'unah di selain shalat Shubuh. Hal itu menunjukkan bahwa

326 Hadits ini telah disebutkan Asr$nfi'i berikut bMrit'nya pada no. 3319
dalam bahasan tentang perbedaan antam Ali dan AMullah bin Mas'ud, bab tentang
Witir, Qunut dan Bacaan Ayat.
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Qunut merupakan doa yang mubah, sama seperti doa yang mubah

lainnSn dalam shalat; tidak teriadi nasikh dan mansukh'

57- Bab: Memakai Wewangian Untuk lhram
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27g. Rabi' 

'-"r,".rituk-, 
kepada kami, iu t'kutut Aslr

syaf i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan

kepada kami dari AMurrahman bin Qasim, dari a5ahnya, dari

Aisyah, ia berkata, "A,ku pemah memakaikan wauuangian pada

Rasulullah # *tuk ihmm beliau sebelum beliau mengambil ihram,

dan unhrk tahallutbeliau sebelum beliau thawaf 61 3u11r11u1l."327

327 Hadib ini tdah disebutkan Asrq/afi'i bqikut tamdt'nya pada no. 1071

dalam bahasan tentang haii, bab tentang mernakai wanrangian menielang ihram'
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274- sufuan mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman
bin Qasim, dari ayahnya, ia berkata: Aku mendengar Aisyah
berkata sambil membentangkan kedua tangannya, "Aku pemah
memakaikan wauangian pada Rasulullah S dengan kedua
tanganku ini untuk ihram beliau saat beliau mengambil ihram, dan
untuk tahallul beliau sebelum beliau thawaf fi 9611,r11u1-,."s28
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275. sufuan mengabarkan kepada kami dari utsman bin
Urwah, ia berkata: Aku mendengar ayahku berkata: Aku

3a Hadis ini telah disebud{an fuysyafi'i berikut bkfuiynya pada no. 1072
dalam bahasan tentang haji, bab tentang mernakai warangian menielang ihram.
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mendengar Aisyah berkata, "Aku pemah memakaikan wewangian

pada Rasulullah ffi dengan kedua tanganku ini unhrk ihram beliau

dan untuk tahallul beliau." Aku bertanya kepadanya, "Dengan

wer,r/angian apa?" Ia menjawab, "Dengan weu/angian yang paling

wangi."329
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276. Sufuan mengabarkan kepada kami dari Az-Zrthn, dan

Urwah, dari Aisyah @ berkata, "Aku pernah memakaikan

weurangian pada Rasulullah $ menjelang tahallul dan menjelang

ihram."so

Ul, :".)rs z^x;; * c?lit f ,--t;) f
//
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277. Sufuan mengabarkan kepada kami dari Atha' bin

Saib, dari hrahim, dari Aswad, dari Aisyah, ia berkata, "Aku

32e 1-1u6i1, ini telah disebutkan Asy-Syaf i b€rikut bkhrit'nya pada no. 1074

dalam bahasan tentang haji, bab tentang mernakai w€i /argian menjelang ihram-
sso Hadits ini telah disebutkan AqrSffi'i bedl$$ Ahri;nya pada no. 1073

dalam bahasan tentang haji, bab terrtang m€rnakai r,ueunngian manielang ihram.
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melihat kemilau minyak wangi di belahan rambut Rasulullah S
sesudah tiga h26."331
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278. Suft7an mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar
berkata, Atha' mengabarkan kepada kami, dari Shafiran bin
Ya'la, dari ayahnya, ia berkata: Kami berada di sisi Rasulullah S
di Ji'ranah. lalu beliau didatangi seorang laki-laki yang memakai
jubah dan ia berlumuran dengan l<haluq (sejenis wer,r,rangian). Ia
berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku berihram unfuk umrah
dengan memakai pakaian ini." Rasulullah $ bertanya kepadanya,

'Apa yang engkau perbuat dalam hajimu?" la menjawab, "AkLl

sr Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut takltrilnya pada no. 1075
dalam bahasan tentang haii, bab tentang rnemakai wanrangian menidang ihram.
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akan melepaskan jubah ini dan mencuci khaluq ini." Maka

Rasulullah $ bersaMa, 'Ap saja tnng engkau perbuat dalam

hajimu, maka perbuatlah dalam wrualunu.asz
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279. lsmail bin hrahim bin Ula5ryah mengabarkan kepada

kami dari AMul Aiu bin Shuhaib, dari Anas, ia berkata,

"Rasulullah $ melarang seseorang unfuk memakai a'faran."Bs

Kami berpegang pada semua hadits ini, sehingga kami

berpendapat boleh bagi hki-laki dan perempuan untuk memakai

wanrangian dengan ierus ghalitnh dan selainnSa yang wanginya

dapat bertahan sesudah mengambil ihram asalkan ia memakai

wa.rrangian tersebut sebelum ihram. Kami juga berpendapat bahwa

jika ia telah melempar Jumrah dan mencukur rambut tetapi belum

melakukan Ifadhah, maka weurangian sudah halal baginya- Akan

tetapi, kami melarang seorang laki-laki dalam keadaan halal untuk

memakai za'faran. Jika orang yang berihram memakai za'faran,

maka kami menyuruhnya unfuk mencuci minyak za'faran itu dari

pakaiannya. Demikian pula, seandainya ia memakai minyak

3s2 gu411r ini telah disebutkan Aslrq/af i b€rikut bUfiinya pada no- 1083

dalam bahasan tentang haji, bab tentang mernakai wanrangian menielang ihram.
3s Hadits ini telah dis€bu*an Asv-S!,ali'i Mkut bkfuit'nya pada no. 1086

dalam bahasan tentang haji, bab tentang manakai w€M,ar{$an menjelang ihram.
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za'faran sebelum mengambil ihram, kemudian ia berihram dalam

keadaan bekas minyak a'faran itu masih ada padanya, maka saya

men5n-rruhnya unfuk mencuci minyak za'faran itu sendiri, bukan

karena ihramnya. Kami berpendapat demikian karena ada dalil
dari Rasulullah f& yung tampaknya menunjukkan bahwa beliau

tidak menyLlruh laki-laki tersebut untuk mencuci wama kuning

melainkan karena laki-laki memang dilarang untuk memakai
minyak za'faran, dan bahwa Rasulullah # pun menyuruh laki-laki

yang tidak sedang ihram unfuk mencuci wama kuning minyak
za'faran dari pakaian dan fubuhnya. Beliau tidak menyunfinya
karena dimakruhkan bagi orang yang berihram unfuk memakai

wewangian manakala wewangian dipakai saat masih halal. Karena
ia memakai wewangian dalam keadaan halal tetapi wanginya dapat
bertahan selama ia ihram.

Kami memerintahkan orang yang berihram saat mencukur
rambut unhrk memakai wetrrangian, sebagaimana kami
menyuruhnya unfuk memakai pakaian dalam pengertian mubah
baginya, insya Allah, bukan wajib baginya. Kami juga

memperkenannya unfuk berburu seandainya ia telah keluar dari
Tanah Haram. Allah jua yang memberi kita taufiq.
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58. Perbedaan Pendapat Tentang Memakai
Wewangian bagi Orang yang lhram Menjelang

Ihram dan Menjelang Halal

Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sebagian ulama dari

kalangan kami menentang kami dalam masalah memakai

wewangian sebelum ihram, sesudah melempar Jumrah dan

bercukur, serta sebelum thawaf Ziarah. Ia mengatakan, "Orang

yang berihram tidak boleh memakai wewangian yang wanginya

bisa bertahan pada tubuh dan pakaiannya. Tetapi ia tidak dilarang

unfuk memakai minyak rambut sebelum ihram asalkan wanginya

tidak bertahan meskipun wamanya bertahan di rambut dan

jenggot serta dapat menghilangkan kekusutan."

Penjelasan dan hadits yang diiadikannya sebagai argumen

tentang hal tersebut adalah:
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280. Umar bin Khaththab melakukan ihram bersama

Muawiyah dan mendapati bau wangl padanya. Umar lantas

menwruhnya untuk mencuci wanrangian tersebut dan berkata,
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"Barangsiapa yang melempar jumrah dan bercukur, maka telah
halal baginya hal-hal yang diharamkan Allah baginya kecuali

wanita dan wetr,langlan. "334

Asy-Syafi'i berkata: Salim bin AMullah lebih paham dan
lebih terpuji mdzhabn5n daripada orang yang berpendapat

demikian.
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281. Sufuan mengabarkan kepada kami dari Amr bin
Dinar, dari Salim bin Abdullah, dan barangkali ia berkata: Dari
a5rahnya, tetapi barang kali ia tidak mengatakannya, ia berkata:
Umar berkata, "Jika kalian telah melempar Jumrah, menyembelih

sal HR. Aft-Thabrani (p€rnbahasan: Haji, bab: Riwapt tentang Mernakai
Weqrangian bagi Orang png lhram, l/329, no- 19) dari ialur Salim mantan sahagra
Umar bin Khaththab bahwa umar bin Khafitnb wer,rrangian saat ia b,emda
di sebuah pohon, lalu ia bertanya, "Dari siapa bau urqrrangian ini?" Mmwlnh bin Abu
fufr/an menjaurab, 'Dariku, urahai Amirul Mukminin." Umar rft berkata, ,.Darimu?

Delrf Alhh." Muawignh berkata, "Ummu Habibah mennkaikan wanrangian ini
padaku, urdhai Amirul Mukminin." umar S berk&, "Aku merrdesakrnu, kembalilah
unfuk menctrcinya."
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kurban dan bercukur, maka telah halal bagi kalian hal-hal yang

diharamkan Allah bagi kalian kecuali wanita dan wewangian."335

Salim berkata: Aisyah,g berkata, "Aku memakaikan

wewangian pada Rasulullah ifu menielang ihram beliau sebelum

beliau mengambil ihram, menjelang halal beliau sesudah beliau

melempar Jumrah, dan sebelum beliau melakukan thawaf Ziatah."

Salim berkata: Sunnah Rasulullah .$ lebih patut diikuti.

Asy-Syafi'i berkata: Saya tidak tahu apa yang menjadi

acuan ulama yang menentang kami dalam memakai wewangian

bagi orang yang ihram. Ia mencurigai riwayat dari Nabi S,
padahal riwayat dari Nabi @ tersebut lebih valid daripada riwayat

dari Umar bin Khaththab rg. Riwayat tersebut diriwayatkan oleh

Atha', Urwah, Qasim dan lain-lain dari Aisyah,g. Sedangkan

riwayat yang disampaikannya itu berasal dari dua orang dari Ibnu

Umar dari Umar. Jika boleh curiga terhadap riwayat para

periwayat yang banyak jumlahnya dari Aisyah q dari Nabi $
tersebut, maka boleh juga curiga terhadap riwaSnt dari hnu Umar

dari Umar. Tidak ada seorang ulama pun yang ragu kecuali ia

keliru bahwa hadits yang diriwayatkan dari Nabi # itu lebih kuat

untuk dijadikan pegangan.

Orang yang berpendapat demikian sebenamya juga telah

menyalahi sebagian dari hadits yang diriwayatkan dari Umar bin

Khaththab;g tentang masalah ini. Karena Umar i$ sebenamya

memperkenankan apa yang diharamkan oleh ihram manakala

seseorang telah melempar Jumrah dan bercukur, kecuali wanita

335 Hadib ini telah dis€butlon Asy-Syafi'i berikut bkhrit'nya pada no. 1069

dalam bahasan tentang haji, bab tentang pakaian dan wer,vangian bagi orang lrang
ihram.
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dan wewangian. Ulama tersebut mengharamkan hewan buruan di
luar Tanah Haram, padahal ifu termasuk yang diperkenankan
Umar rS. Jadi, ia menentang pendapat Umar rS demi pendapat

pribadin5ra, dan terkadang juga ia mengikutinya. Dengan riwayat
tersebut ia telah menentang rir,va5rat dari Nabi tB, padahal ia sering

menyahhi Umar rg demi pendapat pribadinya dan pendapat

sebagian sahabat Nabi $.
Salra tidak mengetahui adanya suatu pendapat baginya,

melainkan ifu terjadi karena ia rancu dalam memahami hadits

Ya'la bin Umal4yah bahwa orang yang ihram harus mencuci wama
kuning min!,ak za'faran dari pakaiannya.

Barangloli ada yang bertanyra, "Apakah hadits Ya'la
berlawanan dengan hadits AisSnh 6?" Jawabnya, tidak. Nabi 6$
menyuruhnya r-tnfuk mencuci menurut kami -Allah Mahatahu-
adalah karena ada wama kuning pada pakaiannya, padahal beliau

melarang laki-laki memakai minyak a'fann. Tidak boleh dipahami
bahwa perintah kepada orcng badui tersebut untuk mencrrci wama
kuning @a pakaiannya kecuali sesuai alasan yang kami
sampaikan, karena Nabi S frdak melarang memakai weurangian

dalam keadaan dimana beliau sendiri memakai wewangian.

Seandainya perintah kepada laki-laki tersebut unfuk mencuci

wama kuning pada pakaiannlra adalah karena itu merupakan

wangi, maka sesungguhnya perintah beliau kepadanya unfuk
mencuci warna kuning ifu terjadi pada tahun Ji'ranah, yaifu tahun
delapan Hijrah. Sedangkan beliau memakai wewangian pada

tahun haji Islam, yaihr tahun sepuluh Hijrah. Jadi, pertuatan beliau

memakai wev,rangian menjelang ihram dan menjelang halal ifu
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berkedudukan sebagai nasikh terhadap perintah kepada orang

badui tersebut untuk mencuci wama kuning dari pakaiannya.

Ulama yang berbeda pendapat dari kami meriwayatkan

bahwa Ummu Habibah memakaikan wewangian pada Muawiyah.

Sedangkan kami meriwayatkan dari hnu Abbas dan Sa'd bin Abu

Waqqash mengenai memakai wewangian menjelang ihram dan

halal, serta meriwayatkannya dari selain keduanya.

Ia sepakat dengan kami mengenai seorang laki-laki yang

menggauli istrinya pada malam hari kemudian ia memasuki pagi

dalam keadaan junub, bahwa puasanya sempuma karena

persetubuhan terjadi dalam keadaan masih mubah baginya-

Padahal, pemakaian wewangian ifu juga terjadi saat hukumnya

mubah bagi seorang laki{aki sebelum ia mengambil ihram, tanpa

diragukan, dan sebelum ia melakukan thawaf berdasarkan khabar

dari Rasulullah $. Seandainya mereka mempertimbangkan

keadaan orang yang memakai wewangian sesudah ihram

manakala pemakaian wewangian dilakukan sebelumnya, maka

sehamsnya ia meninggalkan pendapat karena ia memerintahkan

untuk memakai minyak oles yang tidak bertahan wanginya

meskipun minyaknya itu tetap bertahan, karena ia tidak boleh

meminyaki rambut dan jenggotnya dari awal dengan minyak yang

tidak wangi dalam keadaan ia ihram. Setahu saya, ia tidak

konsisten pada suafu pokok yang diladikannya acuan dalam

pendapat ini.
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59. Bab: Hewan Buruan yang Dimakan Oleh Orang
yang lhram
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282. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkatar Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan

kepada kami dari hnu Syihab, dari tJbaidullah bin AMullah bin
Utbah bin Mas'ud, dari AMullah bin Abbas, dari Sha'b bin
Jatstsamah bahwa ia pemah menghadiahkan seekor keledai liar
kepada Rasulullah $ ketika beliau berada di Abwa' atau Waddan.

[-alu Rasulullah menolaknya. Sha'b bin Jatstsamah berkata: Ketika
Razuhrllah $ melihat raut wajahl<u, beliau bersaMa, 'sebenamya
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kami tidak mengembalikannya kepadamu kecuali karena aku

sdang fhru-.'836
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283. Muslim dan Said mengabarkan kepada kami dari Ibnu

Juraij.sT

336 HR. Ath-Thabmni (pembahasan: Haji, bab: Heruan Buruan yang Tidak Halal

Dimakan bagi Orang yang Sedang Ihram, 1,2353, no. 83)'

HR. Al Bukhari (pembatnsan: Sanksi Perturuan, bab: Orang yang lhram

Dihadiahi Keledai Liar yang Hidup, 2/lo, no. 1825) dari ialur Abdullah bin Yusuf dari

Malik dan seterusnya.
HR. Muslim (pembahasan: Haji, bab: Keharaman Perburuan bagi Orang yang

lhram,2/8fi, no.5O/1L93) dari jalur YahSn bin Yahya dari Malik dan setemsnya.

Abwa' adalah gunung png berjarak 23 mil dari Juhfah yang berada di sebelah

Madinah. Di Abwa' terdapat makam Aminah binu wahb, ibunya Rasulullah #.
Sedangkan Waddan adalah sebuah tempat di dekat Juhfah, atau sebuah

kampung besar yang lebih dekat kepada Juhfah daripada Abrpa'. Jarak di antara

keduanyra adalah 8 mil.
sez 5.on6i inilah yang t€rtulis dalam berbagai naskah asli'

Al Baihaqi berkata, "Yang dimaksud AsySyafi'i-Allah Mahatahu-adalah, ...

Ibnu Jumij, dari Muhammad bin Munkadir, dari Mtra& bin AMurrahman bin Utsman

At-Taimi, dari ayahnya, ia be*ata, "Kami bersama Thalhah bin ubaidullah, sedangkan

orang-orang saat itu sedang ihram. Ia lantas diberi hdiah daging burung, dan saat itu

Ttd[ah sedang tidur. Di antara kami ada gnng memakarurya, dan ada pula yang

menjaga diri. Ketika Thalhah bangun, ia diberitahu tentang hal itu. Ia pun berkata,

"or-g yang memakannya diberi taufiq (benar)." Ia juga berkata, "Kami pernah

memakannya bersama Rasulullah dh."
Al Baihaqi menjelaskan bahwa sebagian orang yang mengeluarkan kitab .4/

Musnad dari kitab Al Mabsuth, yaitu ktab Al Umm, mengira bahwa sanad ini

merupakan bagian dari hadib berikubrya sehingga ia menggabungkan sanad ini

dengan hadits berikutrgn. Padahal tndakan tersebut keliru." (jh- Manfah Al Atsat

Was-Sunan, 4/79Gt971
saya katakan, hadits inilah yang dimaksudkan Asysyafi'i sebagaimana yang

disampaikan Al Baihaqi, karena sebentar lagi AsySyaf i mengatakan: Hadits Thalhah

bin Ubaidullah.
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2U. AsySpfi'i berkata: Malik juga mengabarkan kepada
kami dari Abu Nadhar mantan sahayra Umar bin AMullah At-

Hadits ini dirirerayatkan oleh Muslim (pcrnbahasan: Haji, bab: Kelnraman Heuan
Buruan bagi ordng lnng lhmm, 2/855, no.6s/1L97) dari ialur Zutnir bin Harb dari
Yahp bin Said dari lbnu Juraij dan setertrsnya.
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Taimi, dari Nafi' mantan sahaya Abu Qatadah, dari Abu Qatadah

Al Anshari, bahwa dia berangkat bersama Nabi S. Ketika sampai

di salah satu jalan di kota Makkah, dia ketinggalan bersama

beberapa sahabatorya yang dalam keadaan ihram. Namun dia tidak

ihram, lalu melihat seekor keledai liar. lantas dia menaiki kudanya

dan meminta kepada para sahabatnya unfuk menyerahkan

cemetinya. Namun mereka menolaknya. Kemudian dia meminta

tombaknya, namun mereka pun menolaknya. lalu dia sendiri yang

mengambilnya dan berhasil membunuh keledai tersebut. Sebagian

sahabat Nabi $ bersedia memakannya dan sebagian lagi menolak.

Setelah mereka bertemu Nabi $, mereka pun menanyakan hal itu

kepada beliau. Beliau menjawab, "Ifu hanyalah makanan yang

Allah telah beikan kepda kaliant'g3g

*
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285. Malik mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Aslam,

dari Atha' bin Yasar, dari Abu Qatadah dalam masalah keledai

liar sebagaimana hadits Abu Nadhr, q,rma pada hadits Taid

338 Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut takhriinya pada no. 3348

dalam bahasan tentang perbedaan antara Ali dan Ibnu Mas'ud 4i, bab tentang zakat

dan hali. Status hadits mutbfaq alaih.
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dijelaskan bahwa Rasulullah $ bersabda, 'Apakah kalian masih

mem bawa daging tersebu t?'89

Hadits Sha'b bin Jatstsamah -Allah Mahatahu- fidak
bertentangan dengan hadits Thalhah bin Ubaidullah dan Abu

Qatadah dari Nabi $. Demikian pula, keduanya tidak

bertentangan dengan hadits Jabir bin Abdullah. Penjelasan bahwa

hadits-hadits tersebut tidak bertentangan terdapat dalam hadits

Jabir sebagai berikut:

o / o / 6 z ) .l o ) .zo. ...^ (

)p ,f L-r-\>rJ LJ €lA Ur.:>l -YAl
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'AtG- ,'rzri*l I t1 ,l;ta rt;l)i
285. hrahim bin Muhammad mengabarkan U"O.O" *I-,

dari Amr bin Abu Amr mantan sahap Muththalib, dari Muththalib,
dari Jabir, bahwa Rasulullah $ bersaMa, 'Daging buruan itu halal
bagi kalian dalam kadaan ihram selama kalian tidak memburunya
dan hewan tercebut tdak diburu unfuk kalian.'&o

33e Hadib ini telah dis€bu&an AsfrSyafi'i berikut taffirilnya pada no. 3348
dalam bahasan tentang perbedaan antam Ali dan hnu Mas'ud 6, bab tentang zakat
dan haji. Status hadib mutbl4 alaih.

s4o HR. Abu Daud (pernbahasan: Manasik, bab: Her,ran Buruan bagi Orang yang
Ihram, 2/M3, no. 1847) dari jalur Qutaibah bin said dari Ya'qub yaitu AI Iskandarani
dari Amru dari Muththalib dari Jabir dengan redaksi, "DagrnT hetnn buruan dant itu
hakl bagi l<alian sdatna l<alian tidak m abu ia diburu tntuk latian."

HR. At-Tirmidzi (penrbahasan: Haji, bab: Riwapt tentang Mernakan Her,'ran
Buruan bagi Orang yang lhram, 2/194) dari jalur Qutaibah bin Said dan seterusnya.
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287. Kami dikabari oleh orang yang mendengar Sulaiman

bin Bilal menceritakan dari Amr bin Abu Amr dengan sanad ini

dari Nabi $ dengan redaksi seperti ini.341

ol o/ 1

f Lb.sg Gty',.
;* f cJ-cr!.c j-ts

o

) LJ

Ia berkata, "Dalam bab ini terdapat juga riwayat dari Abu Qatadah dan Thalhah."

Ia juga berkata, "Hadits Jabir sifabrya terperinci. sedangkan Muththalib tdak kami

ketahui pemah menyimak riwayat dari Jabir." (no. 845)
HR. Ibnu Khuzaimah dalarrt Shalnh ryra (pembahasan: Manasik, bab: Penjelasan

Mengenai Khabar yang Menerangkan Khabar-Khabar yang Lain, 4/180, no.264L1

dari jalur Yunus bin AMul A'la dari lbnu Wahb dari Ya'qub bin AMuT-ahman Az-Zuhri

dan Yahya bin AMullah bin salim dari Amru mantan sahaya Muththalib dan

seterusnln.
Juga dari jalur Laits bin sa'd dari Yahya bin AMullah bin salim dan setenrsnya.

HR. Ibnu Hibban dalam Shahihrrya (pernbahasan: Haji, bab: Yang Mubah dan

png Tidak Mubahbagi Orang yang ftvam, 9/283, no. 3971) dari lalur Hasan bin

Suft/an dari Qutaibah bin Sad dari Ya'qub bin AMurrahman Al Iskandarani dari Hasan

bin Sufuan dari Muththalib dari Jabir dan setenrsnya.

HR. Al Hakim da]nm N Musbdmk : Manasik, L/452) dari jalur hnu
Wahb dan setemsnya.

Kemudian Al Hakim Hata, "Status hadft shahih menurut kriteria Al Bukhari

dan Mqslim tetapi keduanya tidak melansimya." Penilaiannya ihr disepakati oleh Adz-

Dzahabi.
s41 lbid.

o

J.
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288. Rabi' menceritakan kepada kami, AsySyafi'i
mengabarkan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad

mengabarkan kepada kami dari Amr bin Abu Amr, dari seorang

laki-laki dari Bani Salamah, dari Nabi $, dengan redaksi seperti
'rrri.A2

Ibnu Abi Yahya lebih baik hapalannya daripada AMul Aziz

dan Sulaiman bersama hnu Yahya.

Manakala Sha'b memberi hadiah benrpa keledai dalam
keadaan hidup kepada Nabi $, maka sesungguhnya orang yang

ihmm itu tidak boleh menyembelih keledai liar yang hidup. Tetapi

seandainya ia memberi hadiah berupa daging, maka dimungkinkan

beliau mengetahui bahwa Sha'b memburunya unfuk beliau
sehingga beliau menolaknya. Di antara Sunnah beliau $ adalah

orang yang ihram tidak halal memakan dagrrg her,tran yang diburu

Jadi, penolakan tersebut tidak mengandung selain salah

satu dari dua kemungkinan makna tersebut. Allah Mahatahu.

Seandainya beliau tidak mengetahui bahwa Sha'b memburu

keledai tersebut untuk beliau, maka beliau boleh menolak. Akan
tetapi, pada saat ifu beliau tidak berkata kepadanya selain, "Aku
sedang ihmm." Dengan demikian kami mengatakan bahwa
penolakan tersebut tidak mengandung selain salah satu dari dua

kemungkinan makna yang saya sampaikan sebelumnya.

714
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Perintah kepada para sahabat Abu Qatadah untuk

memakan hewan buruan yang ditangkap oleh kawan mereka

disebabkan karena beliau tahu bahwa ia tidak memburunya untuk

mereka, dan bukan karena ada perintah dari mereka. Karena itu

mereka boleh memakannYa'

PenjelasannyaadadalamhaditsJabirdanhaditsMalik
bahwa Sha'b *"-tnrikun hadiah berupa keledai kepada Nabi $'
Hadits ini lebih valid daripada hadits periwayat yang menceritakan

bahwa sha'b memberi beliau hadiah berupa daging keledai' Allah

Mahatahu.

Jika dalam hati seseorang masih ada ganjalan terkait firman

Allah, 'Dan dihanmkan atasmu binatang buruan darat selama

kamu dalam ihran" (Qs. Al Maa'idah [5], 961, maka dapat

di;awab ins5m Atlah bahwa Allah & hanya melarang orang yang

berihram unhrk membunuh hev,ran buruan. Karena ifu dalam ayat

sebelumnya Allah S berfirman, "Hai orang-orang yang beriman'

jangantah kamu membunuh binatang buntan' ketika kamu sedang

ihram." (Qs. Al Maa'idah [5]' 95) Dan dalam ayat lain Allah &

berfirman, 
,,Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan

aang berasal) dari laut sebagai makanan yang laat bagimu. " (Qs'

AlMaa'idah[51,6)Jadi,dimungkinkanmerekaberburuhewan
laut, dimungkinkan mereka memakannya meskipun mereka tidak

memburunya, dan dimungkinkan itu adalah makanannya'

Kemudian, para ulama tidak berbeda pendapat bahwa orang yang

ihram boleh berburu he'u,ran laut dan memakan makanannya. Pada

kalimat selanjutnya Allah t$& berfirman, "Dan diharamkan atasmu

binatang buruan darat selama kamu dalam ihram-" (Qs' Al

Maa'idah [5], 95) Jadi, dimungkinkan maknanya adalah: kalian
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tidak boleh membunuh heuran buman darat selama kalian ihram.
Makna inilah yang paling dekat dengan makna tekstual AI eur'an.
Allah Mahatahu.

Kemudian, Sunnah menunjukkan bahwa pengharaman
Allah fr terhadap buruan darat itu berlaku dalam dua keadaan,
yaifu: seseorang membunuh her,van buruan sehingga daram kasus
ini ia diperintahkan unfuk membayar tebusannya, dan ia dilarang
unfuk memakannya seandainya ia meny.rnrh untuk
membunuhnya. Inilah yang makna yang paling tepat bagi Kitab
Allah sesuai yang ditunjukkan oleh sunnah Rasuruflah $. Dan
makna yang paling tepat menurut kami adalah hadits-hadits
tersebut fidak berlawanan karena dalam hal ini kita harus
membenarkan berita oftmg yang jujur selama mungkin unfuk
dibenarkan, apalagi berkaitan dengan sunnah yang khusus karena
yang demikian merupakan berita khusus, bukan berita umum.
Allah Mahatahu.

60. Bab: Seseorang Meminang Perempuan yang
Telah Dipinang Saudaranya

|GAH: G?i : Jtl a]t ct -y^1C
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289. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkatat Asy-

syafi,i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan

kepadakamidariNafi,,dariAbdullahbinUmarbahwa
Rasulutlah $ bersaMa, "Janganlah salah seoranS 

!!^antara 
kalian

meminang perempuan yang dipinang saudaran3n''&3
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290. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Zinad, dari

A'raj, dari Abu Hurairah, dengan redaksi yang sama' Ia berkata:

Sebagian muhaddits menambahkan, "Hingga ia mengizinkan atau

meninggalkan.'w

s€ Hadits ini telah disebutkan Ary-q/afi'i berilut takhrit'nya pda no. 2243

dalam bahasan tentang nikah, bab tentang larangan meminang perempuan !'ang

dipirnng orang lain-
w Hadits ini telah disebutkan Aqrsyafi'i berikut Akfuiinya pda no' 22M

dalam bahasan tentang nikah, bab tentang hrangan meminang perempuan yang

dipinang omng lain-
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291. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin
Yazid mantan sahaya Aswad bin Sufun, dari Abu Salamah bin
Abdurrahman, dari Fathimah binti Qais, Rasulullah S bersaMa
kepadanya ketika ia menjalani iddah dari talak suaminSna, 'Jika
kanu sudah halal, maka beritahu aku!" Fathimah bint eais
berkata: Ketika aku sudah halal, aku pun memberitahu beliau
bahwa Muawiyah dan Abu Jahm melamarku. Rasulullah #i
bersaMa, 'Adapun Muawiyah ifu miskin, tidak pnSn hara.
Sdangkan Abu Jahm ifu frdak pemah melepskan tongkahya

tb
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dari pundaknya. Menikahlah kamu dengan usamah bin hid!"
Fathimah binti Qais berkata: Aku tidak suka dengan Usamah,

tetapi Nabi ffi bersabda, "Menikahlah kamu dengan usamah!"

Aku pun menikah dengan usamah, lalu Allah menjadikan

kebaikan pada diri Usamah dan aku bahagia dengannya'ss

Hadits Fathimah binti Qais ini tidak bertentangan dengan

hadits Ibnu Umar dan Abu Hurairah mengenai larangan Nabi $
bagi seseorang unfuk meminang pinangan saudaranya; dan tidak

pula bertentangan dengan hadits hnu Umar dan Abu Hurairah-

yang saya hapal-yang kalimatnya umum tetapi dimaksudkan

untuk makna khusus. Allah Mahatahu. Alasannya adalah karena

Rasulullah $ tidak melarang seseorang meminang pinangan

saudaranya dalam keadaan apa pun dimana ia meminang sesudah

ada pinangan orang lain. Akan tetapi, larangan beliau terhadap ifu

hanya berlaku dalam satu keadaan, tetapi tidak dalam keadaan

lain.

Barangkali ada yang bertanya, " Keadaan apa yang dilarang

meminang?"

Jawabnya -Allah Mahatahu- adalaht Menunrt yang

ditunjukkan oleh beberapa hadits, larangan beliau kepada

seseorang untuk meminang pinangan saudaranya ifu berlaku

manakala perempuan yang dipinang ifu telah mengizinkan walinya

unfuk menikahkannya. Karena Rasulullah S membatalkan

pemikahan Khansa' binti Khidzam yang stahsnya janda ketika ia

dinikahkan oleh ayahnya tanpa ada kerelaannya. Jadi, Sunnah

36 Hadits ini telah disebutkan AqrSyafi'i berikut Akhrilnya pada no. 2247

dalam bahasan tentang nikah, bab tentang larangan merninang perernpuan !'ang

dipinang orang lain.
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menunjukkan bahwa jika wali menikahkan sebelum ada izin dari
perempuan yang dinikahkan, maka pemikahannya batal. Hal ini
mengandung dalil bahwa jika wali menikahkan sesudah ia rela,

maka pemikahannya berlaku. Ifulah keadaan yang jika wali
rnenikahkannya maka pemikahannya itu berlaku padanya. Dalam

hal ini -AIIah Mahatahu- fidak boleh ada pendapat selain

pendapat ini. Alasannya adalah karena tidak ada dua keadaan bagi
seorang perempuan dimana hukum dua keadaan tersebut berbeda

dalam hal pemikahan dalam dua keadaan tersebut selain dua

keadaan tersebut. Fathimah saat itu belum memberitahu
Rasulullah S terkait izinnya untuk dinikahkan dengan Muawiyah

atau Abu Jahm. lldak ada riwayat bahwa Nabi .s melarang

Muawiyah atau Abu Jahm unfuk meminang; yang satu sesudah

lnng lain. Saya juga tidak berpikir bahwa keduanya fidak
meminang melainkan secara terpisah; yang satu sesudah yang lain.

Jika yang dipinang adalah seorang gadis yang boleh
dinikahkan ayahn5a, atau budak perempuan yang dinikahkan oleh
fuannya, kemudian ia dipinang oleh seseorang, maka kami tidak
melarang seorang laki-laki trnfuk meminangnya meskipun sudah

ada pinangan dari laki-laki lain, hingga wali perempuan tersebut
menjanjikan kepada laki-laki lain itu unhrk menikahkannya. Karena
ridha ayah dan fuan terhadap gadis dan budak perempuan

tersebut sarna seperti ridha keduanya terhadap diri keduanya.

Barangkali ada yang bertan5la, "Akan tetapi, di antara para
sahabat Anda ada yang berpendapat bahwa pinangan dilarang
manakala perempuan yang dipinang telah condong." Saya

menjawab, "lni merupakan pemyataan yang tidak memiliki makna.
Apa pendapat Anda seandainya ia berpandangan bahwa
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perempuan yang dipinang manakala menunjukkan kecenderungan

itu lebih dekat kepada pemikahan daripada sebelum ia

menunjukkan kecenderungan? Kemudian, dikatakan kepadil9d,
,Apa pendapat Anda seandainya ada seorang laki-laki yang

meminangnyra, kemudian ia mencaci dan menyakiti laki-laki

tersebut, kemudian laki-laki itu meminangnya lagi, dan kali ini ia

tdak mencacinga dan diam saia, kemudian laki-laki tersebut

meminangnya lagi, lalu perempuan tersebut berkata, "Aku akan

pikir terlebih dahulu." Tidakkah dalam setiap keadaan ini ia lebih

dekat kepada sikap rela unhrk menikah dengan laki-laki tersebut

daripada keadaan sebelumnln? Karena jika ia tidak lagi mencaci,

maka seolah-olah ia dekat dengan sikap rela. Lalu, jika ia sudah

berkata, "Aku akan pikir terlebih dahulu," maka ia lebih dekat lagi

kepada sikap rela daripada saat ia tidak mencaci tetapi tidak pula

mengatakan, "Aku akan pikir terlebih dahulu." Apa pendapat

Anda seandain5ra seseorang berkata kepada ulama tersebut, "Jika

dalam sebagian keadaan ini laki-laki lain tidak boleh meminang,

maka tidak ada argtxnen unfuk membantahnya kecuali pemyataan

bahwa perempuan tersebut telah condong dan dekat kepada sikap

rela, tetapi ia juga masih bebas dengan keinginannya, sehingga ia

tidak boleh dinikahkan. Manakala ia tidak boleh dinikahkan, maka

tidak ada hulum yang berteda darinya kecuali ia mengizinkan

walinya unhrk menikahkannya. Manakala ia belum mengizinkan

walinya unhrk menikahkannya, maka walinya tidak boleh

menikahkannya. Jika walinya menikahkannya, maka pernikahan-

nya dibatalkan. Manakala ia mengizinkan walinya untuk menikah-

kannya, maka walinya wajib menikahkannya. Jika ia tidak

melakukannya, maka hakim yang menikahkannya' Jika ia

dinikahkan sesudah memberi izin, maka pemikahannya sah. Tidak
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ada yang membedakan keadaannya unfuk selama-lamanya selain

Din atau tidak memberi izin.

Bamngsiapa yang mengatakan bahwa perempuan tidak
boleh dipinang sesudah menunjukkan kecenderungan, maka ia
telah menyalahi seluruh hadits sehingga ia tidak memperkenankan
pinangan dalam keadaan apa pun sesuai dengan hadits Fathimah,
dan tidak menolaknya dalam keadaan apa pun sesuai makna garis
besar hadits lbnu umar dan Abu Hurairah @. Ia tidak mengambil
pefunjuk dari sebagian hadits trnfuk sebagian 5nng lain sehingga ia
menghasilkan makna Srang bisa diterima.

Barangkali ada yang bertanya, " Dari mana Anda melihat
hal ini dalam riwayat demikian maknanya?" Jawabnya -Allah
Mahatahu- adalah bisa jadi penufur hadits menjumpai orang yang
bertanya kepada Rasulullah # tentang seorang laki-laki yang
meminang seorcmg perempuan lalu perempuan tersebut
mengizinkan trnfuk dinikahkan dengannya, sehingga Rasulullah S
bersaMa, 'Janganlah salah s@ftng di anbn katian meminang
pinangan . "Maksudn5p adalah dalam keadaan dimana
penufur riwayat ktanya tentang jaunban pertanyaan lalu ia
mendengar jatvaban ini dari Nabi $ tetapi ia tidak menceritakan
apa lrang dikatakan penanla; atau pertanyaan sudah ada
sebelumnya dan ia mendengar jawaban Nabi $ sehingga ia
merasa orkup dengan jar,uaban Nabi $ dan ia menyampaikannya,
dimana Rasulullah S bersabda, '&lah seorang di antara kalian
meminang pinangan manakala pinangan ifu
mengizinkan (unfuk dinikahkandengan laki-laki yang meminangnya
ifu-- " Atau perempuan tersebut keadaan demikian, lalu penufur
menceritakan sebagian dari hadits tetapi tidak menyampaikan
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sebagian yang lain; atau ia menghapal sebagian hadits dan

menyampaikan apa yang ia hapal, sedangkan ia tidak hapal

sebagian yang lain. Jadi, ia menufurkan apa yang ia hapal secara

seksama, sedangkan ia tidak hapal sebagian yang lain sehingga ia

diam terhadap apa yang tidak ia hapal. Atau ia ragu terhadap

sebagian yang ia dengar sehingga ia hanya menuturkan apa yang

tidak ia ragukan, dan diam terhadap apa yang ia ragukan. Atau hal

itu dilakukan oleh periwayat di bawahnya yang menuturkan hadits

darinya.

Kami telah mengamati mereka dan orang-orang yang kami

jumpai. Kami melihat seseorang ditanya tentang suatu masalah,

dimana ia memiliki sebuah hadits tentang masalah tersebut'

Kemudian ia menyampaikan safu atau dua kalimat dari hadits yang

menurufurya mengandung jawaban terhadap apa yang ditanyakan

kepadanya, tetapi ia tidak menyebutkan awal hadits atau akhimya.

Jika jawabannya ada di awal hadits, maka ia meninggalkan kalimat

selebihnya. Jika jawabannya ada di akhir hadits, maka ia

meninggalkan bagian awalnya. Ada kalanya muhaddits rajin

sehingga ia menufurkan hadits sebagaimana adanya tanpa

menyisakan sedikit pun darinya. Menurut saya' orang yang

meriwayatkan hadits dari Nabi # -Allah Mahatahu- itu tidak

terlepas dari sebagian dari perkara-perkara ini'
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61. Puasa Saat Melihat Bulan Sabit, dan Berhenti
Puasa Saat Melihat Bulan Sabit
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292. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkatat Asy-
Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: hrahim bin Sa'd
mengabarkan kepada kami dari hnu Syihab, dari Salim bin
Abdullah, dari ayahnya, bahwa Rasulullah S bersaMa, "Jika

kalian melihat bulan sabit (dari bulan Ramadhan), maka
berpuasalah! Dan jika kalian melihat bulan sabit (dari bulan
Syawwal), maka berbukalah! Jika kalian terfufup mendung, maka
perkirakanlahl" Abdullah bin Umar iS puasa safu hari sebelum

bulan sabit. Ibrahim pun ditanya, "Apakah ia mendahuluinya?" Ia
menjawab, "Ya-"346

% Suyu tidak menemukan riwayat hrahim bin Sa'd ini. Imam fuySyaff,i
mengutarakannyra karena di dalamnya ada praktek yang dilakukan lbnu Umar rS.
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293. Sufuan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari

Amr bin Dinar, dari Muhammad bin Jubair, dari hnu Abbas, ia

berkata: Aku heran dengan orang yang mendahului bulan

Ramadhan dengan puasa safu hari, sdangkan Rasulullah $
bersabda, "Janganlah kalian betpuaa hingga kalian melihaht5n,

dan janganlah kalian berhenti puaa hingga kalian melihattya!'U7

Adapun hadib ini diriwayatkan oleh Malik dari Nafi' dari hnu Umar bahwa

Rasulullah $ bersaMa, "Jangonlah l<alian fupan hiwp l<alian melihat bulan sabit!

Dan jangantah l7tian fuhqrti ptaa hhga lalian mdilnnSa! Jil<a kalian tatutup

mandung, maka perkinl<anlah! "

Hn. ntfr-ffruUrani (pernbahasan: Puasa, bab: Riwayat terrtang Melihat Bulan sabit

unhfi Berpuasa dan Berhenti Puasa di Bulan Ramadhan,L/2851'

HR. Al Bukhari (pernbalnsan: R.rasa, tnb: satrda Nabi $: Jika Kalian Melihat

Bulan Sabit, maka Berpuasalah, 2/32, no. 1906) dari jalur Abdullah bin Musallamah

dari Malik dan seterusnYa.

HR. Muslim (pembahasan: Puasa, bab: Ka,raiiban Pusa Rarradhan Saat Melihat

Bulan Sabit, 2n49, no. 3/108) dari jalur Yahya bin Yahgla dari Malik darr seterusnya.

Adapun amalan hnu Umar 4ft, diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Ma'mar dari

Ayyub dari hnu Umar, bahwa jika hngit t€rtutp awan, maka di pagi harinya ia

u"rp,r*. Jika udak ada awan, rnaka di pasi harinya ia udak berpuasa." (.4/

Mishannaf,bahasan: Puasa, bab: Pernisah antam Ramadhan dan $n'ban, 4/16ll
347 Frt. Al Hurnaidi dalarr. Musndrya (L/?5, no. 513) dari .1alur Sufuan dan

seterusnya.
Di dalamnya disebutkan nama Muhammad bin Hunain rrnntan sahaya keluarga

Abbas. Pemtatqiq menjelaskan bahwa nama inilah yang unggul s€p€rti yang ada pada

An-Nasa'i aa;- et xuo^ dari riurayat Ibnu Ahmad, dan s€bagairnana yang terdapat

,t/

t. o 11.. )o zz

).F )J , oJ;
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294. Abdul Adz bin Muhammad mengabarkan kepada

kami dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu
Hurairah, bahtva Rasulullah S bersaMa, "Janganlah kalian
mendahului bulan Ranadhan dengan puae sdtari atau dua hari,
kecuali dengan puafi yang biasa oleh salah
seoftrng di anbn kalian. Berpuaalah saat melihahtya, dan
berhentilah puan saat melihahya. Jika l<alian terfufup mendung,
maka hitwglah tiga puluh harit'$$

dahm salah satu rnanuskrip Al Humaidi. Sedanglon dalam manuskrip lain tertglls
Muhammad bin Jubair.

Dahm sabh sahr manr.rskrip ldtab Al umm yang ada pada kami tertulis
Mulurunad sap tanpa ayahnya. Allah lrlahatahu.

Sernentam dp,bm M.slnnnf AMnaq tertulis Muhamrnad bin Hunain.
(4/L55, rp.73O2l

HR. ArNasa'i (pernbahasan: Puasa, bab: Perbedaan pada Amru bin Dinar daram
Hadits Ibnu Abbas, 4/135, rc. 2L25) dari jatur fut an dan setemsnya.

s4t} Ffr- At B,klnri (pernbahasan: Rrasa, bab: Lamngan ivendahului Bulan
Ramadhan dmgan Rrasa Sejrari atau Dua Harj,2/U, no. 1914) dari !ilur Muslim bin
Ibrahirn dari Htslram dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu salamah dari Abu
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295. Arrrr bin Abu Alqamah mengabarkan kepada kami

dari Salamah, dari Al Auza'i: Yahya bin Abu Katsir menceritakan

kepadaku, Abu Salamah menceritakan kepadaku dari Abu

Humirah, ia berkata: Rasulullah $ bersaMa, 'Janganlah kalian

mendahulii hrhn Ranadhan dengan puasa sehai abu dua hari,

kecuali sneorzrng tang telah terbiasa mengerial<an Wasa sehingga

ia berpua* pda hari ifu.'849

Hurairah 4t dari Nabi $, Miau bersaua, "Jaryanlah *hh sanng di antan kalian

mqdahrfui bukn Ranndhan dangan paa sdtari abu dua hai, kauali s*eorzng
gng mqrgqjakan puaa rutirnya; silal<an ia bapaa pda hari itu."

HR. Muslim (pernbahasan: Puasa, bab: Karraiiban Puasa Ramadhan saat Melihat

Bulan Sabit, 2fi62, no. 8/1081) dari ialur St r'bah dari Muhammad bin Ziyad dari

Abu Humirah r&, ia berl<ata: Rasulullah $ bersabda, "BaPuasalah saat melihahla,
hn bqhqtihh puasa aat mdihahg. Jika kalkn tqtutuP mendung, maka hitunglah

tiga puluh lnri!"
Juga (bab: larangan Mendahului Ramadhan dengan Puasa Sehari dan Dua Hari,

2l/lo82l dari jalur Ali bin Mubamk dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu salamah dan

seterusnya sebagairnana yrang ada pada Al Bukhari.
s4s Silakan baca tal<hrijhadlts sebelumngra.. Jalur riwayat inilah yang diriwayatkan

oleh Ath-Thahawi dalarn SFn Ma'ani Al Abil ftab: Puasa Setelah Pertengahan

Bulan Sya'ban hingga Ramadhan, 2/841 dari ialur Amru bin Abu Salamah dan

seterusn5ra.
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Kami berpegang pada semua hadits ini. Yang dapat
dipahami dengan jelas dari perintah Rasulullah S -Allah
Mahatahu- adalah tidak boleh puasa hinggu melihat bulan sabit,

dan tidak boleh berhenti puasa hingga melihat bulan sabit, karena

Allah telah menjadi bulan sabit sebagai pengukur waktu bagi

manusia dan sebagai penanda wakfu haji. Ukurannya terkadang
genap (tiga puluh hari) dan ter*adang kurang. Jadi, Allah
memerintahkan mqel<a untuk tidak berpuasa sebelum melihat
bulan sabit, dengan pengertian bahwa kalian tidak wajib berpuasa

hingga kalian melihat bulan sabit. Jika kalian khawatir orang lain

telah melihahrya, maka janganlah kalian berpuasa hingga kalian

melihafurya, meskipun kalian wajib berpr.lasa pada hari ifu. Dan
janganlah kalian berhenti puasa hingga kalian melihat bulan sabit
karena kalian wajib menyempumakannya. Jika kalian terhrhrp

mendung, maka sempumakanlah bilangannya menladi tiga puluh
hari, maksudnln sebelum puasa pada bulan Sya'ban, hingga kalian

lakin bahura saat itu kalian wajib puasa. Seperti itulah Anda
berbuat terkait bilangan bulan Ramadhan, sehingga kalian yakin
bahwa kalian boleh berhenti puasa lantaran telah berpuasa genap

safu bulan.

Ibnu Umar iS, mendengar hadits sebagaimana yang saya

sampaikan, dan Ibnu Umar rg mendahului Ramadhan dengan

puasa safu hari. Sementara hadits Al Auza'i, 'Janganlah kalian
berpuaa kquali bertepbn dengan puan gng biaa dikerjalan
oleh slah seoftng di antan kalian" mengandung kemungkinan
makna seperti pendapat hnu Umar r$b, mengenai puasa pada hari
tersebut sebelum Ramadhan, graifu: Kecuali kalian berpuasa sesuai

puas yang rutin kalian kerjakan secara sunnah, bukan berarti
bahwa kalian wajib untuk berpuasa manakala kalian belum melihat
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bulan sabit. Dimungkinkan pula ia mengandung makna sebaliknya,

yaitu tidak boleh menyambung Ramadhan dengan suafu puasa

kecuali seseorang yang terbiasa mengerjakan puasa pada hari-hari

tertenfu, lalu puasa tersebut bertepatan dengan hari yang

bersambung dengan bulan Ramadhan-

Saya menganjurkan setiap orang untuk tidak berpuasa pada

hari yang diragukan kemtrnctrlan bulan sabit Ramadhan, kecuali

satu hari yang ia telah terbiasa unhrk berpuasa sehingga saya

menganjurkannya unfuk berpuasa pada hari tersebut. Kami

memohon taufiq kepada Allah.

Masalah ini ada padanannya dengan masalah shalat yang

akan kami sampaikan pada tempatrya nanti, insya Allah, yaifit

larangan shalat pada beberapa wakfu di siang hari.

62. Perryangkalan TerhadaP Anak
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296. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan

mengabarkan kepada kami dari hnu Syihab, dari Ibnu Musa1ryib,

dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, keraguan berasal dari
Sufi7an, bahwa Rasulullah S bersaMa, "Anak ifu milik fr*ty
(pemilik hak persefubuhan), ori,ng yang berzina ifu
dihalangi (kewenangann5m atas anal<).'ffi

'tt e ,Lt;d. G?i -ylv
4 aO./de o1t ,rV

9 d,.. o/
tsJl G Js
-z 

-

a$G f
O.

);t dLt*Lt (*)$.i u |^:t'of ,*t

@ Statns hadits no. 296 crrn297 adalah mutbfq akih
Al Bukhari (pernbahasan: Sanksi Hadd, bab: Orang yang Pr.zira Te*nlang

Haknya Atas Anak, 4/2il, no. 5818) dari jalur Adam dari sytr'bah dari Muhammad
bin Ziyrad dari Abu Huraimh r{g secara terangkat sanadnya, "Anak itu milik finsy
(penilik hak pasetubuhan), orang FnS berzina itu dihakngi
(kewenanganryn abs analr). "

Juga dari jalur l-aits dari Ibnu Syihab dari urwah bin Zubair dari Aisyah,g
dengan kisah ini. (no. 6817)

Muslim (pembahasan: Persusuan, bab: Anak adalah Mlik Firasy, 2/rogr, no.
37/14581 dari jalur Ibnu syihab dari hnu Musayryib dan Abu Salamah dari Abu
Hurairah & dan seterusnya.

Juga dari jalur laits dari Ibnu syihab dari urunh dan seterusnya . (no. 26/r4szl
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297. Sufuan kepadamu dari pe-hhri, dari Urwah, dari

Aisyah bahwa AM bin 7-am'ah dan Sa'ad bin Abu Waqqash

mengadu kepada Nabi S tentang anak budak perempuan

Zam'ah. Sa'ad berkata, "Wahai Rasulullah, saudaraku berwasiat

kepadaku apabila aku datang ke Makkah untuk melihat anak dari

budak perempuan Zam'ah supaya aku mengambilnya karena dia

adalah anakku." Sedangkan AM bin Tflrrl'ah berkata, "Dia adalah

saudaraku dan anak dari budak perempuan ayahku yang lahir di

atas tempat tidur ayahku." Nabi $ melihat tanda kemiripan yang

jelas.dengan Utbah namun beliau berkata, "Anak itu milikmu,

wahai Abd bin hn'ah. Anak itu menidi milik firasy. Pasanglah

hijab darinya, wahai Saudahtasl

*r lbid.
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298. Malik mengabarkan kepada karni dari Nafi', dari hnu

Umar, bahwa. Rasulullah # mernisahkan suami-isfui yang

mengucapkan sumpah li'an dan menautkan nasab anak kepada
perempuan.352

t JL. yAt U ?,F'r( : Jte *rf *,*i
jyi;J 4i ,trrtl> 3x- ok ,i,;j ,f."u
,*)tAt )V,y )u) ,f ifit ,qlhA)l LJ. -f

4cO/ o tz I

Jt,, qu+ uYtrr Cl, qu+ ;tlr 6 ,Jd
.tUL. ;r.irt jr,'",6: ro1*:i"L

,rr. ruf*rrr,"rnuUJrh. kepada kami dari Ubaidullah bin
Abu Yazid, dari ayahnya, ia berkata: Umar bin t(haththab

352 Hadits ini telah disebutkan AsySpfi'i berikut bkfuilnya pada no. 23gG
dalam bahasan tentang talak, bab tentang sumpah li'an.
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mengirim utusan unfuk memanggil seorang fua dari Bani Zuhrah

yang tinggal di perkampungan kami. Aku lantas pergi bersamanya

unfuk bertemu Umar bin Khaththab. Umar lantas bertanya

kepadanya tentang beberapa anak dari anak-anak yang lahir di

zarnan jahiliyah. Ia b€rkata, "Adapr.rn finsynya milik frrlan,

sedangkan benihnya milik fulan." (Jmar 4S berkata, "Dia benar,

namun Rasulullah $ merrnrtrskan berdasarkan ftnsy."353

sss Hdits ini tdah disebrntran Aqrq/afi'i b€rilut bl<hrilnya pada no- 1176

dalam bahasan tentang haii, bab tentang kesernpumaan thauaf. Redal$i di tempat

tersebut lebih lengkap daripada png ada di sini.

ift * ,# U --t;\ t1?i -r' i

qy Tti ,lee()t i:- i ,W ,f c.atsi

y. ,->;l*'oP ,C|ht :fit'ii :Jw ,*Ht
f U i,trf x1fr\i'C,;g)t'*\i,:Ai
)" ,i?, fk"#i y -ie o1r del G:b

.Dfar,.Jtr & y.'-;i,i6 .i,,rrvg ;rrf

300. hrahim bin su'l u" hrahim mengabarkun tlnruau

kami dari hnu Syihab, dari Sahl bin Sa'd As-Saidi, bahwa ia

bercerita tentang suami-istri yang saling mengucapkan sumpah

lihn,lalu ia berkata: Rasulullah S bersabda, 'Lihatlah perempuan

itu! Jika ia melahirkan anak lihatlah! Seandainga ia melahirkan
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seorang bayi hitam dengan mata hitam yang lebar dan dalam,
pantat besar dan kaki tnng gemuk, maka aku akan berpendapat
bahwa Uwaimir telah berkata benar. Tetapi jika ia melahirkan
seorang bayt berkulit kemerahan mirip tokek maka kami
berpendapat bahova Uwaimir berkata dusta. " Periwayat berkata:
Kemudian perempuan ifu melahirkan anak dengan ciri-ciri yang

tidak baik.ss

o . 1 o . cl t o t ,/o, .///o (

f Ly.l ,f (.\r-,, d €lA Ur+l -f . \
'-^l 

'o 
),, o/ o )r, o., 1 9r., 1. o /$-ie d dlJl * C. 4lll *) (q,..#^Jl d/ y.r-l

'ri;,fu"#f ; -ie tt :Jt,.rr J;rLf
.1, .t7 ,lcz 

t. 
o.{ : i

,jN. -# t:r;A Ui *'orL oLJ ,ta*\1
;, '/o..4^#-

301. Ibrahim bin Sa'd mengabarkan kepada kami dari
ayahnya, dari Said bin Musayyib dan Ubaidullah bin Abdullah bin
Utbah, bahwa Rasulullah $ bersaMa, 'Jika Wrempuan itu
melahirkan anak dengan kulit putih dan ratnbubz5m lunts, maka ifu

sal F{adie ini tdah disebutkan Aqrq/afi'i dengan redalai gnng rebih lengkap
bedkut bkhdi'iya pada no. 2366 dalan bahasan tentang talak, bab tentang sumpah
li'an.
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anak suaminya. Tetapi jika ia melahirkan anak dengan kulit hitam

legam, maka itu anak lakilaki yang difudulinga.'855

Hadits hrahim bin Sa'd dari dua jalur riwayat dari Nabi $
mengandung dalil bahwa Rasulullah $ memufuskan nasab anak

dari suami karena seandainya Nabi $ tidak memufuskan nasab

darinya, tentulah beliau -Allah Mahatahu- tidak menyuruh unfuk

melihat anak tersebut. Hadits tersebut juga mengandung dalil

bahwa hukum-hukum Allah & dan Rasul-Nya S di dunia itu
berlaku sesuai yang tampak dari perkara manusia. Sedangkan

hukum-hukum Allah & yar:rg berlaku pada manusia di akhirat itu

berlaku sesuai yang tersembunyi dari mereka, karena Allah tidak

memberitahukan berbagai rahasia kepada maktrluk-Nya. Hal itu
membatalkan keputusan manusia dalam suafu perkara yang tidak

didasarkan pada aspek yang tampak, serta membatalkan

kepufusan hukum yang didasarkan pada dugaan yang seluruhnya

merupakan celah menuju mudharat.

Saya tidak mengetahui sesuafu selain perkara orang-orang

munafik yang lebih terang daripada perkataan Rasulullah $
terhadap perempuan yang mengucapkan sumpah li'an dalam

keadaan hamil, "Jika perempuan ihr melahirkan anak seperti ini,

maka anak itu milik laki-laki yang dituduhkan. Tetapi jika ia

melahirkan anak seperti ini, maka saya tidak menduga melainkan

suaminya itu telah berbohong terhadapnya." Kemudian

perempuan tersebut melahirkan anak sesuai yang disebutkan

sifatnya sebagai anak laki-laki yang difuduh berzina dengannya.

Tetapi kemudian Rasulullah #b tidak menjatuhkan sanksi hadd

3s5 gu61r ini telah disebutkan Asrq/afi'i berikut pada no. 2367
dalam bahasan tentang talak, bab tentang sumpah li'an.
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pada laki-laki yang dituduh berzina, dan tidak pula pada

perempuan tersebut.

Dalam hadits Malik dari Nafi' terkandung makna yang

terdapat dalam hadits-hadits ini, yaitu Nabi S menautkan nasab

anak kepada ibunya, dan ifu berarti beliau memufuskan nasab

anak dari ayahnya. Hadits Malik bahkan lebih jelas dari hadits-

hadits ini dalam memufus nasab anak dari ayahnya bagi orang

yang tidak memiliki analisa.

Hadits Malik juga tidak bertentangan dengan hadits tentang

pemutusan nasab anak dari laki-laki yang di kasumya anak

tersebut dilahirkan, yaihr sabda Nabi $, "Anak itu milik faasy

(pemilik hak persetubuhan), orang yang bezina ifu
dihalangi (kewenangannya atas anak). "

Sabda Nabi ff$, "Anak itu milik fimsy" memiliki dua makna,

yaitu:

Pertama, ini adalah makna yang paling umum dan yang

paling tepat, yaitu bahwa anak menjadi milik ftmsyselama pemilik

firasy ifu tidak menyangkal nasab anak dengan jalan sumpah li'an
yang dengan ifu Rasulullah S memufuskan nasab anak darinya.

Jika ia menyangkal nasab anak dengan jalan sumpah li'an, maka

nasab anak dipufus darinya, dan anak juga tidak ditautkan

nasabnya pada laki-laki yang difuduhnya berzina meskipun fisiknya
mirip. Sebagaimana Nabi #i tidak menautkan nasab anak yang

disangkal suami dengan jalan sumpah li'an, dan tidak menautkan
nasab anak tersebut kepada laki-laki tertentu padahal Nabi S
mengetahui kemiripan anak tersebut dengannya. Alasannya adalah

karena anak tersebut dilahirkan tidak di atas firasy. Tindakan
Nabi @ yang tidak menautkan nasab anak kepadanya ifu sejalan
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dengan sabda beliau, "Sdangkan orang yang bezina itu dihalangi
(kewenangannya aks anak).' Jadi, Rasulullah $ menetapkan

bahwa anak hasil zina itu tidak ditautkan nasabnya kepada laki-laki

yang berzina, baik ia mendalnrakan atau tidak mendal$/akan.

Kdua, manakala anak diperebutkan oleh pemilik firasy dart

pelaku zina, maka anak dihukumi sebagai milik empvnya ftrasy.

Tetapi jika suami menyangkal anak dengan jalan sumpah li'an,

maka nasab anak disangkal. Jika terjadi pengakuan sesudah

sumpah li'an, maka nasab anak ditautkan kepadilgd, karena

alasan nasab anak dipufuskan darinya adalah karena ia

mengucapkan sumpah li'an. Demikian pula, jika ia mengakui

bertohong dalam mengucapkan sumpah li'an, maka anak
dihukumi milil< finsy sebagaimana yang disaMakan Rasulullah $.
Seandainya ia sudah pemah mengakui il*, maka ia tidak boleh

lagi menyangkalnya sesudah mengakuinya dengan jalan sumpah

li'an, karena pengakuannya terhadap hak setiap anak Adam safu

kali saja itu sudah menjadi tanggungannya, dan tidak ada sesuatu

selain pengakuan yang dapat mengeluarkannya dari pertang-

gungan tersebut.

Seseorang yang bukan ulama mengatakan, "Saya tidak

menyangkal anak dengan jalan sumpah li'an, melainkan saya

menautkan nasab anak kepada suami dalam keadaan apa pLrn

karena Nabi $ bersaMa, 'Anak ifu milik ftnsy. " Sedangkan

sabda Nabi S ini merupakan hadits yang disepakati. Sementara

hadits tentang pemufusan nasab anak dari pemilik firasy itrt
merupakan hadits yang bertentangan dengan hadits tentang anak

sebagai milik firasy."
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Hadits anak adalah milik firasy merupakan hadits valid.

Demikian pula dengan hadits tentang pemufusan nasab anak

dengan jalan sumpah li'an. Hadits bahwa Nabi S memufus nasab

anak dari ayah yang mengucapkan sumpah li'an dan menaut-

kannya pada ibu itu lebih jelas maknanya, dan lebih pantas

sekiranya tidak ada kesamaran di dalamnya daripada hadits anak

adalah milik firasy. Karena ketika hadits ni anak adalah milik firasy

ini dipahami secara teksfual, maka itu terjadi karena ada dua orang

yang mendakruakan seorang anak. Yang safu mendal$rakan anak

tersebut sebagai anak pemilik budak perempuan, yang berhak

menggaulinya dengan jalan kepemilikan. Sedangkan yang lain

mendakr,vakannya sebagai anak baE seorang laki-laki yang

menggauli budak perempuan tersebut bukan dengan jalan ke-
pemilikan dan bukan dengan jalan nikah. Karena itu Rasulullah #i
memutuskan nasab anak dihubungkan kepada pemilik budak
perempuan tersebut. Apa pendapat Anda seandainya seseorang

berkata kepada kami, 'Jika demikian keadaannya, maka anak
menjadi milik firasy, karena Rasulullah $ menautkan nasab anak

karena faktor firasy hanya jika ada dakrpaan bagi pemilik
ftmsy.Manakala hal ini tidak terjadi, lalu lahir seorang anak di atas

ftnsy seorang laki{aki, maka saya tidak menautkan nasab ifu
kepadanya kecuali dengan dakvuaan yang ia munculkan"? Adakah
argurnen unfuk membantahnya selain pengertian yang dapat
dipahami dengan nalar dari hadits bahwa nasab ifu ditetapkan
dengan faktor yang halal, bukan faktor yang haram, meskipun
tidak ada keterangan teksfual bahwa anak itu mihk firasy,lantaran
adan5n dakvaan dari pemilik firaqt, dan karena ia mendakwakan
anak sebagai miliknya dimana ia termasuk orang yang boleh
melakukan dalapaan? Jadi, hadits tentang penautan nasab anak
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kepada perempuan itu menjelaskan dengan sendirinya dan tidak

membuhfikan penafsiran dari hadits lain. Jadi, ia tidak bisa

ditakwili. Saya tidak mengetahui adanya ulama yang berbeda

pendapat tentang masalah ini.

Apa pendapat Anda seandainya seseorang sengaja lalai

dengan Sunnah Rasulullah $, atau menentang perkara yang

disepakati oleh seluruh ulama dan tidak diketahui adanya seorang

ulama di antara mereka yang berbeda pendapat? Apakah ia
memiliki argumen dengan menyalahi pendapat tersebut, ataukah ia

dianggap bodoh sehingga wajib diberitahu? Seandainya tindakan

seperti ini boleh dilakukan seseorang, maka setiap orang boleh

membatalkan setiap hukum tanpa didasari Sunnah, dan tanpa ada

perbedaan pendapat di antara para ulama. Barangsiapa yang

sampai kepada kesimpulan seperti yang saya sampaikan, yaihr

nasab anak tidak bisa diputus meskipun dengan jalan sumpah li'an,
maka ia telah menyalahi Sunnah Rasulullah $, serta menyalahi

pendapat yang setahu saya umat Islam tidak berselisih di

dalamnya.

Kemudian, yang paling mengherankan dari urusan orang

yang berpendapat demikian adalah ia mendakwakan pendapat

yang didasari ijma' dan membatalkan pendapat lain. Jadi, ia tidak

terlepas kemungkinemnya sebagai orang yang tidak mengetahui

ijma' dan tidak mengetahui perincian dalam masalah ini, atau ia

adalah seseorang yang tidak peduli dengan apa yang ia katakan.
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302. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Aq1
Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muslim bin l$alid
dan Abdul Majid mengabarkan kepada kami dari hnu Juraij, dari
Ibnu Thawus, dari ayahnya, bahwa Abu Shahba' berkata kepada
Ibnu Abbas, "Talak tiga di zarnan Rasulullah # itu dihifung satu

talak safu, dan begitu pula di zaffrrn Abu Bakar; serta dihifurng

sebagai talak tiga pada masa pemerintahan Umar." hnu Abbas
berkata, "Benar."3s

e56 HR. Abdurrazzaq dahm MushamatrnW (pernbahasan: Talak, bab: Orang
gtang Menjatuhkan Talak Tiga, 6/292, no. 11337) dari jalur Ibnu Jumij dan
seterusnya.
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303. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata, Atlt
Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muslim dan Abdul

Majid mengabarkan kepada kami dari hnu Juraij, ia berkata:

Ikrimah bin Khalid mengabariku, bahwa Said bin Jubair

mengabarinya bahwa ada seorang laki{aki yang datang kepada

hnu Abbas dan berkata, "Aku menalak istriku seribu kali." Ibnu

Abbas menjawab, "Ambillah yang tiga, dan tinggalkan yang

sembilan rafus sembilan puluh tujufi."352

357 HR. AMurrazzaq dalam Musharunfnya (pembahasan: Talak, bab: Orang
yang Menjatuhkan Talak Tiga, 6/397, no. 11350) dari jalur Ibnu Juraij dan

seterusnya.
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204. Muslim dan AMul Majid mengabarkan kepada kami
dari hnu Juraij, dari Mujahid: Seorang laki{aki berkata kepada
hnu Abbas, "Aku menalak istriku seratus kali." hnu Abbas
berkata, "Ambillah yang tiga, dan tinggalkan yang sembilan puluh

fujufi."354

Jika makna perkataan lbnu Abbas bahwa talak tiga itu
dihitung satu pada zaman Rasulullah $ adalah atas perintah
Nabi $, maka yang paling mendekati kebenaran -Allah
Mahatahu- adalah lbnu Abbas r$e mengetahui bahwa ketenfuan

tersebut dahulunya berlaku kemudian ia dihapus. Barangkali ada
yang bertanya, "Ada dalil tentang pendapat yang Anda sampaikan
ifu?" Jawabnya, tidak mungkin hnu Abbas rS, meriwayatkan suafu
keterangan dari Rasululluh #, tetapi kemudian ia menyalahinya

dengan keterangan 5rang lain padahal ia tidak mengetahuinya
berasal dari Nabi $, sedangkan keterangan yang pertama ifu
berbeda dari keterangan yang pertama. Barangkali ada yang
bertanya, "Barangkali ia meriwayatkan keterangan ini dari Umar
sehingga dalam hal ini Ibnu Abbas berpegang pada pendapat
[Jmar." Jawabnya, kami tahu bahwa lbnu Abbas iS menentang
pendapat Umar dalam masalah nikah mut'ah, penjualan satu dinar

as8 Hadis ini telah disebu*an Astrq/afi'i berikut takhrijnya pada no. 2411
dalam bahasan tentang talak, bab tenhng pendapat terkait talak tiga.
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dengan dua dinar, dan penjualan ummu walad, dan lainlain. [alu,
bagaimana mungkin ia sepakat dengan Umar;S6 dalam safu

perkara yang ia meriwayatkan ketenfuan yang berbeda dari
Nabi $?

Barangkali ada yang bertanlra, "l alu, mengapa Ibnu Abbas

tidak menyebutkan tojadi.,fa penghapusan hukum?" Jawabnya,

ada kalanya seseoftrng ditaryn tentang sesuafu lalu ia

menjawabnya, tetapi ia menguraikan jawabannya secara detil,

melainkan arkup dengan penjelasan seperlunya. Yang demikian

itu hukumn5a boleh baginya, sebagaimana ketika ia ditanya,
"Apakah orang-oftmg di ?amdn Rasulullah #i pemah shalat

dengan menghadap ke Baitul Maqdis?" Maka ia boleh menjawab,

"Ya' saja, tanpa perlu mengatakan, "Kemudian kiblatnya

dipindah."

Barangkali ada yang bertanlra, 'Akan tetapi, ia menyebut-

kan ketentuannya pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq dan awal
kekhalifahan Umar r$a." Jaurabnp -Allah Mahatahu- adalah:

jawabannya ketika dimintai fatwa ifu berbeda sebagaimana yang

saya sampaikan.

Barangkali ada 5nng brtanya, "Adakah dalil yang menjadi

landasan argumen unfuk tidak menghitung talak tiga sebagai satu

talak dalam Kitab, S.mnah, atau keterangan yang lebih jelas

daripada yang Anda sebutkan ifu?" Jawabnyra: Ya.
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305. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkatar Aslr

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan

kepada kami dari Hisyam bin Ururah, dari ayahnya, ia berkata,

"Jika seorang laki-laki menceraikan istrinya, kemudian ia rujuk lagi

kepadanya selagi masa iddabnya belum habis, maka itu hukumnya

boleh baginya meski dia menceraikannya sampai seribu kali.

Seorang laki-laki sengaja menceraikan istrinya, hingga ketika masa
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iddahnya akan selesai ia kembali merujukinya, lalu kembali

menceraikannya. Setelah itr-r ia berkata, 'Tidak, demi Allah, aku

tidak menaungimu dan kamu tidak akan menjadi halal untuk

selama-lamanya (tidak pemah habis masa iddalrnya karena selalu

dirujuki)'. Kemudian Allah & menurunkan ayat, '(Talak (wng

dapt dirujuki) dua kali. &telah itu, boleh rujuk lagi dengan ara
Wng ma'ntf abu mencenil<an dengan @ra tnng baik)'. (Qs. Al
Baqarah I2l, 2311 Semenjak turunnya ayat ini, orang-orang

menghitung talak dari awal lagi, baik yang sudah pemah menalak

ataupun yang belum pemah."359

Sebagian ahli tafsir menyebutkan hadits ini. Barangkali hnu
Abbas menjawab bahr,va talak tiga dan talak satu itu sama. Oleh

karena Allah menjadikan bilangan talak ifu berlaku bagi suami, dan

suami boleh menjafuhkan talak kapan saja, maka bilangan tiga,

safu dan lebih dari tiga ifu hukumnya sarna dalam hal jatuhnya

talak.

Hukum Allah & dalam masalah talak adalah ia boleh

dilatuhkan dua kali, lalu zuami diperintahkan unhrk menahan

dengan cara lrang ma'ruf atau melepaskan isfuinya dengan cara

yang baik. Firman Allah, "Kemudian jika suami menalaknya, maka

perempuzrn itu frdak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan

suami yang lain.'(Qs. Al Baqarah l2l: 230) maksudnya -Allah
Mahatahu- adalah talak yang ketiga. Jadi, hukum Allah

menunjukkan bahvrn istri menjadi haram sesudah talak tiga kali

hingga ia menikah dengan suami yang lain. Allah menetapkan

hukum bahwa talak itu diserahkan kepada suami. Hal itu

3se gu6;L ini telah disebutkan AslFq/afi'i berikut taklvilnya pada no. 2582
dalam bahasan tentang 'iddah, bab tentang 'iddah perernpuan yang ditalak dan
suaminya masih berhak rujuk kepadangra.
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menunjukkan bahwa jika terjadi pengharaman istri dengan jalan

talak tiga, dimana talak itu diserahkan kepada suami lalu ia
menjafuhkan talak tiga se@ra bersamaan atau terpisah-pisah,

maka istrinya ifu menjadi haram baginya sesudah tiga talak hingga

istrinya menikah dengan suami Snng lain. Sebagaimana mereka

diberi kauuenangan unfuk memerdekakan budak-budak mereka.

Jika seseoftrng memerdekakan safu kali atau seratus kali dalam

safu kalimat, maka pemerdekaan tersebut berlaku sebagaimana ia

berlaku seluruhnyra, baik ia menggabungkan dalam safu kalimat

atau memisah-misahkannya. Juga seperti perkataan suami

terhadap istri-istrinya, 'Kalian semua aku talak. Demi Allah, aku

tidak akan mendekati kalian. Kalian semua bagiku seperti

punggung ibuku." Juga seperti perkataan seseorang kepada fulan,

"Fulan memiliki hak padaku sekian, fiJan memiliki hak padaku

sekian, dan fulan memiliki hak padalil sekian." Tidak ada safu

makna pun yang gugur darinya dengan menggabungkan kalimat.

Seluruhnya sarna-sarna disebut kalimat, sehingga pernyataannya

itu berlaku bagrnya dengan cara menggabungkan kalimat,

sebagaimana pemyataan ifu berlalil baEnya dengan cara

memisah-misahkan kalimat.

Barangkali ada yang bertanya, "Apakah ada Sunnah yang

menunjukkan pendapat Anda ini?" Jauabnya: Ya.

|GAH: t1?i :Jt' ,e]t cY -r.1
,;3r J;j:rL'* ,:,s-bttt ,rLr?:- G?l :Jte
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306. Rabi' menceritakan kepada kami, ,. O.rU"o: Asy

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufi7an bin Uyainah

mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhi, dari Urwah, dari Aisyah,

ia berkata: Istri Rifa'ah Al Qurazhi datang kepada Rasulullah S,
lalu ia berkata, "Sesungguhnya dahulu aku hidup bersama Rifa'ah,

kemudian ia menceraiku dengan talak tiga. Kemudian aku

menikah dengan AMunahman bin Zuban, tetapi aku bersamanla
hanya seperti kain kering." Rasulullah # tersen5mm dan berkata,

'Apakah engkau ingin kembali kepada Rifa'ah? Tidak boleh,
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hingga ia (suani yang baru) merasakan madumu dan engkau

merasakan " Periwayat berkata: Saat ifu Abu Bakar

berada di sisi beliau, sementara Khalid bin Sa'id bin Al Ash berada

di depan pintu, menungslu hinggu diizinkan masuk. Khalid bin Said

lantas berseru, 'Wahai Abu Bakar, tidakkah kamu mendengar apa

yang dikatakan perempuan ini secara terang-terangan di hadapan

Rasulullah #?"w
Barangkali ada yang bertanya, "Akan tetapi, dimungkinkan

Rifa'ah menalaknya sdcara batbh dalam beberapa kali." Saya

katakan, "Yang tampak darinSn adalah satu kali. l{ata battah int
bermakna tiga hanln jika masih ada kesempatan tiga kali.

Rasulullah S pun bertanSn, 'Apakah engkau ingin kembali

kepada Rifa'ah? Tidak boleh, hingga ia (suami tnng baru)

merasakan madumu. 'Seandainln Aistah g menghihrng talaknya

sebagai talak satu, maka istri Rifa'ah ifu boleh kembali kepada

Rifa'ah tanpa perlu menikah dengan suami yang lain.

Barangkali ada yang bertanya, "Apakah ada seseorang

yiang menjatuhkan talak tiga di masa Nabi #?" Jawabnya, ada.

Yaitu 'Uwaimir Al 'Ajlani. Ia menalak istuinya tiga kali sebelum

Nabi $ memberitahungra bahua istuinSra itu telah haram baginya

dengan jalan sumpah li'an. Sap tidak mengetahui bahwa Nabi S
melarang 'Uwaimir untuk menjafuhkan talak tiga kali. Sementara

Fathimah binu Qais menceritakan kepada Nabi $ bahwa

suaminya ifu menalaknya secaftr bathh. Yatg ia maksud -Allah
Mahatahu- adalah suamingn menalaknya tiga kali. Nabi S juga

bersaMa, 'I{amu fidak berhak abs nafl<ah pdanya, " karena -

36o Hadits ini telah dlsehrtkan Aqrqrafi'i b€ril(ut ahriinVa pada no. 2585
dalam bahasan tentang talah bab tentang p€r€rnpuan yang ditalak tiga kali.
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Allah Mahatahu- suami tidak berhak untuk rujuk kepadanya. Saya

tidak mengetahui bahwa beliau mencela talak yang dijatuhkan tiga

kali secara bersama-sama.

Oleh karena hadits Aisyah @ tentang Rifa'ah itu sejalan

dengan makna tekstual Al Qur'an, dan berstatus hadits tersebut

valid, maka itulah hadits yang paling layak dijadikan pegang.ul -
Allah Mahatahu- meskipun maknanya tidak jelas sekali.

Seandainya hadits lain bertentangan dengannya, maka

hadits lain itulah yang menjadi nasikh baginya -Allah Mahatahu-

meskipun hadis lain tersebut tidak begitu jelas.

64- Bab: Talak Terhadap Perempuan yang Haidh
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307. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata, Aslt
S5nfi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: AMul Majid
mengabarkan kepada kami dari hnu Juraij, ia berkata: Abu Zubair
mengabarkan kepadaku, bahwa ia mendengar Abdurrahman bin
Aiman bertanya kepada hnu Umar-sedangkan Abu Zubair
menyimak. Ia berkata, "Apa pendapatmu tentang seorang laki-laki
yang menalak istrinya dalam keadaan haidh?" hnu Umar berkata,
"Abdullah bin Umar pemah menalak istoinya dalam keadaan haidh
di zaman Nabi S, lalu Nabi $ bersaMa, 'Suruhlah ia untuk rujuk
kepda istinSn. Jika istinya tekh ild, maka silakan ia
menalakn5n, atau menahannya!' Beliau mengembalikan
perempuan itu kepadanSm, dan beliau tidak melihatrya sebagai

talak yang jatuh. Beliau bersaMa, 'Jil<a istin5a ifu telah anci, maka
hendaklah lbnu Umar alau menahann5n'.'%l
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sr Hadits ini telah diseh"rdran Aqrsyafi'i bedkut takfuijnva pada no. 221&5
dalam bahasan tentang talak, bab tenhng inti penjelasan terkait cara talak.
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308. Malik mengabarkan L"ouau kami dari Nafi' bahwa

AMullah bin Umar menceraikan istoinya dalam keadaan haidh

pada masa Rasulullah $. Umar bin t(haththab lalu menanyakan

hal itu kepada Rasulullah dh, lalu Rasulullah 6& menjawab,

"Suruhlah dia rujuk kepada istinya dan hendaHah dia

menahann5a sehingga istin5m suci, kemudian haidh, kemudian

suci lagi. Kemudian jila mau ia boleh menahannya, dan iika mau

ia boleh menceraikannya sebelum ia menyetubuhinya kembali.

Bqitulah atumn iddah Wng ditetapkan oleh Allah dalam

menceraikan kaum itfui-itYi.'862
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309. Muslim bin lftalid mengabarkan kepada kami dari

Ibnu Juraij, bahwa mereka mengutus seseorang untuk menjumpai

362 gu6i1r ini telah disebutkan AsySyafi'i berikut takhifnya pada no. 2484.
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Nafi' guna bertanya kepadanya, "Apakah safu talaknya Ibnu Umar

di zaman Rasulullah # ifu dihitung?" Ia menjawab, "Tidak."363

Hadits Malik dari Nafi' dari hnu Umar bahwa Nabi S
menyrruh Umar ri& agar menyuruh hnu Umar rS untuk rujuk

kepada ishinya mengandung dalil yang jelas bahwa ia tidak

diperintahkan trntr.rk ruiuk melainkan talaknya itu telah jatuh. Hal

ini sesuai dengan firman Allah ft tentang perempuan-perempuan

yang ditalak,

e

rLl;yv"6 bL,iy, 4 ti+U.ir;rj
'Dan stamisuatnin5n berllak merujukin5m dalam masa

menanti ifu, jika mereka (para suami) ifu menghendaki pefraikan

hubungan. "(Qs. Al Baqarah l2l:2281

Allah & tidak berfirrnan seperti ini terkait perempuan-

perempuan png bersuami. Kita tahu dari segi bahasa bahwa jika

dikatakan kepada seseorcmg, 'Rujuldah kepada istrimu," maka ifu

berarti ia telah terpisah dari istuinya.

Dalam hadits Abu Zubair juga tendapat makna yang serupa

dengan ini. Sementara riwayat Nafi' dari hnu Umar itu lebih valid

daripada Abu Zubair. Riwayat rng paling valid di antara dua

hadits itu lebih pantas dijadikan pegangan manakala keduanya

bertentangan-

s6a qR. dalam Mushannahrya (pernbahasan: Talak, bab: Talak
terha&p Isbi 1lang Haidh dan Nilas, 6,2309, no. 10957) dari jalur hnu Juraij dengan
redaksi !,ang senpa-
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310. Riwayat Nafi' ini disepakati oleh para periwayat yang

valid lainnya. Karena itu ia ditanya, "Apakah talak yang dijatuhkan
Ibnu Umar di zaman Rasulullah # itu dihitung sebagai satu talak?"

Ia menjawab, "Apa? Meskipun aku tidak mampu?" Maksudnya
talak tersebut dihitung.354

AI Qur'an pun menunjukkan bahwa talak tersebut dihitung.
Allah ft berfirman,

Uifir,r'At'!v;F"a6a6'elati
"Talak (nng dapt diniuh) dua l<ali. Setelah itu boteh rujuk

lagi dengan cara yeng makruf abu menceraikan dengan @ra yang
baik."(Qs. Al Baqarah [2]:229!,

Dalam aSrat ini Allah & tidak mengkhususkan suatu talak

tanpa memasukkan talak yang lain.

Hadits mana saja yang sejalan dengan makna tekshral Al
Qur'an itulah yang lebih berhak diterima. Selain itu, Allah
memberikan kewenangan kepada suami untuk menjafuhkan talak,
dan memberinya hak unhfi memunculkan hukum haram bagi ishi
sesudah sebelumnya halal. Para suami diberikan unfuk menalak

sat HR. Abdunazzaq dahm Mushannafnp (pembahasan dan bab yang sama,
5/309]. dari jalur Ats-Tsauri dari Ashirn dari Ibnu Sirin, ia berkata: Ibnu Umar ditanya,
"Apakah ia dihitung-maksudnya adalah satu talak yang dijatuhkan suami dalam
keadaan istrinya haidh?" Ia menjar,vab, "Apa yang menghalangiku jika aku tidak
mampu dan menjadi bodoh?"

HR. Muslim (pernbahasan: Talak, bab: Keharaman Talak bagi Istri yang Haidh
tanpa Kerelaarnya 2/1096, no. 9/7471) dari jalur Yunus dari Muhammad bin Sirin
dari Yunus bin Jubair.

Ia berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Umar... dengan redaksi yang serupa.
Di dalamnya juga disebutkan, "Apa? Apakah seperti itu meskipun ia tidak

mampu dan menjadi bodoh?"
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iski-istri mereka dalam masa suci. Seandainya seorang suami

menjatuhkan talak dalam keadaan tidak suci, maka ihr bukan

rnaksiat meskipun ia mengetahuinya, tetapi penjatuhan hukum

haram itu fidak etel<bf. Kemudian, jika istri telah menjadi haram

akibat talak, sedangkan suami menaati perintah terkait waktu

penjatuhannya, maka istuinya itu menjadi haram dengan jalan

talak. Penjatuhan hukum haram tersebut tidak efektif karena ia

dianggap berbuat maksiat lantaran tidak menjahrhkan talak pada

masa.suci. Karena maksiat ifu fidak menambalfian suafu kebaikan

bagi suami, iika tdak menambahkan keburukan baginya'

Barangkali ada yang bertanya, "Apakah pernyataan 'ia

fidak dihitung sarna sekali' ifu memiliki alasan?" Jawabnya,

menurut yang tampak ia fidak dihittrng sebagai safu talak.

Dimungkinkan pendapat Srang mengatakan bahwa ia tidak dihihrng

ifu merupakan pendapat yang benar dan tidak keliru, namun

pelalamya diperintahkan unhrk tidak bersikukuh pada tindakannya

itu. Tidakkah Anda melihat bahwa hnu umar ;fr diperintahkan

untuk rujuk, sedangkan rujuk tidak diperintahkan kepada suami

yang menalak istrinya dalam keadaan suci. Sebagaimana yang

dikatakan unhrk orang yang keliru bicara atau keliru dalam

menjawab, bahwa ia tidak melakukan sesuatu secara benar.
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65- Penjualan Makanan Kering dengan Makanan
Basah
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311. Rabi' bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia

berkata: Asy-Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik
mengabarkan kepada kami dari AMullah bin Yazid mantan sahaya

Aswad bin Sufuan, bahwa Zaid Abu AyTasy mengabarinya bahwa
ia bertanya kepada Sa'd tentang menjual baidha' dengan su1.365

35s Al Khaththabi berkata, "kidha 'adalah sejenis gandum yang wamanya putih
dan agak kasar, dan biasa tumbuh di Mesir. Sedangkan sr,/f adalah sejenis gandum
gang bijinya lebih halus dan baidha'. Sebagian ulama mengatakan bahwa baidha'
adalah sult basah. Pendapat pertama saya tahu, tetapi pendapat ini lebih sesuai
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Ia balik bertanya, "Manakah yang lebih bagus?" Ia menjawab,

" Baidha'." Lalu ia melarang hal itu dan berkata, "Aku mendengar

Rasulullah €B ditanya tentang menjual kurma kering dengan kurma

basah, lalu beliau bertanya kepada orang-orang di sekitamya,
,Apakah kurma basah berkurang iika difukar dengan kutma

kering? Maeka menjawab, 'Ya'. lalu behau melamng hal itu-"S6

'* /.t * '96"*
,rl

.F :4irl ttti .yr.t;"St f.+ar Jho(
,i!Jt1 6?l -r \ Y

d tloz
,1tg'

31zMa,k:,*'rnf:#.i:
umar, bahwa Rasulullah $ melarang muzafunah. Mtabanah

berarti menjual buah (kurma basah) derrgan kurma kering se@ra

takaran, dan penjualan anggur basah dengan kismis secara

takaran.sT

dengan makna hadits. Alasannya adalah konteks kalimat menjelaskan letak kesamaan

dorgu" kurrna basah dan kurma kering. Jika yang basah dari keduanya ihr berMa

;enis aari yang kering dari keduanya, maka pen!,amaan keduanyn tidak benar." (Lih.

fuk'atim As-Sunan, catatan kala Sunan Abi Daud,3/6gl
ffi Hadits ini telah dis€htkan Aqrq^fi'i berikut takfuiinya pada no. L432

dalam bahasan tentang jual$di, bab tentang penlualan makan dengan makanan.
367 Hadib ini taun disebudGn Aqrsyafi'i berikut kkfuiloya pada no. 1523

dalam bahasan tentang juaFbeli, bab tentang muabrnh.
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313. Sufuan mengabarkan kepada kami dari Yahya bin
Said, dari Busyair bin Yasar, dari Sahl bin Abu Hatsmah, bahwa
Rasulullah $ melarang penjualan l$rma kering dengan kurma

kering, narnun beliau memberikan keringanan terhadap ai5ryah,

yaifu ia dijual secara taksiran dengan kurma kering. Pembelinya

memakannya sebagai kurma basah.ffi
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36 Hadits ini telah disebutkan Asy$7afi'i b€rikut takhrilnya pada no. 1506
dalam bahasan tentang jual-beli, bab tentang jul-beli 'anfuah.
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314. Sufuan mengabarkan kepada kami dari Az-Zrshn, dan
Salim bin Abdullah, dari ayahnya, bahwa Nabi $ melarang

penjualan buah-buahan sebelum tampak kualitas dan kematangan-

Dgd, dan juga penjualan kurma kering dengan kurma kering.

Abdullah berkata, "Zaid bin Tsabit menceritakan kepada kami,
bahwa Nabi S memberikan keringanan terhadap jual-beli

araYa.'869

Kami berpegang pada semua hadits ini. Di dalamnya tidak

ada safu hadits yang bertentangan dengan hadits lnng lain. Yang

dilarang adalah mwabanah, yaifu setiap jual-beli dengan objek

berupa makanan dari satu jenis yang dijual secara takaran tertenfu
dengan sembarang. Demikian pula dengan jual-beli secara

sembarang dengan sembarang. Karena tampak jelas dalam
Sunnah Rasulullah S bahwa penjualan makanan dengan makanan

yang satu jenis ifu harus dengan takaran tertenfu bagi penjual dan
pembeli, setara, dan funai dengan funai. Sedangkan jual-beli

secara sembarang dengan takaran, atau sembarang dengan
sembarang itu fidak diketahui.

Alasan larangan penjualan kurma basah dengan kurma
kering adalah karena kurma basah ifu mengalami peny.rsutan

ketika kurang sehingga jual-beli tersebut semakna dengan

muabanah manakala lnarma basah mengalami penytrsutan saat

kering. Dengan demikian, penjualan tersebut sarna seperti
penjualan kurma kering dengan kurma kering yang lebih sedikit

darinya, padahal kurma kering tidak boleh dijual dengan kurma
kering yang takarannya lebih sedikit darinya; atau sama dengan

36e Hadits ini telah disebutkan Aslls!,afi'i berikut btrhrijnya pada no. 1501
dalam bahasan tentang jual-beli, bab tentang jual-Hi 'attyan.
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penjualan kurma kering dengan kurma kering tetapi takaran salah
safu dari keduanya tidak diketahui; atau penjualan kurma basah
yang jika sudah menjadi kering tidak diketahui ukurannya
dibandingkan ukuran kurma kering yang menjadi penukamya.
Seperti inilah pendapat kami, bahwa jual-beli setiap makanan yang
basah dengan yang kering dalam suafu keadaan manakala berasal
dari safu jenis; bukan makanan basah makanan kurma basah
karena Rasulullah $ hanya melarang penjualan kurma kering
dengan kurma basah, karena kurma basah bisa menSnrsut.

Kesudahan dari makanan yang kering ifu harus diperhatikan.
Demikian pula, tidak boleh menjual kurma basah dengan kurma
basah karena penyusutan keduanya berteda-beda; tidak bisa
diketahui seberapa besar pengnrsutan yang ini dan penyrsutan
yang ifu, sehingga ifu sama dengan penjualan oblek yang tidak
diketahui ukurannya dengan objek yang tidak diketahui ukurannya.

Dalam hal ini tidak ada pertedaan antara makanan basah
karena sifat bawaannya, atau makanan yang basah karena
dibasahi, bukan basah sendiri.

Asy-Syafi'i berkata: Manakala Rasulullah $ memberikan
keringanan terhadap jual-beli araya yang merupakan penjualan
kurma kering dengan kurma basah, maka larangan beliau terhadap
penjualan kurma basah dengan kurma kering serta muzabanah
menurut kami -Allah Mahatahu- itu termasuk larangan yang
teksnya umum tetap dimaksudkan sebagai larangan khusus.
larangan tersebut bersifat umum kecuali jual-beli araya.
sedangkan jual-beli arayatidak termasuk ke dalam larangan beliau,
karena beliau tidak mungkin melarang suatu perkara yang beliau
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perintahkan kecuali dihapus. Sedangkan kami tidak mengetahui

jual-beli tersebut dihapus. Allah Mahatahu.

Araya adalah seseorang membeli buah dari safu pohon

kurma atau kering dengan kurma kering secara taksiran. Kurma

basah itu ditaksir dalam keadaan basah, kemudian diperkirakan

ukuran penSrusutannya seandainya ia telah kering, kemudian

seseorang membelinya dengan taksiran ifu dalam bentuk kurma

kering. Kurma kering tersebut harus diserahterimakan sebelum

penjual dan pembeli berpisah. Jika keduanya berpisah sebelum

melakukan serah terima, maka jual-beli batal sebagaimana ia batal

dalam penukaran emas dan pemk. Seseorang fidak membeli

secara araya kecuali yang taksimnnya dalam benfuk krrma kering

kurang dari lima wasaq.37oJika taksirannya kurang dari lima wafrg
meskipun sedikit, maka jual-belinya sah.

Barangkali ada yang bertanya, "Apa alasannya jual-beli

tersebut sah untuk kurang dari lima wasaq tetapi tdak sah unfuk
lebih dari lima waaQ" Jawabnya, sesuafu boleh karena
dipertolehkan Rasulullah S yang kita diwajibkan Allah untuk

menaati beliau. Allah tidak memperkenankan seseorcng unfuk
berkata bersama Rasulullah $ kecuali dengan cara mengikuti
beliau. Dan sesuafu itu ditolak karena Rasulullah $ menolaknya.

37o 5ug qft,sag s?rma dengan @ sha', sedangkan safu sha'ifu sama dengan dua
sepertiga gelas. Satu aaasaggandum sama dengan 5.130 kiloEram.
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315. Rabi' mengabarkan kepada karni, ia berkatat Asln

Syafi'i berkata: Malik mengabarkan kepada kami dari Daud bin

Hushain, dari Abu Sufuan mantan sahaya hnu Abi Ahmad, dari

Abu Hurairah, bahwa Rasulullah $ memberikan keringanan

terhadap jual-beli aratn di bawah lima otmsq, atau lima wasaq.

Keraguan berasal dari Daud.371

Pembatasan Rasulullah #i terhadap takaran araya yang

diperbolehkan mengandung dalil tentang larangan jual-beli aratn

dengan takamn yang lebih banyak dari ihr. Jadi, larangannya itu

dijelaskan dalam hadits ifu sendiri. Seandainya seseorang berkata,

"Saya memasukkannya ke dalam jual-beli kurma basah dengan

kurma kering dan muzabanah," maka menumt kami pendapafo'rya

ihr bisa diterima dan benar. Allah Mahatahu.

Juli-beli araya hanya berlaku pada kurma dan anggur

karena selain keduanya tidak bisa ditaksir.

371 gu6i1r ini telah disebutkan A+rsyaf i bedlcd akfuilnya pada no. 1504
dalam bahasan tentang irnl-bdi am5a.
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Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syafi'i
berkata: Tidak boleh menjual Imrma kering dengan kurma kering
kecuali secara setara, takaran dengan takaran. Tidak boleh secara

timbangan dengan timbangan karena asalnya adalah ditakar.

66- Perbedaan Pendapat Tentang Araya

Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: AsySyafi'i
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Orang-orang yang

mendulnrng pendapat dengan hadits tidak menemukan dalam
suafu hadits kesempaan seperti lnng mereka ternukan pada hadits
yang mujmal (gpris b6ar) bersama hadits mufassar (dipqinci).

Alasannya adalah karena dengan kdua hdits ifu mereka bertemu
dengan sekelompok ahli Hadits 5nng Udak memiliki pengetahuan
yang orkup mengenai pendapat-pendapatnp, sehingga mereka
sarnar dalam memahami. Kami telah menyebutkan sebagian dalil

5nng menunjukkan hadits mujma'bersama hadits mufassar yang
diriwayatkannSra

Sebagian ulama berpendapat tentang penjualan kurma
basah dengan lnrrma kering bahwa halal. Namun ia
ditentang oleh sebagian sahabatuiya yang sejalan dengan kami dan
mengatakan tdak boleh sesuai dengan larangan Nabi S.
Kemudian sahabafuiya !/ang menentang pendapatnya itu berbalik
dengan mengatakan tidak ada lamngan jual-beli gandum dengan
gandum dalam keadaan basah, sedangkan salah safu dari
keduanya lebih basah daripada yang lain; tetapi tidak boleh jual-
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beli kurma basah dengan kurma basah. Ia tidak melakukan

tindakan lebih dari sekedar mengambil hadits secara garis besar,

kemudian ia menyalahi makna hadits tersebut sesuai yang kami

jelaskan. Ia pr:n berkata, "Tidak dilarang jual-beli satu kurma

kering dengan dua kurma kering, atau tiga kurma kering dengan

empat kurma kering, karena semua ifu tdak ditakar.

Kepadanya dikatakan, "Jika penjualan kurma kering ifu

diharamkan kecuali secara takaran dengan takaran, lalu mengapa

Anda mempertolehkannya diiual sedikit dengan yang lebih

banyak?" Jika ia menjawab, "la tidak ditakar," maka seperti itulah

setiap buah-buahan manakala ia dipisahkan dalam ukuran yang

sedikit. Safu butir kurma kering digabungkan kepada kurma kering

yang lain lalu ditakar. Larangan Nabi $ terhadap penjualan kurma

kering kecuali secara takaran dengan takaran mengandung dalil

tentang keharaman penjualan kurma kering secara hitungan

dengan hifungan yang sama, atau kurang dari itu, atau lebih

banyak dari itu. Jadi, Anda telah memperkenankan penjualan

kurma kering secara selisih takarannp. Padahal Rasulullah S
melarangnya kecuali se@ra sarna dengan cara takaran.

Rabi' berkata: Asy-S5nfi'i berkata: Mereka menentang

pendapat kami dalam masalah amtn- Mereka mengatakan, "Kami

tidak memperkenankan jual-beli secara amp." Mereka juga

mengatakan, "Kami menolak unfuk memperkenankan jual-beli

araya berdasarkan larangan Nabi $ terhadap muzabanah, dan

larangan beliau terhadap penjualan kurma basah dengan kurma

kering. Sedangkan jual-beli aft,W itu tercakup ke dalam dua makna

tersebut." Kepada sebagian dari ulama yang berpendapat demikian

di antara mereka diajukan pertanpan, "Bagaimana jika seseorang
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memperbolehkan jual-beli mwabanah berdasarkan hukum araya
karena Nabi gf$ memperbolehkan jual-beli arayil" Ia berkata, "la
tidak boleh berpendapat seperti ifu." Kami bertanya, "Bukankah
argumen unfuk membantahnya ifu tidak lain adalah sama seperti
argumen unfuk membantah pendapat Anda, yaitu kauajiban
menaati Rasulullah S sehingga kami menghalalkan apa yang

beliau halalkan dan mengharamkan apa yang beliau haramkan?
Apa pendapat Anda seandainya seseorang membantah Anda
seperti ini dan berkata, "sesungguhnya kalian mengatakan bahwa
Nabi s bersabda, 'Bukfr wajib diajukan oleh orerng yang
mendakwa, sdangkan sumpah wajib diucapkan oleh orang J/ang
menyangkal. 'Kalian mengatakan hadits tersebut menganduns dalil
bahwa suafu hak tidak diberikan kecuali dengan bukti. Barangsiapa
yang bersumpah, maka ia telah tertebas dari funfutan. Mengapa
Anda berpendapat tentang korban pembunuhan yang ditemukan
di suafu tempat bahwa penduduk tempat tersebut harus
bersumpah, dan mereka menanggung diyat? Dengan demikian,
Anda membebankan diyat pada orang yang bersumpah, dan
memberikan hak kepada orang yang tidak mengajukan suafu
bukti. Apakah Anda menyalahi hadits Nabi S, ,Bukd 

wajib
diajukan oleh orang tnng mendakwa, sumpah wnjib

oleh onng 5mng menytangkal?"

Ia menjawab, "Tidak. AI.un tetapi, hadits tersebut memiliki
redaksi urnurn tetapi dimungkinkan maksudnya adalah khusus.
Juga karena kami mendapati Umar (g memutuskan perkara
dalam dengan cara memberikan hak tanpa bukti,
melainkan ia meminta sumpah dan membebankan tanggungan.
Karena itu kami katakan bahwa kalimat 'bukti wajib diajukan oleh
orang yang mendakwa' mempakan kalimat umum tetapi
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dimaksudkan unfuk sesuafu yang khusus, karena Umar &, bukan

tidak mengetahui saMa Nabi r$, dan ia juga tidak menyalahinya."

AsySyafi'i berkata: Karena ifu dikatakan kepadanya,
"Apakah sabda Rasulullah #t itu lebih kuat bobot indikasinya

daripada perkataan Umar igr, ataukah perkataan selain beliau

yang lebih kuat bobot indikasinya?" Ia menjawab, "Bukan
perkataan orang lain, melainkan perkataan Rasulullah S lebih

kuat bobot indikasinya daripada perkataan orang lain." Saya

katakan, "lfulah yang kami dan Anda klaim, karena tidak ada yang

bisa dijadikan dalil untuk perkataan Rasulullah $ atau perkataan

siapa pun kecuali dengan perkataan orang yang mengucapkan ifu

sendiri. Adapun perkataan orcrng lain ifu terkadang samar bagi kita

apa yang ia maksudkan."

Ia bertanya, "I alu, bagaimana tanggapan Anda?" Saya

katakan, "Saya menghalalkan jual-bek anya sebagaimana yang

dihalalkan Rasulullah *, d*, mengharamkan jual-beli muzabanah

dan penjualan kurma basah dengan kurma kering selain aratm

sebagaimana yang diharamkan Rasulullah #i. Saya mengklaim

bahwa apa yang beliau haramkan tidak boleh digunakan untuk

menolak apa yang beliau halalkan, dan apa yang beliau haramkan

tidak boleh digunakan untuk menolak apa yang beliau halalkan.

Jadi, saya menaati beliau dalam dua aspek ini. Setahu saya, Anda
telah mengesampingkan teks perkataan Rasulullah S terkait

araya, sedangkan seluruh periwayat yang meriwayatkan larangan

mwabanah dari beliau itu juga meriwayatkan bahwa Nabi $
memberikan keringanan terhadap jual-beli araya. Jadi, tidak ada

tempat bagi dugaan di sini, sehingga kami mengatakan bahwa dua
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hadits tersebut berbeda. Ia telah menyalahi beliau dalam cabang-

cabang penjualan kurma basah dengan kurma kering."

Sebagian sahabat kami sejalan dengan kami dalam

pendapat kami secara garis besar terkait jual-beli araym, tetapi

kemudian ia berbalik dan mengatakan, "Tidak boleh dijual kecuali

kepada pemiliknya yang melakukan penjualan aft,ya manakala ia

terganggu dengan masuknya ormg lain ke tempatnya unfuk

memetik kurma." Setahu sa5ra, ia tidak menghalalkan jual-beli

araya, kemudian ia menghalalkannya bagi setiap pembeli dan tidak

mengharamkannya, kemudian ia mengikuti pendapat orang yang

mengharamkannya dengan menambahkan bahwa kurma anja itl.t
boleh dijual dengan kurma kering secara tempo. Padahal jual-beli

makanan secara tempo ifu menurutnya hukumnya haram. Ia tidak

menyebutkan riwayat dari Nabi $ atau dari selain beliau bahwa

beliau memperkenankan penjualan kurma araya dengan hutang.

Lalu, bagaimana mungkin seseorang menjadikan hutang berlaku

pada makanan tanpa ada khabar dari Rasulullah $, serta

menghalalkan jual-beli dengan ses€orang yang menghalanginya

dari orang lain? Dengan demikian, sahabat kami ihr menjadi setali

tiga uang dengan mereka dalam menolak jual-beli araya dalam safu

keadaan. Bahkan lebih dari mereka, ia menghalalkannya hingga

waktu panen. Dengan demihan, ia menghalalkan penjualan

makanan dengan makanan secara tempo, serta hingga batas

waktu yang tidak diketahui. Karena waktunya panen ifu tidak

diketahui, sedangkan batas waktu dalam jual-beli harus diketahui.

316. Ia berkata, "Jual-beli amya yang diberikan
keringanannya oleh Rasulullah $ itu dijelaskan dalam riwayat

Mahmud bin [^abid:
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315. Ia berkata' ; bertanya **0" Zaid bin Tsabit,

,,Bagaimana bentuk afaya kalian yrang kalian halalkan ini?" Ia

menjawab, "Fulan dan teman-temannya mengadu kepada

Rasulullah $ bahwa kurma basah sudah tersedia tetapi mereka

tidak memiliki emas dan perak unfuk membelinya, tetapi mereka

memiliki sisa kurma kering dari makanan pokok mereka selama

setahun. Dari sini Rasulullah $ memberikan keringanan bagi

mereka unfuk membeli araya dengan kurma kering se@ra taksiran

untuk mereka makan dalam bentuk kurma 6u*1-,."372

AlUmm

s72 5nO.61 inilah riwagrat ini disebutkan oleh Muwaffiquddin Abdullah bin

Quddamah Al Maqdisi dalam At l{afilz/@l- la berkata, "status hadits muttafaq alaih."

Namun hnu AMil Hadi mengomentarinya dan berkata, "lni keliru, karena hadits

ini tidak dilansir dalam Ash-Shahihain dan tdak pula dalam As-Sunan. Mahmud bin

Labid ddak merniliki riunyat dari Taid dalam apapun dari Kitab Enam. Dikaitkan

kepada q,raikhnya (saya menduga dia adalah Ibnu Taimignh) bahwa ia berkata, 'Hadits

initiaat terdapat dalam Musnad Ahnad dorr tidak pula dalarm As-Sunan Al Kabirkatya

Al Baihaqi. Saya sudah merneriksanya dalam banlrak kitab tetapi saya tidak

menernukan sanadnya."
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317. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-
syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan
kepada kami dari Nafi', dari hnu Umar, bahwa Rasulullah $
bersaMa, "Elarangsiapa tnng memfuli suafu maka
jangankh ia menjuah5a kembali sebefun menerimanga.'873

Aqrq/afi'i menyebutkanq;a dalam bahasan tentang iual+eli, bab tentang iual-beli
araya, tanpa meny€rtalon Hadits ini ditentarg oleh Daud Azh-Zhahiri, tetapi
penentangarurya itu ditanggapi oleh hnu qrumih. Allah Mahatahu. ljh. At-Tanqih,
2/il3)

s7s 11p- Ath-Thabrani (pernbahasan: Jual-Beli, trab: 'Airnh dan Sejenisnya,
2/@O, no. zlG4l).

HR. Al Bukhari (pernbahasan: JuaFBeli bab: Takann yrarg Harus bagi p€njual
dan Pernberi, 2/96, no. 21261dari jalur Abdullah bin yusuf dariMalik dari Nafi' dan
seterusnya-

HR- mtrslim (pernbahasan: JualBdi, bab: Batakrya penjualan oby.k yang Dibeli
Sebelum Diterima, 3/1160, no. 32/1526) dad jalur yahya bin yahyadari Malik dari
Nafi'; dan dari Abdullah bin Musallamah Al ea'nabi dari Malik dari Nafi' dan
seterusnla.

_ {rgu dari }rlur Ismail bin Ja'far dari Abdurhh bin Dinar dan seterusnya. (no.
36/1s26)
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318. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin

DinaJ, dari hnu Umar, bahwa Rasulullah S bersabda,

"Barangsiapa membeli suafu makanan, maka ianganlah ia

menjualnya kembali sebelum meneimanSm-'g7 4
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319. Sufuan mengabarkan kepada kami dari Amr bin

Dinar, dari Thawus, dari hnu Abbas, ia berkata, "Adapun yang

dilarang oleh Rasulullah $ adalah makanan dijual sebelum

diterima." Ibnu Abbas rg berpendapat dengan nalamya, "Saya

tidak menduga segala sesuafu kecuali ketenfuannya seperti iLr."375

374 16i4.
375 gu4i1r ini telah disebutkan AsyrSyafi'i berikut takhrilnya pada no. 1535

dalam bahasan tentang jual-beli, bab tentang hul$xn barang yang dijual sebelum

diterima dan sesudahnya.
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320. Sufyan mengabarkan kepada kami dari hnu Abi

Najih, dari Abdullah bin Katsir, dari Abu Minhal, dari lbnu Abbas,
bahwa Rasulullah $ tiba di Madinah dalam keadaan orcmg-orang

mengadakan akad salafdengan objek buah-buahan dengan jangka

waktu selama setahun, dua tahun atau tiga tahun. Kemudian beliau
bersabda, 'Barangsiapa tnng mengadakan akad slaf, maka
hendaHah ia mengadakan akad slaf dalam blenn yang
diketahui, timbangan yang dikebhui, dan jangka waktu yang
ffis22,firi.476

376 gu4iL ini telah disebr.r&an Aqrs!,afi'i b€rilut al<fuifrxsa pada no. 1550
dalam bahasan tentang jual{eli, bab tentang al<d salaf hn bahr,m 3rang dirnaksud
adalah alrerd salam.

\
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321. Penwayat yang tsiqah mengabarkan kepada kami dari

Ayyt b, dari Yusuf bin Mahak, dari Hakim bin HLam, ia berkata,

"Nabi s melarangnya untuk menjual sesuafu yang bukan milikku

(fidak ada padakuY.'377

Tidak ada safu pun dari hadits-hadits ini yang berlawanan

dengan yang lain, melainkan sebagiannya termasuk hadits muimal

(garis besar) yarry menr.grjukkan makna hadits mufassar (yang

tetprinci). Sebagian darinya disampaikan dalam kalimat yang

lebih panjang daripada sebagian yang lain.

seorang tokok ulama yang banyak berteda pendapat dari

kami bertanya kepada saya, dan ia menjadikan hadits yarry muimal

sebagai penentu bagi hadits yang mufasar, dan juga sebaliknya

meniadikan hadits yang mufassarsebagai penentu bagi hadits yang

mujmal- la mengatakan, "Apa pendapat Anda tentang hadits im?

Apakah semua hadits ini bertentangan?" Sayra menjawab, "Tidak

ada satu pun dari hadits-hadits ini yang bertentangan dengan

hadits yang lain."

Ia berkata, "Jelaskan kepada saya dari mana hadits-hadits

ini sejalan dan tidak bertentangan." saya menjawab, "Tidakkah

377 Hadits ini telah disebutkan Asyq/afi'i berikut bufijnya pada no. 1560

dalam bahasan tentang jual-beli, bab tentang al<il salaf dan bahwa yang dimalsud

adalah akad salam. (te tlansl
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lbnu Umar;S berkata bahwa Rasulullah S bersabda,
"Barangsiapa yang membeli suafu maka janganlah ia
menjuahya kembali sbbelum meneriman5a." Hadits ini
menunjukkan bahwa orang yang membeli suafu makanan ifu tidak
boleh menjualnya kembali sebelum ia membelinya, karena -Allah
Mahatahu- makanan tersebut dipertanggungkan atas penjual,
sehingga pertanggungan tersebut tidak diambil dari pertanggungan
orang lain dengan jalan jual-beli, sedangkan ia mengambil harga
dan keuntr.rngannya. Padahal, seandainya makanan tersebut rusak
di tangan penjual sebelum pembeli meneriman5ra, maka ia
mengambil pokok harganya dan ia menjadi seperti oremg yang
tidak ada jual-beli antara dirinya dan penjual."

"Adapun hadits Thawus dari hnu Abbas.S itu sarna
seperti hadits Ibnu umar i& -Allah Mahatahu. Hanya saja ia tidak
menyebutkan kalimat Wng membeli suafu makanan,.
Hadits ini mengandung dalil pada redaksinya, 'Adapun yang
dilarang Rasulullah S adalah makanan yang dijual sebelum

diketahui maksudnya sebelum ditakar.' Jika ia telah meminta
ditakar, maka ifu berarti ia telah menerima makanan tersebut.
Meskipun hadits hnu umar lebih lelas maknanya daripada hadits
Thawus."

'Adapun hadits Hakim bin Hizam, sesungguhnya
Rasulullah $ -Allah Mahatahu- melarangnya untuk menjual
sesuatu tertentu yang tidak dimilikinya. Dalil bahwa inilah makna
hadits Hakim bin Hizam -Allah Mahatahu- adalah hadits Abu
Minhal dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah S memerintahkan

orang yang melakukan akad salaf dengan oblek kurma dalam
jangka waktu dua atau tiga tahun agar melakukannya dalam
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takaran yang diketahui dan timbangan yang diketahui- Ini memang

bukan penjualan sesuatu yang tidak dirniliki s€seorang, tetapi itu

mempakan jual-beli sifat yang dipertanggungkan atas penjualnya-

Manakala penjual mendatangkan objek tersebut, maka pembeli

wajib menerimanya. Ia bukan iual-beli barang. Dalam jual-beli

barang, jika barang rusak sebelum pernbeli menerimanya, maka

jual-beli terhadapnya batal. Dalam iual-beli barang, barang tidak

dipertanggungkan atas peniual dimana ia mendatangkan barang

yang sama seandainya barang tersebut rusak'"

Ia berkata, 
,'semua png Anda katakan ifu benar, dan saya

mengikutinya."

Saya katakan kepadanya, "Kami tdak memahami dua

hadits dari Rasululluh # sebagai dua hadits 5nng bertentangan

selama ada jalan untuk diterapkan se@ra bersama-sama- Kami

tidak mengesampingkan salah safu dari keduanya karena kami

wajib memperlakukan yang safu seperti kami memperlakukan

yang lain. Kami tidak memahami suatu hadits sebagai hadits yang

bertentangan kecuali ia fidak bisa diterapkan untuk selama-

lamanya kecuali dengan mengesampingkan 5nng lain'"

saya katakan kepadaryra, 'seandainya seseorang berpen-

dapat terkait hadits-hadits ini dengan menganggapnya sebagai

hadits-hadits yang bertentangan, maka ia akan mengatakan bahwa

hnu Abbas r$ menceritakan kedatangan Nabi $ ke Madinah

dalam keadaan oral'lg-orang melakukan akad salaf' Beliau lantas

menyuruh mereka unfuk melakukan akad salaf dengan takaran

tertentu dan timbangan tertenfu. Ini adalah awal kedatangan

beliau. Kemudian Hakim bin Hizam yang bersahabat dengan

Nabi $ sudah peristiwa Fathu Makkah menceritakan bahwa
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Nabi S melarangnya unhrk menjual sesuatu yang tidak dimiliki-
nya, sedangkan akad salaf dari safu sifat merupakan penjualan

sesuatu yang tidak dimiliki, sehingga dengan demikian akad salaf

itu hukumnya tidak boleh. ndak ada argumen untuk membantah-
nya selain pemyataan bahwa akad salaf merupakan salah safu

bentuk jual-beli yang berbeda dari jual-beli barang. Kami
menerapkan dua hadits tersebut secara bersama-sama, dan kami
mendapati seluruh mufti menggunakan setiap hadits yang semakna
dengan dua hadits tersebut tanpa membedakannya, sebagaimana

mereka sepakat unfuk menggunakan dua hadits ini. Dalil
menunjukkan argumen yang benar berpihak pada orang yang
menggunakan dua hadits tersebut, bukan dalil orang yang
menggunakan salah safu hadits saja." Ia berkata, "Anda benar."

Saya katakan kepadanya, 'seperti ifu pula argumen untuk
membantah Anda dalam setiap pendapat yang Anda peslang.

Yaitu, sekali waktu Anda menjadikan hadits mufassar sebagai
argumen untuk menolak hadits mujmal dan sekali wakfu
menjadikan hadits mujmal sebagai argumen tnfuk menolak hadits
mufassar, seperti dalam kasus qaamah, kepufusan yang
didasarkan pada sumpah bersama seorang saksi, kewajiban
mengajukan bukti bagi pendakua, jual-beli aran, dan muzabanah.
Juga dalam kasus-kasus lain yang sa5a sering mendengar Anda
mengilarti suafu metode yang menumt saya Anda membaliknya
dari metode nash lantaran ia berbenfuran lantaran mengikuti
perbedaan di antara berbagai hadits. Allah Mahatahu- AI{an tetapi,
dalam hal ini Anda, menufup diri dari banyaknya perbedaan hadits
menumt orang yang barangkali tdak memahami dalam
menyampaikan pendapafurya itu, yaitu orang yang mengkritik
Anda sebagai orang yang menyalahi hadits.
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68. Bab: Musharrah (Penghasilan ltu Diperoleh
dengan Disertai Pertanggungan)
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322. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata, Aslr

Syafi'i mengabarkan kepada kami, Said bin Salim mengabarkan

kepada kami dari hnu Abi Dzi'b, dari Makhlad bin Khufaf, dari

Urwah bin Zubair, dari Aisyah, bahwa Rasulullah $ bersabda,

"Penghasilan ifu diperoleh dengan diserbi pertanggwngan.'878
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378 gu611r ini telah disebutkan AsySyafi'i berikut tal<hri/nya pada no. 3095

dalam bahasan tentang perbedaan pendapat di kalangan para ulama lrak, bab tentang

pengambilan harta tanpa izin pemiliknya.
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323. Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari

Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa

Rasulullah s bersaMa, "Penghasihn ifu diperoleh dengan disertai

perbnggwngan.'879

AsySyafi'i berkata: Saya tidak menduga, bahkan tidak ragu

insya Allah bahwa Muslim meredaksikan hadits tersebut dan

menyebutkan bahwa ada seorang laki-laki yang membeli budak lalu

ia mempekerjakannya, kemudian ia menemukan cacat pada budak

tersebut. Dari sini Rasulullah $ memuhrskan untuk mengembali-

kan budak tersebut karena faktor cacat. Namun pemilik budak

yrang diberi kepuhrsan ifu berkata, "Dia sudah mempekerjakan

budak ini." Flasulullah# menjawab, 'Penghasilan ifu diperoleh

dengan disertai perbnggungan. "
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324. Malik mengabarkan kepada kami dari Abu Zinad, dari
A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah $ bersabda,
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"Janganlah kalian melalrukan musharralfSopada unta dan

kambing. Barangsiap Wng membelinya sesudah ifu, maka ia

diberi dua pilihan saudah ia memerasnya. Jika ia rela dengan

hewan tersebud maka ia boleh menahannya. Tetapi iika ia tidak

mentrukainya, maka ia mengembalikann5n bersama safu sha'

kurma kering.'881
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325. Suf5nn mengabarkan kepada kami dari A5Yub, dari

Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah, dari Nabi S, dengan

redaksi yang sarna, hanSn saia ia berkata, "Maka ia
mengembalil<ann5n bersma sfu sha' kurma kering, bukan

gandum.'82

Hadits tentang penghasilan itu diperoleh karena faktor

pertanggungan dan hadits tentang mushanah ifu safu maknanya.

Keduanya sejalan dalam hal yang disepakati makna keduanya-

w Mushanah berarti mernbiarkan heuan tdak dip€rah sLlsunlra agar tampak

sebagai heuran penghasil susu 1EnII produktif.
-381 

11u6i15 ini telah disebu*an Aqrq/.afi'i b€rikut akhrijnya pada no, 3101

dalam bahasan tentang perbedaan pendapat di kalangan ulama lrak, bab tentang

per&daan terkait cacat.
s82 1961.
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Dalam hadits tentang mushatnh ada penjelasan yang tidak

terdapa.t dalam hadits tentang penghasilan itu diperoleh karena

faktor pertanggungan.

Penjelasannla, oftrng 5nng membeli kambing atau unta
mushatmh itu seiatinSn mernbeli kambing atau sapi yang pada

ada susu lnng terlihat ng"h, dan susu tersebut

merupakan sesuafu yang berbe,Ja dari heunn. Ia sama seperti

buah pada pohon lnrma 5nng pemiliknla bebas memotongnya.

Demikian pula dengan sus'u; pemiliknya bebas untuk memeftFnya.

Susu tersebut dijual bersama kambing, tetapi keduanya merupakan

dua benda yang berteda. Susu tersebut ada dalam kepemilikan
penjual. Jika pembeli memerahnla, kemudian ia ingin
mengembalikan kambing atau tmta karena cacat berupa

maka ia mengembalikannya bersama safu sia'kurma
kering, baik susunSra banpk atau sdikit. Itulah nilainya atau
kurang dari nilainya, karena safu srla'kurma kering mempakan
ukurcn yang ditetapkan oleh Rasulullah # sesudah beliau

merryramakan antara unta dan lombing. Kita semua tahu bahwa
susu kambing dan unta ifu berbeda dan harganya; dan
bahwa susu dari masirg'masing kambing dan unta ifu juga

belteda-beda. Dernikian pr.rla dengan sapi karena ia semakna
dengan kambing dan unta.

Jika onmg yang membeli heuran musharrah ifu rela
menahannya dengan cacat tersebut, kemudian ia memerahnya
dalam waktu lama, kemudian ia menemukan cacat lain selain cacat

mushanah, maka jika ia ingin mengembalikannya karena cacat
tersebut, maka ia boleh mengembalikannla. Ia tidak mengembali-
kan susu png telah ia peras sesudah ststt musharnh, karena susu
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tersebut bukan merupakan milik penjual, melainkan ia muncul

belakangan dalam kepemilikan pembeli, sebagaimana hasil

diperoleh belakangan dalam kepemilikannya. Ia hanya

mengembalikan hewan tersebut bersama safu srla' kurma kering

sebagai harga dari susu musharrah.

Jika seseorang membeli budak, maka ifu berarti ia membeli

budak yang definitif. Apa saja yang timbul baginya dari tangan

budak tersebut, seperti pelayanan, penghasilan atau harta yang

diperoleh budak tersebut, maka semua itu menjadi milik pembeli

karena semua itu muncul belakangan dalam kepemilikannya dan

tidak terkena hansaksi jual-beli. Ia seperti susu kambing yang

muncul belakangan setelah susu musharah diperah dalam

kepemilikan pembelinya, tdak berbeda mma sekali. Demikian pula

dengan anak yang dihasilkan hev,ran temak yang dibelinya-

Seandainya hetr.ran temak tersebut menghasilkan anak, kemudian

pembeli menemukan cacat pada hetruan tersebut, maka ia

mengembalikannya tanpa menyertakan anaknya- Demikian pula

seandainya pembeli telah mengambil bulu wol darinya. Demikian

pula seandainya pembeli telah mengambil buah dari kebun

manakala kebun tersebut tetap dalam keadaan semula pada hari ia

mengambilnya, atau lebih bagus dari itu. Dernikian pula dengan

persefubuhan terhadap budak perempuan yang penjualnya

manufupi cacat pada budak perempuan tersebut. Pembeli boleh

mengembalikannya tanpa menang[lung apa pun akibat perse

tubuhan tersebut.

Penghasilan dan pelayanan itu Udak lebih bemilai daripada

persetubuhan terhadap budak grang janda dimana persetubuhan

tidak mengakibatkan penyrsutan sebagaimana telah saya jelaskan,
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serta tidak lebih besar daripada pengambilan buah-buahan, susu

dan anak manakala tidak mengakibatkan penSnrsutan pada pohon
dan induknya. Demikian pula dengan hasil seura rumah yang dibeli
pembeli, lalu ia mengelola rumah tersebut, tetapi kemudian ia

menemukan cacat- Hasil seura tersehrt menjadi miliknSn karena
faktor pertanggungan- Pertanggungan !,ang karenanya pembeli

berhak atas hasil seun rumah pertanggungan yang

halal baginya karena faktor ,ual+€fi dalam keadaan apa pun.

Tidal*ah Anda melihat bahun ia boleh menahan barang yang

dibeli dengan cacat yang darinya. Seandainya
hewan yang dibelinln ifu mati, maka heuran itu mati dengan
kerugian ditanggung oleh pembeli. SeardainSra ia memerdekakan
budak png ia beli, maka kemerdekaannya berlaku pada budak
tersebut. Karena ia adalah pemilik yar{g sempuma kepemilikannya,
dimana Rasulullah # memberinya hak pilih atas objek Sang
cacatlya disernbunyikan darinSn untuk mengembalikan. Manakala
ia diberi pilihan unfuk mengelrrbalikanngra, maka ifu berarfi ia juga
diberi pithan untuk Rasulullah $ pun telah

meneftmgkan bahwa pembeli boleh menahan kambing musharnh-
Beliau bersabda, Jil<a ia r& dangan hqtan tercebut, mal<a ia
boleh menahannSa. Tbbpi iila ia fr&k man5rukain5a, mala ia
mengembalilann5n bemnn sfu sln' Iwma kerng. " Selain ifu
ada juga penjelasan beliau lrang pertarna, yaifu: Jika ia mau, maka
ia boleh mengembalikannSra.

Adapun sesuafu yang ditanggung seseoftmg dengan jalan
jual-beli yang fidak sah, atau pengambilan tanpa izir-t, atau
kepemilikan 5rang tidak sah, maka ia trdak memperoleh hasil dari
objek tersebut. Ia tidak memperoleh manfaat dari sesuafu yang
tidak halal ia tahan. Bagaimana mungkin hukumnya boreh
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sedangkan Rasulullah fu mertiadikan manfaat dari budak yang

halal dimilikinya itu menjadi milik empunya yang menipu;

sedangkan maknanya adalah ia menjadikan manfaat ifu unfuk

selain pemilik, dan unfuk seseorang yang tidak halal menahan

manfaat? Dengan demikian, ia telah dialihlGn kepada sebaliknya,

dan dalam hal ini telah terjadi penentangan terhadap makna saMa

Rasulullah S.

59- Bab: Perbedaan Pendapat Terkait Mushanah

Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata, Asy-Syafi'i

berkata: Sebagian ulama berbeda pendapat dari kami dalam

masalah musharnh- la mengatakan bahwa hadits tentang

musharmhvalid, tetapi semua orang meninggalkannya.

Saya katakan kepadan5n, "Apakah Anda bisa menceritakan

dari seorang sahabat Rasulullah S bahwa ia meninggalkan hadits

tersebut?" Ia menjar,uab, 'Tidak." Saya katakan, "Kalau begitu,

Anda menceritakan dari lbnu Mas'ud rg bahwa ia berkata, 'Dalam

hadits tentang musharah ini terdapat makna seperti yang

diriwayatkan dari Rasulullah $."
Saya katakan kepadanya, "Ataukah Anda bisa

menceritakan dari seorang tabi'in bahwa ia meninggalkan hadits

ini? Setahu saya, ia tidak pemah menyebutkan dalam majelisnya

tentang seseorang yemg menentang pendapaktya." Ia berkata,
,,Yang saya maksud dengan semua orang di sini adalah para mufti

di zaman kami atau sebelum kami- Bukan para tabi'in-" Saya

781



AlUntm

katakan kepadaqn, *Apakah 
5rang Anda maksud ifu terjadi di

suafu nqui?" Ia meniawab, 'Ya, di Hijaz dan lrak." Saya katakan
kepadaryra, "Kalau begifu, ceritakan kepadaku orcng yang
meninggallran hdits ini di lrak-" Ia merrjaurab, "la adalah Abu
Hanifah. Ia dan para sahabakrlra tidak berpegang pada hadits ini."
Saya katakan, 'Apakah Anda menganggap para sahabat Abu
Hanifah sebagai safu orang saja karena mqe)a menerimanya dari
safu orang?" Ia berkata, 'Salra tidak mengetahui selain Abu
Hanifah !/ang berpegang pada perrdapat ini:' Saya katakan
kepadanp, "Anda pemah mengabarkan kepada kami dari hnu
Abi L-aila bahura ia bexkata bahura pembeli kambing mushatnh
mengembalikan kambing dan nilai susu pada hari tersebut." Ia
berkata, 'Seperti ifulah yang dikatakan oleh lbnu figi I ail3, tetapi
kami fidak pda perdapat5n." S.!a katakan, "Benar,
tetapi Ibnu Abi I aila merniliki tambahan dalam hadits,
dimana ia merralsruilinya dengan suafu makan yang tercal<up ke
dalam makna menurut kami, sehingga kami berpegang
pada makna teksttralnp- Ibnu Abi Laila ingin m€ngilruti makna
tersebtrt, bukan mengnlahinya."

Ia bertanya, 'l-alu, apa lpng dikatakan Malik dalam
masalah ini?" Sa3ra meniar,rrab, 'Saya diberitahu oleh omng yang
mendengar dari Malik bahura ia berpegang pada hadits tersebut?"
Ia bertangra, 'Lh', apa lpng dikatakan Az-7arii tentang hal ini?"
Salra menjawab, "S.!ru mendengam5la memberikan fatua tentang
hal ini berdasarkan makna hadits tersebut."

Sa5ra bertanya kepadanya, 'Siapa mufti di Bashrah yang
mengeluarkan pendapat tentang hal ini?" Ia berkata, "Saya tidak
tahu." Saya katakan kepadanla, *Apa tanggapan Anda mengenai
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para ulama di berbagai negeri yang tidak Anda ketahui

pendapatnya; apakah saya boleh mengatakan berdasarkan baik

sangka kepada mereka bahwa mereka sejalan dengan hadits

Rasulullah ffi?" la menjawab, "Tidak, kecuali Anda mengetahui

pendapat mereka."

Saya katakan, "Anda mengklaim bahwa semua orang

meninggalkan pendapat yang didasarkan pada hadits Rasulullah $
tentang musharah. Anda juga mengklaim sesuai pemyataan Anda

bahwa Anda tidak boleh mengemukakan pendapat yang saya

sampaikan, sedangkan Anda fidak bisa menyebutkan nama

seorang ulama pun selain sahabat Anda dan para sahabafurya."

Saya katakan kepadanya, 'Apakah Anda menemukan safu

hadits Rasulullah # 1la"S dinilai valid oleh para ahli Hadits tetapi

mayoritas fuqaha menentangnya, kecuali mereka merujuk

terhadap hadits yang sama dari Rasulullah $?" Ia menjawab,

"Saya tidak menemukan hal seperti itu." Saya katakan kepadanya,

"sekarang Anda tahu bahwa pendapat Anda tidak benar." Ia

berkata, "Saya menemukan hadits Jabir bahwa Muadz pemah

shalat 'Atanah (Iqn) bersama Nabi $, kemudian ia datang ke

perkampungan Bani Salamah dan mengimami shalat Atamah

kaumnya. Shalat itu dihukumi sebagai shalat sunnah baginya tetapi

fardhu bagi mereka. Kemudian kami mendapati para sahabat

kalian dari kalangan ulama Makkah, yaitu Atha' dan para

sahabatrya, berpegang pada hadits ini. Kami juga mendapati

Wahb bin Munabbih, Hasan, Abu Raja' Al'Utharidi serta sebagian

mufti di zaman kami berpegang pada hadits ini."

Saya katakan kepadanya, "Adakah ulama lain di luar yang

Anda sebutkan ifu?" Ia menjawab, 'Ya- Sikap mereka itu
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menunjukkan bahwa semua ulama tidak sepakat unfuk

meninggalkannya." Saya katakan kepadanya, "Anda dan kami

sejak bertemu telah berusaha keras unfuk menemukan safu hadits

yang dinilai valid oleh para ahli Hadits, tetapi ia ditentang oleh

mayoritas ulama. Namun kami tdak mendapati hal itu kecuali

mereka menentang suafu hadits dengan beralih kepada sesama

hadits Rasulullah $." Ia lantas menyebutkan satu hadits,

kemudian saSa bertanya, "Apakah hadib ini valid?" Ia ma'rjawab,
"Tidak." Saya bertanya, "Hadib yang tdak valid seperti ini tidak

bisa menjadi hujjah untuk mendulnrng siapa pun atau untuk

membantah siapa pun."

Ia bertanya, "Mengapa kita mengembalikan safu sia'kurma
kering, bukan harga susu?" Saya menjar,uab, "Apakah ini r,ralid dari
Nabi $? Ia menjawab, "Ya." Saya bertanya, "Apa saja png rralid

dari Nabi $, maka Udak ada sikap yang benar selain

menerimanya. Dengan demikian, pemyataan Anda dan selain
'bagaimana' dan 'mengapa' terhadap hadits ini adalah keliru."

Sebagian orang yang hadir berkata, "Ya.' Saya bertanya,
"Tinggalkan kata 'bagaimana'! Manakala Anda mengakui bahwa

kata 'bagaimana' ifu bisa keliru di safu tempat, maka janganlah

Anda menempatkan kata ini pada tempat yang keliru baginya!"

Sebagian ulama yang hadir di sana mengatakan, "Mengapa

keliru?" Saya katakan, "Sesungguhnya. manusia menunjukkan
penghambaan kepada Allah & sesuai dengan Kitab-Nya dan
penjelasan Nabi-Nya S tentang hal yang Dia kehendaki. Tidak

ada yang membantah hukum-Nya, sehingga manusia wajib
mengikuti apa lang diperintahkan kepada mereka. Mereka tidak
boleh menunjukkan sikap selain pasrah dan menerima, sedangkan
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kata 'bagaimana' itu hanya ada pada manusia yang pendapat

mereka mengikuti, bukan diikuti. Seandainya boleh mengatakan

'bagaimana' terhadap perkataan yang wajib diikuti sehingga

diarahkan kepada suafu qiyas atau nalar, maka pendapat manusia

menjadi tidak ada habisnya. Manakala ia tidak ada habisnya, maka

qiyas menjadi keliru."

Akan tetapi, pendapat itu terbagi menjadi dua, yaitu

pendapat yang harus diterima dan tidak boleh ditanggapi dengan

pertanyaan 'bagaimana', dan pendapat lang mengikuti dan bisa

ditanggapi dengan pertanyaan 'bagaimana', serupa dengan kata

akhir.

Rabi' berkata: Kata akhir adalah Kitab dan Sunnah.

Asy-Syafi'i berkata: Saya katakan kepadanya, "Apakah

Anda tahu bahwa keputusan Rasulullah $, 'Penghasilan ifu

diperoteh karena faktor prbnggungan' mengandung selain dua

makna?" Ia bertanya, "Apa ifu?" Sa5n katakan, "Sesungguhnya

penghasilan ifu merupakan sesuafu yang baru yang diperoleh

dengan pekerjaan budak, dan ia belum ada saat dalam kepemilikan

penjual. Penghasilan ini juga tidak memiliki porsi dari harga jual.

Oleh karena penghasilan itu dioleh dalam kepemilikan pembeli,

maka tidak boleh ditetapkan selain sebagai milik pembeli; dan

bahwa Nabi $ pun menetapkannya sebagai hak pemilik dengan

kepemilikan yang sah." Ia berkata, "Sa!n tidak tahu tentang hal

itu."

Saya katakan, "Ketika Anda melalnrkan pencabangan

masalah, Anda telah menyalahi sebagian dari makna keduanya

secara bersama-sama." Ia bertanya, 'Mana yang saya salahi?"

Saya katakan, "Anda mengklaim bahwa hasil yang diperoleh
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budak laki-laki dan budak perempuan, pelayanan keduanya, serta
apa yang keduan5a memiliki dengan jalan hibah, wasiat, penemuan
harta terpendam, jerih pa!/ah atau dengan jalan kepemilikan lainnya
ifu jattfr ke tangan fuan lrang membelinya dalam keadaan
disembunyikan cacat darinln. Jika dikatakan kepada Anda,
'Mengapa Anda menetapkan sernua ifu sebagai milik pernbeli

sedangkan sernua itu bukan merupakan penghasilan, karena yang
disebut penghasilan adalah dengan bekerja, sedangkan sesuafu yang
dihibahkan kepada budak itu bukan diperoleh dengan pekerjaannya

dan tidak menyibukkannp r-rnfuk melakukan pelayanan terhadap
pernbeli?' maka Anda mengatakan, 'Karena ifu ifu diperoleh
belakangan dalam kepemilikan pembeli, bukan sesuafu yang
terkena bansaksi jual-beli'. "

"Anda mengklaim bahwa susu, anak dan wol yang
dihasilkan hevrran, serta buah png dihasilkan kebun kurma ifu
sarna seperti penghasilan karena semua ini berasal dari heuran dan
kebun kurma. sedangkan penghasilan ifu bukan berasal dari
budak, padahal letihnp budak untuk menghasilkan penghasilan itu
Iebih besar daripada letihnya her,rnn temak trnfuk menghasilkan
susu, woldan bulu yang diambil darinya; dan keduanya sama-sma
muncul belakangan dalam kepemilikan pembeli. Anda mengklaim
bahwa jika yang dibeli adalah budak perempuan, kemudian
pembeli telah menggaulinya, maka ia tidak boleh
mengembalikannya-" Kemudian ada yang bertanya, ,,Apakah

persefubuhan itu menjadikannya berkurang?,, Ia menjawab,
'Tidak-" Kemudian ada yang berkata, "padahal persefubuhan ifu
lebih besar pengaruhnya. Atau budak laki{aki yang dibeli
menemukan uang seribu dinar dari harta terpendam, lalu harta
tersebut diambil oleh fuannya. Padahal keduanya sarna-sarna
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muncul belakangan dalam kepemilikan pembeli. Mengapa Anda

membedakan keduanya?" la menjawab, "Karena pembeli budak

perempuan itu telah menggauli budaknya." Saya bertanya,

"Tidakkah itu adalah budak perempuannya ketika ia mengembali-

kannya?" Ia menjawab, 'Ya." SaSa bertanya, "Bukankah seandai-

nya budak itu bukan merupakan budaknya, maka ia tidak

kemudian harta terpendam yang diperolehnya?" Ia menjawab,

"Ya." Saya bertanya, "Jadi, apa arti persefubuhan yang dilakukan

pembeli terhadap budak perempuannya, sedangkan budak

perempuan tersebut menurut kami dan menumt Anda tetap

sebagai budaknya hingga ia mengembalikannya?" la menjawab,
"Kami meriwayatkan pendapat ini dari 7{i 4,."383 Saya bertanya,

"Apakah valid dari Ali i4g?" Sebagian ahli Hadits yang hadir

mengatakan, "Tidak." Ia berkata, "Kami juga meriwayatkan dari
Umar rS bahwa ia mengembalikannya." Ia kemudian menyebut-

kan sepuluh riwayrat atau sekitar ifu. Saya bertanya, "Apakah

semua ifu valid dari Umar iSb?" Sebagian orang yang hadir

mengatakan, "Tidak." Saya bertanya, "Mengapa Anda

berargumen dengan riwayat 5rang tidak valid, dan Anda juga

menyalahi Umar rg seandairyn ia mengatakannya?"

38:l HR. AMurrazzaq dalam Muslaruafnya (pernbahasan: Jual-Beli,
(pembahasan: Orang grang Pembeli Budak Perernpuan kentudian Ia Menggaulingra,

8/7521 dari jalur Ab-Tsauri dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya dari AIi bin

Husain dari Ali rg, bahwa ia b€rkata tentang budak perempuan yang disetubuhi

pembelinya kernudian pernbelinya itu mendapati cacat padanya, "Harta tersebut
termasuk harta pembeli, dan penjual mengernbalikan nilai antara sehat dan sakit."

Al Baihaqi dalarn Ma'rifah Al Abar Was-Sman berkata, "Sanad hadits terputus

antara Ali bin Husain dan kakekn5ra yaitu Ali d&. Hadits ini diriwayatkan secara

tersambung tanpa menyebutkan a5nhnya di dalamnya, tetapi sanad tersebut tidak

terjaga. Atsr ni juga diriwayatkan dari Juwaibir dari Dhahhak dari Ali 4b, tetapi

sanadnya terputus. Sedangkan Juwaibir tdak bisa dijadikan hujjah." (4/361)
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Ia berkata, "Bukankah buruk sekiranya pembeli

mengembalikan budak perempuan yang telah digaulinya dengan
jalan kepemilikan?" Sayu katakan, "Apakah buruk baginya

seandainya ia menjualnya?" Ia menjawab, "Tidak."

Saya katakan, "Oleh karena Rasuluf,ah $ memberikan hak

kepada pembeli unhrk mengembalikan h-rdak laki-laki karena ada

cacat, sedangkan budak perempuan menurut kami dan Anda ifu

sama seperti budak laki-laki, dan Anda pun mengembalikan budak

perempuan selama pembeli belum menggaulin5ra, maka mengapa

Anda berpendapat secara khusus dalam kondisi budak perempuan

telah digauli sedangkan hal itu tdak mengakibatkan penyusutan

padanya (berpendapat) bahwa pembeli tidak boleh mengembali-

kannya manakala ia telah menggaulinga dari pembelian, baik safu

kali atau dua kali? Manfaat apa saja png diambil pembeli dari
budak perempuan ifu sesungguhnya ia ambil dengan cara yang

saya sampaikan, dan ia boleh mengembalikan-nya meskipun ia
telah mengambil manfaat tersebut."

Ia berkata, "Di antara para sahabat kami ada yang

sependapat dengan Anda dalam mengembalikan budak
perempuan meskipun telah digauli manakala budak tersebut

berstahrs janda, tetapi sahabat kami itu berbeda dari Anda dalam

soal anak temak." Saya katakan, "Argumen unfuk membantahnya

sama seperti argumen unfuk membantah Anda."
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326. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata' Aslt
Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan bin Uyainah

mengabarkan kepada kami dari Az-Zvhri, dari Haram bin Sa'd bin

Muhayyishah, bahwa Muhayyishah bertanya kepada Nabi $
mengenai penghasilan fukarrg bekam, dan beliau melarangnya.

Namun Muhayyishah terus berbicara kepada beliau hingga beliau

berkata kepadanya, "Gunakan unfuk membei makan budahnu,

dan untuk memberi pakan unb pengainnmu!'8&

s84 Status hadits iasaa. Silakan baca ialur riwayat berikut:
AI Humaidi Mhrm Musnadtya (2/387, no. 878) dari jalur Sufinn dari Az-Zuhri,

ia berkata: Haram bin Sa'd mengabariku; Sufi,an berkata, "lnilah yang tidak saya

ragukan, dan menurut hernat sayra ia menyebutkan dari ayahnya bahwa MuhayTishah...

Kernudian ia menyebutkan hadits selengkapnya. "

I

I
jti:'j 6.e

i)t*b

789



AlUmm

// o /rf 9 o i.
,15 -P)l tll iI -TYVI ,f C v tI?

#L hr J:" 'rar ;t;li,r trl f
a\x // O lc 1/O/ t

JfcLSs6 w ,TtLAt rrl\

I

I
c O/ o

Cat-) cJ.r*., LJ.I
o

J
a

€.*)
I l. ?.o //
a.i.:t:*r cz-J

6z
,,>ti!;;.rt:!t*>6 XAL

327. Makk mengabarkan kepada kami dari Az-Zrhi, dai
Haram bin sa'd, dari a5nhnya, bahr,ra ia meminta izin kepada
Nabi S untuk menerima upah bekam, dan beriau melarangnya.
Tetapi ia terus meminta kepada Nabi $ dan meminta izin kepada
beliau hingga beliau bersabda kepadanya, "Gunakanlah unfuk
memberi makan unta pngainnmu dan budakrnu.'885

Al Humaidi (4/436) dari jalur Muhammad bin Ishq ddri Az-zrhn dari Haram
dari a5aahnya dari kakeknya; dan dari Flu' sutEn dari Az-zuhri dari Hamm bahwa
Muhayyishah... sebagaimana Srang ada di sti. (S/13G)

Juga dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-zuhd dari Haram dari ayahnya
bahwa ia bertaqa kepada Nabi $... sama seperfl riwayat Malik berikuhrSp. 6/4J6)
Seperti itulah Imam Ahmad meriwagratkan hadits ini melalui beberapa jalur riwayat,
5nitu dari Hamm dari agrahnya dari kakd<n9ra; dari Haram dari kakeknya; d* iuri
Flaram dari ayahnya.

s85 HR. Ath-Thabrani (pernbahasan: Merninta lzin, bab: Rirrayat tentang Bekarn
dan upah Bel*m, 2/974) dari jalur Ibnu syihab dari lbnu Muha!,yishah Al-Anshari,
salah seomng dari Bani Haritsah, bahwa ia meminta izin kepada Nabi $.... (hadib)

Seperti inilah sanad_dalam riwayat yahgra dan hnu easim sebagaimana yang
dikatakan oleh lbnu Abdil Barr.

Ia berbeda dari riurayat Aslrqiafi,i dari Malik.
Riwayat Imam Ahmad dari Malik adarah: dari Ibnu Muhayryishah dari ayahnya.(5/4ssl
Riwa5nt surryaid adalah: Dari Malik dari Ibnu sgihab dari Abu Muha5yishah dari

ayahnya bahrrra ia merninta izin kepada Rasululhh #. (hlrn. 515)
Inilah yang benar, yaitu 'dari ayahnya' sebagairnana Snng ada pada Imam Ahmad

dari Malik, dan seperti yang ada di sini manakala kita menganggap bahwa hnu

( ,;i jtl
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MuhayTishah (dan menurut saya niuna Abu Muhayyishah itu keliru) adaiah Haram.
Karena itu sebagian kitab tentang pam periwayat mengatakan bahwa ia dinisbatkan
kepada a5rahnya. llh. Tad*inh Al Husaini, l/3O3, no. l\671

Selain Suwaid, hadib ini diriwayatkan oleh hnu Wahb, Muthanif, hnu Bukair,
Ibnu Nafi', dan Al Qa'nabi: dari Ibnu Muhagiyishah dari agnfrrya. S€p€ru itulah 1nng
dikatakan lbnu Abdil Barr. (Uh. Musnad Al Muu,:aththa', hlm. 218)

HR Abu Daud (pernbatnsan: Jual-Beli, bab: Upah Bekam, 4/154, no. 3415)
dari jalur Malik dad lbnu Syihab dari Ibnu Muhalryishah dari ayahnya bahwa ia
meminta i/rn... (hadits)

HR. At-Tirmidzi , Jtral-Beli, bab: Riwagrat tentang Upah Bekam,
2/554l dari jalur Qutaibah dari Malik dari Ibnu Syihab dari hnu MuhayrTishah saudara

Bani Haritsah dari ayahnya, bahwa ia merninta izin kepada Nabi $... (hadits)

At-Tirmidzi berkata, "Dalam bab ini terrdapat riwayat dari Rafi' bin Khadij, Abu
Juhaifah, Jabir dan Sa'ib bin Yadd."

"Status hadits Muhayyishah adalah hasan."
FlR. hnu Hibban (5145).
S€bagian dari mereka magarEgap bahwa hadits ini terpuh.rs sanadngra, tetapi itu

Udak benar, melainkan sarndnya tersambung hsg'allah.
Ibnu Muhalryishah ini narna aslinya adalah Haram. Ia disandarkan kepada

kakeknya, dan ia mernang meriwayatkan dari kakelmya sebagaimana dalam riwayat
hnu Uyairnh dalam hadits sebelumnya. Dengan dernikian, semua riwayat ini
konsisten. Seloli r#aktu Haram meriwayatkannya dari kakeknya, dan di waktu lain ia
meriurayatkannya dari ayahnSra dari kakeknya.

Dalam semua riwayrat ini Az-Zuhri meriwayatkannya dari sy"aikhnya, yaitu Haram
yrang dalam sebagian riwayat ia sandarkan namanlra kepada sehingga disebut
Ibnu Muhayyishah.

Allah Mahatahu.
(Silakan baca komentar Dr. Khalil Mala Ali terhadap dtra hadits tersebut dalam

As-Sunan(l/348-349) karena di dalamngra ada perincian dan ulasan png bagus.
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328. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-
Syafi'i mengabarkan kepada kami: Malik mengabarkan kepada
kami dari Humaid, dari Anas, ia berkata, "Abu Tharyibah pemah
membekam Rasulullah #i, kemudian betau manyrruh agar ia
diberi satu sia'kurma kering, serta menyuruh para pemiliknp
agar mereka meringankan setoran penghasilm bagin5n."ffi
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329. Abdul Watrhab Oin O*, Majid mengabarkan kepada
kami dari Humaid, dari Anas, bahwa ia ditanya, "Apakah
Rasulullah S bertekam?" Ia menjawab, "Ya. Beliau dibekam oleh
Abu Thagyibah, kemudian memberinya dua sia'dan memerintah-
kan pera fuannya unfuk meringankan setoran penghasilan
bagrnya. Beliau bersaMa, 'saunggwhnya pengobabn yang patin7

386 HR. Ath-Thabrani (p€rnbatnsan dan bab lnng sama, no_ 261.
HR. Al Buklrari (pernbatnsan: Jual-Bdi, bab: penFiasan tentang Tukang Bekam,

2/9O, no- 2LO2l drrrijfur Lrbaidulhh bin Yusuf dari Malik dan saenrsnya.
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baik bagi kalian adatah bekam, dan qusthut bahrFsT adalah obat

untuk anak-anak kalian dari nkit tenggorok- kalian

menyiksa mereka dengan akit tenggorok'!'8u

. ff o . t 'aq;) * (si;Al .-rLX I r+" t1?i -rr .j
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330. AMul Wahhab Ats-Tsaqafi mengabarkan kepada kami

dari A1ryub, dari hnu Sirin, dari Ibnu Abbas-se

8Z errsAut U*riadalah narna s€i€nis akar-akaran yang merniliki fungsi obat bagi

berbagai jenis penfkit.
ss8 HR. Al Brkhari (pernbatrasan: Pengobatan, bab: Bekam dari Bertagai

Penyrakit, 4/35, no. 56951 dalj plur Muhammad bin Mqatil dari Abdullah dari

Humaid dari Anas dengan redaksi lrang serupa-

HR. Muslim : Musaqah, bab' Kehalalan UPah Bekam,3/12C4, no'
63/L577) dari lalur Marwan N Fazari dari Humaid dan seterusnya dengan redaksi

yang s€rupa.
s9 Dernikianlah, Imam Aslrq/afi'i hanya menyebutkan sanadnya.

Imam fuy$pfi'i meriwayatkan cElam As-swan (7/U9-35O) dari jalur AMul
Wahhab Ats-Tsaqafi dari Khalid N Hadzdza' dari lkrimah dan Muhammad bin Sirin

dari Ibnu Abbas bahwa Nabi $ dibekam dan membikan upah kepada

pembekamnya. SeandaiqA upah bekam itu buruk, tenh.rlah beliau tidak

memberikannya. (rp.272lBarangkali hadits inilah yang dimaksudkan Asy-Syafi'i.

FIR. Al Bukhari (pembahasan: Jual-Beli, bab: Penjelasan tentang Bd<am, 2/9,
no. 2013) dari ialur Musaddad dari Khalid bin AMullah dari Khalid dari Ikrimah dari

Ibnu Abbas $ dan seterusngra..

HR. Muslim (penrbahasan dan bab lrang sama, 3/1205, no. 66/1202) dari jalur

AMurmzzaq dari Ma'mar dari Ashim dari AsfSya'bi dari Ibnu Abbas dengan redaksi

yang serupa.
HR. AMurrazzaq dalam MushannaFnya (pernbahasan: Penjelasan Inti, bab:

Bekam dan Riwayat Tentangnyra, ll/3o) dari frrlur Ma'mar dari Ayyub dari Ibnu Sirin

dari Ibnu Abbas .i$ dan seterusnya-
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331. Sutnn mengabarkan kepada kami dari Ibrahim bin
Maisarah, dari Thawus, ia berkata, "Rasululluh # berbekam dan

beliau bersabda unttrk tukang bekamnya, 'Beilah ia upah'1'g%t

Tidak ada satu pun dari hadits-hadits ini yang bertentangan;

tidak ada pia nasil<h dan mansukh. Para periwayat memberitahu
kami bahwa Nabi S memberikan keringanan kepada

Muhayyishah unfuk memberikan upah bekam sebagai makanan

bagi unta pengairannya dan unfuk budaknya. Seandainya upah
bekam itu haram, tentulah Rasulullah # -Allah Mahatahu- tidak

memperkenankan Muha5yishah unfuk memiliki sesuatu yang

haram, serta memberikannSna sebagai makanan unta pengairannya,

dan memberikannya sebagai makanan bagi budaknya. Budaknya

itu termasuk orang yang dikenai hukum halal dan haram.
Rasulullah #t fidak memberikan upah kepada tu,Lang bekam atas

jasa bekamnyra melainkan karena beliau tidak memberikan kecuali

sesuatu yang halal untuk beliau berikan kepadanya. Apa yang halal

3m Sanad hadis musal.
Ath-Thabrani meriwayatkannln dalam Al Mu'jam Al l<abir l7l/4l, no. 10979)

dari jalur Sutnn dari Ibrahim bin Maisarah dari Thawus dari lbnu Abbas dan
seterusnya.

Stahrs hadiS ni shahih li ghairihi (shahk karqta iwa5at tain). Hadits ni
disepakati oleh AI Bukhari dan Mwlim dari hnu Abbas dari selain ialur riwayat ini.
Silakan baca taldtnj hadtts sebelumnya.

I
e
jj

t
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dimiliki seseorang itu halal baginya dan bagi orang yang diberinya

makan.

Barangkali ada yang bertanya, " L-alu, apa makna larangan

Rasulullah # d*, pemberian keringanan beliau unfuk memberi-

kannya sebagai makanan bagi unta pengairan dan budak?"

Jawabnya, ia tidak memiliki makna selain satu makan, yaifu bahwa

di antara hasil usaha itu ada yang rendah dan ada yang bagus.

Sedangkan hasil usaha para juru bekam ifu termasuk hasil usaha

yang rendah. Karena ifu, saya senang sekiranya seseorang

menghindarkan diri dari pekerjaan yang rendah karena masih

banyak pekerjaan yang lebih bagus. Oleh karena Muhayyishah

mendesak beliau dalam urusan ini, maka ia pun menSruruhnya

untuk memberikan upah bekam itu sebagai makanan unfuk unta

pengairan dan budak sebagai tindakan tanzih (membersihkan dii)
baginya, bukan untuk mengharamkan baginya-

332. la meriwayatkan bahwa ada seorang laki{aki kerabat

Utsman bin Affan.S yang datang kepadanya, kemudian

Utsman rg bertanya kepadanya tentang pekerjaannya- Kerabatnya

ifu mengatakan bahwa ia bekerja mengelola pemandian umum dan

bekam. Utsman rS6 pun berkata, "sesungguhnya usahamu itu

kotor, atau rendah," atau kalimat semacam ifu.391

391 Saya tidak menemukannya pada selain Asy-Syafi'i.
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333. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata' A.y-
Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muslim bin Khalid

mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi
Mulaikah, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah S bersaMa, 'Bukfr

wajib diajukan pendakwa.'892

AsySyafi'i berkata, 'Saya menduganya tetapi tidak
menilainya valid bahwa beliau bersabda, "Dan sumpah wajib

diucapl<an oleh terdakwa. "

7L. Bab: Dalnraan dan Bukti

3e2 Hadits ini telah disebutkan Asy-Syraf i berikut takhrit'nya pada no. 29LL di
ar,ml bahasan tentang peradilan.

796



AlUmm

*j ilL hr Jb ar 'J;', r( ,d& ;tt *
.)t;\i e:1|L'[v .e*)t'C $Lr-*'

334. AMullah bin Harits mengabarkan kepada kami dari

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

Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah $ memufuskan perkara ber-

dasarkan sumpah bersama seorang saksi. Amr berkata, "Maksud-

nya dalam perkara harta 6"rr6u."393
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335. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin

Muhammad mengabarkan kepada kami dari Rabi'ah bin Utsman,

3e3 Hadits ini telah disebutkan Asy-syafi'i berikut takhninya pada no. 2951

dalam bahasan tentang per-adilan, bab tentang sumpah bersama seomng saksi.
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dari Muadz bin AMurrahman At-Taimi, dari hnu Abbas dan

seorang laki-laki yang ia sebutkan namanya tetapi saya tidak hapal
namanya dari kalangan sahabat Nabi ffi, bahwa Rasulullah S
memufuskan perkara berdasarkan sumpah bersama seorang

saksi.394
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336. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Aslr

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab

mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Said, dari Basyir bin

Yasar, dari Sahl bin Abu Hatsmah, bahwa Abdullah bin Sahl dan

Muha5yishah bin Mas'ud perlgi ke Khaibar, lalu mereka berdua

berpisah untuk kebufuhan masing-masing. Tidak lama kemudian

AMullah terbunuh. Sesudah itu Muha5nTishah dan Abdurrahman,

saudara korban tertunuh, pergl menemui Rasulullah ffi untuk

menceritakan kepada beliau peristiwa terbunuhnya AMullah bin

Sahl. Rasulullah;$ bersaMa, 'I{alian bersumpah lima puluh

sumpah, dan kalian berhak atas danh orang Wng terbunuh di

antara kalian, atau sahabat kalian. " Mereka berkata, "Ya

Rasulullah, kami tidak menyaksikan dan tidak berada di tempat

kejadian." Rasulullah S bersaMa, "Kalau begifu, orang-orang
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Yahudi akan terbebas dari kalian dengan lima puluh sumpah. "

Mereka berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin kami
menerima sumpah omng-orang kafir." Kemudian ia mengklaim
bahwa Rasulullah $ membayarkan diyatrrya dari beliau sendiri."

Basyir berkata: Sahl berkata, "Aku ditentang oleh salah satu dari
unta-unta tersebut di kandang lrrri."395

AsySyafi'i berkata: Kami berpegang pada semua hadits ini.
Hadits-hadits ini termasuk hadits-hadits mujmal yang sebagiannya

menunjukkan makna sebagian yang lain; serta termastk keluasan

bahasa Arab; atau setiap muhaddits hanya membatasi redaksi
pada apa yang ia dengar saja, bukan yang tidak ia dengar; atau ia
mencatat keduanya secara bersama-sama. Jadi, barangsiapa yang
mendakwakan sesuafu pada seseoremg selain dakvaan atas jiwa
se@ra khusus, dan ia ingin mengambil sesuafu ifu, maka ia tidak
boleh mengambilngra dengan dakuraan semata kecuali ia
mengajukan bukt atas apa yang ia dakqakan ifu. Manakala ia
mengajukan dua saksi atas perkara selain zina, atau seorang saksi
laki-laki dan dua salsi perempuan atas harta benda, maka
dakruaannya dikabulkan, dan ia tidak harus bersumpah bersama
para saksi yang ia ajukan itu. Tetapi jika ia tidak mengajukan
trnfuk dakruaannya selain seorang saksi laki-laki, sedangkan objek
dakwaannya berupa harta benda, maka ia diminta bersumpah
bersama saksinya itu, lalu hak harta ihr diberikan kepadanya. Jika
objek yang ia dal$rakan ifu bukan berupa harta, maka funtutannya

3e5 9.6i1" ini telah disebutkan Asfsyafi'i berikut pada no. 269O
dalam bahasan tentang mdukai dengan sengaja, bab tentang qasamah. Di tempat
tersebut Imam Aslrqiafi'i fidak menyebutkan redaksi hadits, melainkan ia
mengalitrkannga kepada hadib Mal'ik sebelumnyra. sedangkan di sini Imam Aqrq/afi.i
merSnmpaikan redaksirryra s€p€rti yrang Anda lihat.
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tidak diberikan sama sekali, dan hukumnya sama seperti hukum

orang yang tidak mengajukan bukti atau kesaksian.

Kesaksian menumt petunjuk Sunnah Rasulullah fr$ itu ada

dua macam, yaitu kesaksian yang sempuma sesuai bilangan para

saksi sehingga orang lang mengajukan kesaksian itu tidak perlu

bersumpah; dan kesaksian yang tidak sempurna bilangannya

sehingga orang yang mengaiukan kesaksian harus bersumpah

bersama saksi yang ia ajukan.

Barangsiapa yang mendal$/akan sesuafu tanpa

mengajukan kesaksian 5nng dengan ifu dalavaannya dikabulkan,

maka terdal(u/a diminta bersumpah. Jika terdakr,r,ra bersumpah,

maka ia tertebas dari dakrpaan. Jika terdals /a menolak unfuk

bersumpah, maka pendakrra tidak mengambil apa pun darinya

hingga ia bersumpah atas dakvuaannya, lalu ia mengambil hak

yang dituntutnla dengan sumpahnya yang disertai penolakan

terdalnr.ra unfuk bersumpah.

Kepufusan hukum Snng didasarkan pada dakwaan tanpa

kesaksian dan sumpah ifu berbeda dari kepufusan hukum yang

didasarkan pada kesaksian. Itu mempakan Sunnah Rasulullah S;
yang satu tidak bisa diqiyaskan kepada yang lain, bukan karena

keduanya merupakan dua hal yang berlawanan.

Barangsiapa yang mendakr,r,rakan sesuafu yang tidak ada

petunjuk bagi hakim atas dakvaannya kecuali dengan dakwaannya

itu sendiri, maka kami meminta terdal$/a unfuk bersumpah

sebagaimana ia bersumpah dalam perkara-perkara selain hak

darah.

Jika dakwaan pendakrua atas hak darah didukung dengan

bukti yang membenarkan dakr,vaannya, seperti bukti yang terjadi di
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zarnan Rasulullah S, lalu perkaranya dipufuskan dengan qasamah,

maka para pendakpa diminta bersumpah lima puluh kali sumpah.

Dengan sumpah ini mereka berhak atas diyat korban, bukan

berhak atas darah hishash).

Sernua yang saya sampaikan tersebut tampak jelas dalam

Sunnah Rasuh-rllah $ secara nash, bahwa hukum-hr:kum beliau

tidak berlarllanan safu sama lain. Manakala ada kemungkinan

unhrk menjalankan setiap hulum sesuai dengan ketenfuanrnTa,

maka setiap hukum tersebut dijalankan dan tidak dianggap

berlawanan. Seperti itulah hadits-hadits ini.

Barangkali ada yang bertanln, 'Apakah Anda menemukan

dalam Kitab Allah kasus yang serupa dengan kasus ini?"

Jar,uabnya, ya. Allah @ berfirman,

V":frA Hy; ui,-riii <.-"y,{ii*p44j-"r*
"Dan (terhadap) pn ownib t/ang mengerjakan perbuatan

keji, hendailah ada empat orang saksi di antara kamu Aang
menyaksikannya). "(Qs. An-Nisaa' [4]: 15)

AIIah & berfirman tentang oftu1g-orang yang menuduh

zina,

V+t11.*;'{V{i
'Mengapa mereka (yans menuduh ifu) tidak mendatangkan

empat orang saksi atas berita bohong ifu7"(Qs. An-Nuur l24l: L3)
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Jadi, hukum Allah menetapkan bahwa sanksi hadd tidak

dijatuhkan pada pelaku zina kecuali dengan empat orang saksi.

Allah @ berfirman tentang wasiat,

L";i {A ;; r'y #i'# fr(. rii qY

"&)ab,,dgri;;(G
"Hai orang-orang yang beiman, apabila salah seorang

kamu menghadapi kematian, sdang dia akan betwasiat, rnaka

hendaHah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara

kamu. "(Qs.Al Maa'idah [5]: 106)

Hukum Allah menetapkan bahwa wasiat hanya bisa

diterima jika disertai dua orang saksi. Demikian pula, yang diterima

dalam sanksi hadd dan semua hak adalah dua orang saksi, selain

dalam perkara zina. Allah & berfirman tentang hutang,

{-6 (k i'Y 
-Ptg 

c i:+f i'1.ii;i'

g6li;u'33.r1

"Dan persaksil<anlah dengan dua orang saksi dai orang'

orang tetaki di antaranu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka

hoteh) seorang lelaki dan dua orang perempuan. " (Qs. Al Baqarah

l2l:282)'

Hukum Allah yang berlaku dalam masalah hutang adalah

saksi diterima jika berjurnlah dua orang laki-laki, atau satu orang

laki-laki dan dua orang perempuan.
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Semua ini tidak disebut bertentangan satu sama lain dimana

sebagian menghapus sebagian yang lain. Akan tetapi, ia disebut

berbeda dengan ketenfuan masing-masing berbeda ketenfuannya

dari yang lain.

Saya katakan bahwa orang yang mendakvakan hak darah

tidak bersumpah kecuali disertai kesaksian berdasarkan dalil yang

saya sampaikan, yaitu sunnah Rasulullah $. Penjelasann5n,

orang-orang Anshar merupakan kelompok yang paling sengit

dimusuhi orang-orang Yahudi lantaran orang-oiang Anshar telah

memutus hubungan di antara keduanln, membunuh banyak orang

laki-laki Yahudi, dan mengusir mereka dari Madinah. Pada suatu

ketika AMullah bin Sahl raib sesudah shalat Ashar. Ia ditemukan

sesudah matahari terbenam dalam keadaan terbunuh di

perkampungan Yahudi, sedangkan negeri mereka dipagari

benteng sehingga tidak ada orang lain yang berbaur dengan

mereka. Kondisi yang saya sampaikan tersebut memberi pefunjuk

bagi orang yang mengetahuinya bahwa tidak ada yang membunuh

Abdullah bin Sahl selain orang-orang Yahudi lantaran kebencian

mereka. Karena itu Nabi S menawarkan kepada orang-orang

Anshar agar mereka bersumpah dan dengan sumpah itu mereka

berhak atas tuntutan mereka, namun mereka menolak unfuk

sumpah. Kemudian beliau menawarkan agar orang-orang Yahudi

bersumpah dengan lima puluh sumpah, sehingga dengan sumpah

tersebut mereka terbebas dari fuduhan. Namun, orang-orang

Yahudi juga menolak unfuk bersumpah. Dari sini Rasulullah #l
menebusnya dengan harta dari beliau sendiri, dan menurut kami

tindakan beliau ifu bersifat sukarela.
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Jika terjadi peristiwa seperti ifu, atau yang semakna dengan

itu, atau lebih dari itu sehingga kuat dr4aan bagi orang yang

mengetahuinya bahwa kelompok yang di tengah mereka

ditemukan korban pembunuhan ifulah yang membr.rnuhnya, atau

sebagian dari mereka ya.,g membr.rnuhnrTa, maka diberlakukan

qnmah atau sumpah di dalamn5a. Dergan sumpah tersebut

kerabat korban berhak atas diyat, h,fian darah. Jika mereka

menolak untuk bersumpah, maka pihak ynrg didalcrrua bers{lmpah

sebanyak lima puluh sumpah. Sesudah ifu mereka terbebas dari
dakwaan, karena saMa Rasuhrllah $, "SdlWgE Mrg.orurg
Yahudi bebas dari lalian"menunjukkan batura merd<a dibebaskan

dengan jalan sumpah.

Kasus yang serupa dengan ini atau lebih dari itu adalah

ketika ada sekelompok orang yang memasuki mmah, Ialu

dipergoki adanya kortan pembunuhan di antara mereka sehingga

kuat dugaan bahwa mereka atau sebagian dari merekalah yang

membunuhnya. Atau ditemukan seorang laki-laki di padang pasir

dalam keadaan berlumuran darah pada pakaian dan pedangnya,

dan di sampingnya ada kortan pembunuhan sedangkan di dekat

ifu fidak ada orang lain atau jejak orang lain, sehingga kuat dugaan

bagi orang yang mengenal orang tersebut bahwa dialah yang

membunuhnya; atau ada informasi dari orang yang kuat dugaan

tidak berbohong. Manakala orang itu berada di dekat korban

pembunuhan, lalu dari satu arah datang seorang laki-laki, dan dari

arah lain datang seorang perempuan, anak-anak atau orang kafir,

lalu masing-masing dari mereka menunjuk kepada seorang laki-laki

dan berkata, "Dialah yang membunuhnya," kemudian orang ifu
disembunyikan dan mereka diperlihatkan laki{aki lain, lalu mereka

mengatakan, "Bukan laki-laki ini yang membunuhnya."
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Begihr juga dengan kasus-kasus lain yang semakna dengan

kasus di atas. Jika kasusnya tidak seperti salah safu dari kasus-

kasus di atas, lalu para wali mayit mendakwakan bahwa ftrlan

membunuhnya, dimana ada sekelompok orang yang datang dari

satu arah dan di antara mereka tidak ada orang yang kesaksiannya

diterima, sehingga dimungkinkan mereka berkomplot unfuk

berbuat batil sesudah terladi pembunuhan, dimana tidak mungkin

orang-orang yang datang dari beberapa arah yang berlainan itu

berkomplot, lalu kelompok orang tersebut berkomplot untuk

mengatakan, "Laki-laki inilah yang membunuhnya," maka tidak

ada qasamah di dalamnya, melainkan para terdalvua bersumpah

dan mereka pun bebas.

72. Berb: Perbedaan Pendapat Terkait Hadits-
Hadits di Atas

Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: AsySyafi'i
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sebagian ulama

bertentangan pendapat kami terkait hadits-hadits ini. Ia nyata-

nyata menyalahi hadits tentang keputusan yang didasarkan pada

sumpah bersama seorang saksi. Ia juga menyalahi sebagian makna

kesaksian sebagai kevvajiban pendakrua dan sumpah sebagai

kewajiban terdalsr/a. Saya telah menulis argumen-argumen kami

unfuk membantahnya, yang saya ringkas sebagiannya dalam kitab

ini.

806



;i:,&i'V'ps- ., /q:4 i'W;
ea%34;

"Dan pwkilanlah dengan dua orang saksi dai orang-

orang lelaki di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki maka

holeh) s@ring lelaki dan dua oftng perempuan "(Qs. Al Baqarah

I2l:2821

Saya katakan , "Saya tidak mengetahui adanya

larangan dalam alnt ini terhadap iumlah saksi kurang dari dua

saksi sama sekali." Ia berkata, "Bagaimana jika saya katakan

bahwa ayat ini mengandung dalil bahwa kesaksian tidak boleh

dengan lmrang dari dua saksi?" SaSa katakan kepadanya, "Silakan

Anda berpendapat seperti ifu." Ia berkata, "Saya sudah me-

ngatakannya." Sap katalon, "lalu, siapa dua saksi yang

diperintahkan untuk dijadikan saksi oleh Allah ffi?" la menjawab,

"Dua orang adil, merdeka dan muslim." Saya katakan kepadanya,

"Mengapa Anda memperkenankan kesaksian orang kafir dzimmi?"

Saya juga katakan, 'Mengapa Anda memperkenankan kesaksian

juru nasab seorang diri?" Ia menjawab, "Karena Ali & memper-

kenankannya." Sagta katakan, 'Meskipun ia bertentangan dengan

Al Qur'an?" la menjawab, "Tidak." Saya katakan, "Anda telah

mengklaim bahua bamngsiapa yang membuat kepufusan hukum

dengan kurang dari dua saksi, maka ia telah menyalahi AI

Qur'an." Saya juga katakan kepadanya, "Apakah boleh ada suatu

Al llmm

Di antara alasan ia menolak kepufusan yang didasarkan

pada sumpah bersama seoftrng saksi adalah firman Allah

4,t
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hadits dinyatakan bertentangan dengan Al Qur'an?" Ia menjawab,

"Bagaimana jika saya mengatakannya?"

Saya katakan kepadanya, "Kalau demikian, Anda akan

dibantah dengan firman Allah,

'#;L/]f;t':irIl S *,t
"{iu,i;i'ai'j

'Uika kamu menceraikan isti-istimu sebelum kamu

bercarnpur dengan mereka, pdahal sesungguhrym kamu sudah

menenfukan maka ba5nrlah seperdua dari mahar yang

telah kamu tentukan rtu "(Qs. Al Baqarah l2l:2371

Juga dengan firman Allah,

* "i-,31l'r eL$r K 6yfi( tji W
Qr';": rb i ei; -{3 6 <; * 3 *

"Hai orang-orang tnng beriman, apabila kamu menikahi

perempuan-perempuan yang bertman, kemudian kamu ceraikan

mereka sebelurn kamu menanpurinya maka sekali-kali tidak wajib

atas mereka idah bagimu tmng kamu minta menyempumakann5n."
(Qs. Al Ahzaab [33]: 49)

Anda mengklaim bahwa jika seorang suami telah berduaan

dengan istrinya, menutupi pinfu dan menurunkan tirai, atau

berduaan dengan istrinya di padang pasir, sedangkan keduanya

saling membenarkan bahwa suami belum menyenfuh istrinya,

;;rili" o;s
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maka istrinya berhak atas mahar dan ishinya juga wajib menjalani

iddah. Dengan demikian, Anda telah menyalahi Al Qur'an."

Ia berkata, "Tidak, karena Umar bin Khaththab dan Zaid
bin Tsabit @ berkata seperti yang saya katakan.396 Jika telah

berkata, maka kami tidak menjadikan perkataan keduanya

bertentangan dengan Al Qur'an." Saya katakan, "Lalu, bagaimana

dengan hadits # diriwayatkan dari Rasulullah 6S yang

menerangkan maksud Allah? Tidakkah Anda berkata demikian

untuknya? Hadits Rasulullah # itu lebih jauh dari bertentangan

dengan makna tekshral dua ayat ini?" Saya juga menyampaikan

ayat-ayat selainnya.

Saya katakan, "Allah fu telah menyebutkan dua saksi laki-

laki, atau safu saksi laki-laki dan dua saksi perernpuem. Hal ini

mengandung dalil atas batasan kesempumaan kesaksian sehingga

orang yang telah mengajukan dua saksi laki-laki itu tidak perlu

bersumpah, bukan berarti bahwa Allah mengharamkan keputusan

hukum dengan kesaksian kurang dari ifu. Barangsiapa yang

mendatangkan seorang saksi, maka gugatannSra fidak

dimenangkan hingga ia bersumpah bersama saksi itu. Ini adalah

kepufusan hulum yang berbeda dari kepufusan hukum

berdasarkan dua saksi laki-laki. Sebagaimana seor?u1g mendakwa

orang lain akan suatu hak, lalu pihak terdakwa menolak untuk

bersumpah, sehingga menurut Anda apa yang ia tolak unhrk

bersumpah terhadapnya itu menjadi dijatuhkan padanya.

Sedangkan menuntt kami, manakala terdaktua menolak unfuk

bersumpah, lalu dari sini terdals /a bersumpah, maka

3% S"bel.rmnyra telah disebutkan perkataan Umar dan Zaid dalam bab tentang
menutup timi dari bahasan tentang pendapat antara Malik dan Aqrqpfi'i-
(no.381&3814)
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kepufusannya ifu berteda dari keputusan hukum yang didasarkan

pada seorang saksi dan sumpah, dan berbeda dari kepufusan

hukum yang didasarkan dua saksi laki-laki.

Ia berkata, "Kami membantah Anda dalam masalah ini dan

dalam masalah qasamah dengan saMa Rasulullah S, "Kesakian

itu wajib diajukan pendakwa."

Saya bertanya, "Apakah kalimat ini merupakan kalimat

khusus atau kalimat umum?" Ia menjawab, "Kalimat umum." Saya

bertanya, "Dengan demikian, Anda adalah orang yang paling

keras bertentangan hadits ini?" Ia bertanya, "Di mana letak

penentangan saya?" Saya katakan, "Anda mengklaim bahwa

seandainya ada kortan pembunuhan yang ditemukan di suafu

tempat, maka penduduk tempat tersebut sumpah sebanyak lima

puluh kali sumpah, dan Anda membebankan diyat pada mereka.

Anda memberikan hak kepada wali damh tanpa ada kesaksian.

Padahal Anda telah mengklaim bahwa sabda Nabi S, "Kesaksian

ifu wajib diajukan pendakwn" itu berlaku umum, sehingga

seseorang tidak diberikan suafu hak kecuali ia mengajukan

kesaksian. Anda justrr meminta penduduk setempat unfuk

bersumpah, dan Anda tidak membebaskan mereka dari

tanggungiawab. Padahal Anda telah mengklaim bahwa saMa

Nabi s, "Kaaksian itu wajib diaiukan pendakun" itu

menunjukkan bahwa terdal( ra manakala bersumpah maka ia
bebas dari perkara yang didal$rakan kepadanya." Ia menjawab,
"Saya berpendapat demikian karena Umar;S membuat keputusan

dengan cara seperti ir'ri."397

397 5slslurmya telah dijelaskan dalam bab tentang gaamah dan diyat dari
bahasan tentang perbedaan pendapat antara Malik dan Asy-Syafi'i. (no. 3816)
Umar ,(b dalam perkam qasamah mendahulukan sumpah bagi terdalnva.
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Saya bertanya, "Orang yang berargumen dengan keputusan

Rasulullah # yung diriwayatkan secara valid dari beliau itu lebih

kuat argumennya daripada orang yang berargumen dengan

kepufusan selain beliau."

Jika ia berkata, "Benar, orang yang berargumen dengan

kepufusan Rasulullah # ifu lebih kuat argumennya," maka saya

katakan, "Anda telah berargumen dengan kepufusan

Rasulullah S, tetapi Anda mengklaim bahwa sabda beliau,

"Kaaksian itu wajib diajukan pendakwa, dan sumpah wajib

terdakwa"ifu berlaku umum." Ia berkata, "Sabda beliau

ini tidak berlaku umum." Kami katakan, "Mengapa Anda menolak

untuk berpegang pada keterangan yang apabila dibeberkan kepada

Anda maka menemukan sesuatu yang menunjukkan bahwa Anda

harus berpegang pada keterangan tersebut? Sebaliknya, Anda

berpegang pada suafu keterangan yang apabila tersingkap maka

Anda mendapatinya bertentangan dengan pendapat Anda."

Ia berkata, "Mengapa Anda menjadikan kepufusan yang

didasarkan pada sumpah bersama seorang saksi itu sebagai

kepufusan yang sempuma dalam satu kasus, tetapi tidak sempuma

dalam kasus lain?" Saya menjawab, "Seperti itu pula, kalian

menjadi dua saksi ifu semfuma dalam semua perkara selain

perkara zina. Anda juga menjadikan seorang saksi laki-laki dan dua

saksi perempuan sebagai saksi yang sempuma dalam perkara

harta, tetapi tidak sempuma dalam perkara pidana. Anda juga

menjadikan kesaksian orang-orang kafir dzimmi itu sempuma di

antara sesama mereka, tetapi tidak sempuma di antara selain

mereka. Kesaksian perempuan juga sempuma terkait cacat

perempuan, tetapi tidak sempuma terkait perkara-perkara lain."
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Ia berkata, "Dalam hal qasamah saya berargumen dengan

ketenfuan bahwa saya memberi hak kepada para wali korban

tanpa perlu ada kesaksian." Saya katakan, "Seperti ihrlah saya

memberikan dalam Usamah Anda." Ia berargumen dengan

mengatakan, "Saya meminta mereka bersumpah atas apa yang

tidak mereka ketahui." Saya katakan kepadanya, "Ada kalatya

mereka tahu berdasarkan informasi dari orang yang mereka

percayai, tetapi kesaksian mereka tidak diterima. Pengaliuan orang

yang membunuh di hadapan mereka itu juga tidak disertai

kesaksian. Tetapi dalnvaan mereka akan adanya pengakuan dari

pelaku itu tidak dijadikan sebagai dasar keputusan, dan lain-lain."

Ia berkata, "Pengetahuan !,ang pasti adalah apa yang

mereka lihat dengan mata kepala mereka, atau yang mereka

dengar dengan telinga mereka." Saya bertanya, "Tidak ada jenis

pengetahuan pasti yang ketiga?" Ia menjawab, "Tidak-" Saya

katakan, "Seandainya anak berumur lima belas tahun membeli

seorang budak yang lahir di Masyriq sejak seratus lima tahun yang

lalu, kemudian anak tersebut menjualnya kembali, kemudian orang

yang membelinya mendakr,trakan bahwa budak tersebut dahulu

pemah melarikan diri, maka bagaimana Anda memintanya

bersumpah?" Ia menjawab, "Salra memintanya bersumpah se@ra

total." Saya katakan, "Anak itu akan berkata kepada Anda,
'Engkau telah menzhalimiku karena orcmg ini telah dilahirkan

sebelum aku dan dilahirkan di negeri yang berbeda dari negeri

kelahiranku. Engkau memintaku bersumpah secam total,

sedangkan engkau tahu bahwa aku tidak tahu pasti bahr,m ia tidak
pemah melarikan diri sama sekali'." Ia menjawab, 'Anak tersebut

bisa bertanya." Saya katakan, "Dia akan berkata kepada Anda,
'Jadi, Anda memintaku bersumpah atas sesuafu yang Anda tahu
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bahwa aku tidak bisa membuktikan sumpah ifu'." Ia berkata, "Jika

kamu bertanya, maka ada kelonggaran bagimu unfuk bersumpah."

Saya katakan kepadanya, "Apakah seseorang yang ayahnya

dibunuh lalu orang tersebut menjadi idiot saat ifu juga lalu ia
bertanya ifu lebih kuat kemungkinannya untuk mengetahui?" Ia

menjawab, "Ya." Sebagian ulama yang hadir berkata, "Tidak,

melainkan orang yang ayahnya terbunuh." Saya katakan, "Dengan

demikian, Anda telah mencela sumpahnya terhadap qasamah, darr

kami tidak menylruhnyra unfuk bersumpah kecuali sesudah ia

mengetahui dalam keadaan ada kemungkinan baginya trnttfi tahu.

Sedangkan sumpah terhadap qasanah merupakan ketenfuan

Sunnah dari Rasulullah #, namun Anda berpendapat dengan

nalar Anda sendiri bahwa anak tersebut sumpah terhadap budak

yang saya sebutkan ittr."

Ia berkata, "Akan tetapi, hadits kalian ini ditentang oleh

Ibnu Musayryib dan hnu Bujaid.398

Saya bertanya, "Apakah Anda berpegang pada hadits Said

dan Ibnu Bujaid, sehingga Anda mengatakan bahwa hadits-hadits

dari Nabi # itu bertentangan sehingga Anda berpegang pada

salah safunya saja." Ia menjawab, "Tidak." Saya katakan, "Dengan

demikian, Anda telah menyalahi setiap hadits yang diriwayatkan

3e8 p1u611r Said bin Musayryib diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam As-Sunan Al
Kubra lpernbifiasan, Qasamah, bab: Dasar Qasamah, 8/122) dari jalur Aqil, Qunah
bin Abdurrahman, dan hnu Juraij, dari hnu Syihab, dari Said bin MusaynTib, bahwa ia
berkata, "Telah menjadi ketenhran Sunnah dalam perkara qasamah bahwa sejumlah
lima puluh orang (dari kerabat korban) bersumpah sebanyak lima puluh sumpah. Jika
salah seorang di antara mereka menolak untuk bersumpah, maka mereka tidak diberi
diyat."

AI Baihaqi berkata, "Sanadnya terputus." (Maksudnya mursal
Adapun bin Ibnu Bujaid akan diielaskan sebentar lagi berikut takhrifnya,

lnsjabllah.
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dari Nabi S tentang qasamah." Ia bertanya, "Mengapa Anda tidak

berpegang pada hadits Ibnu Musagyib?" Saya menjawab,

"sanadnya terputtrs, sedangkan hadits yang tersambung sanadnya

itu lebih kuat unfuk diiadikan pegangan. Lagi pula, para periwayat

Anshar ifu lebih mengetahui hadits teman mereka daripada selain

merel<a."

Ia bertanya, "Mengapa Anda tidak berpegang pada hadits

hnu Bujaid?" Saya menjawab, "Karena ia tidak valid seperti

validnya hadits Sahl. Karena itu kami'berpegang pada hadits Sahl,

bukan hadits Ibnu Bujaid."

Ia berkata, "Akan tetapi, sahabat Anda mengatakan bahwa

qasatnah itu tidak wajib kecuali ada lauts (indikasi lemah yang

mengarah kepada pihak tertenfu) berupa kesaksian atau dal<v,raan

dari mayit."3D Kemudian ia mendeskripsikan lauts secara berteda

dari yang saya deskripsikan. Saya katakan, "Anda melihat kami

meninggalkan pendapat sahabat kami meskipun ia adalah sahabat

kami, dan kami pun memufuskan berdasarkan makna yang srna
seperti Rasulullah $ memufuskannya, bukan dengan sesuatu yang

berteda maknanya dari makna beliau." Ia berkata, "Anda

memberikan diyat dengan jalan qasamah dalam perkara

penghilangan nyawa, tetapi Anda tidak memberikan diyat dengan

qasamah dalam kasus lukaiuka." Saya menjawab, "Kami

memberikan dift dengan jalan qasarnah sebagaimana

Rasulullah $ memberikannya." Ia bertanya, "Apakah luka-luka itu

3se Yang dimaksud dengan sahabat Asy-Syaf i di sini adalah Imam Malik. Ia
berlrata creilam Al Muvaththa ', "Qasamah tidak waiib kecuali akibat salah satu dari dr.ra

perkara, pitu korban pernbunuhan sernpat mengatakan, 'Damhku ada pada fulan,'
atau para wali korban mendatangkan lautsfuup kesaksian." Yang dimaksud dengan
/aulsadalah kesaksian yang lemah dan tidak sempuma.
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berbeda dari penghilangan nyawa?" Saya menjawab, "Ya, karena

luka-luka itu terkadang dapat diketahui dengan jelas siapa orang

yang melukai. Korban luka{uka juga bisa menunjuk orang yang

berbuat padanya. Sdangkan korban pembunuhan tidak bisa

memberikan keterangan seperti itu-" Ia menjawab, "Ya. Dengan

demikian, kami tidak memberikan diyat dengan qasamah dalam

kasus luka-luka sebagaimana kami memberikan diyat dengan

qasamah dalam kasus penghilangan nyawa."

Cara kepufusan dimana mereka menentang ketenfuan

kesaksian wajib diajukan pendalnua dan sumpah wajib diucapkan

pendalsua adalah mereka meminta penduduk tempat korban

ditemukan unfuk bersumpah, tetapi mereka tidak membebaskan

penduduk tersebut dari dals /aan. Padahal Rasulullah $
menjadikan sumpah sebagai sarana r.mtuk membebaskan diri dari

dakruaan. Kami telah menulis argumen di tempat ini, serta

argumen-argumen lain yang telah kami tulis di kitab lain. Kami

tidak mendapati mereka mengklaim suafu argumen tentang suafu

perkara melainkan mereka pasti meninggalkan argumen tersebut.

Mereka tidak mengkritik suafu pendapat melainkan mereka masuk

ke dalam pendapat yang sama atau lebih dari ifu.

Dalam surat Umar bin Habib dari Muhammad bin Ishaq

disebutkan:
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337. Muhammad bin hrahim bin Harits At-Taimi

mengabariku dari Abdurrahman bin Bujaid bin Qibthi, seseorang

dari Bani Haritsah, Muhammad -yaitu bin hrahim- berkata,

"Demi Allah, Sahl itu tidak lebih banyak ilmunya daripada

Abdurrahman bin Bujaid, tetapi ia lebih tua darinya." Ia berkata,
"Demi Allah, bukan seperti itu kejadiannya. Akan tetapi Sahl salah

paham terhadap sabda Rasulullah S, 'Minblah mereka

bersumpah atas apa yang tidak mereka ketahui. 'Akan tetapi ia
menulis surat kepada orang-orang Yahudi Khaibar ketika orang-
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orang Anshar berbicara kepadanya, "Ditemukan korban

pembunuhan di antara rumah-rumah kalian. Karena itu, bayarlah

tebusan atas korban ifu!" Kemudian mereka menulis surat

kepadanya yang berisi sumpah mereka dengan nama Allah bahwa

mereka tidak membunuhnya, dan mereka tidak mengetahui siapa

pembunuhnya. Dari sini Rasulullah,fl| menebusnya dari harta

beliau sendiri."4@

Seseorang berkata kepada saya, "Apa yang menghalangi

Anda unfuk berpegang pada hadits hnu Bujaid?" Saya menjawab,

"Saya tidak mengetahui Ibnu Bujaid menyimak dari Nabi $.
Manakala ia tidak menyimak dari Nabi S, maka itu berarti hadits

ini murcal. Sedangkan kami dan Anda tidak menilai valid hadits

musal. Sementara Anda mengetahui dengan pasti bahwa Satrl

bersahabat dengan Nabi $ dan mendengar hadits dari beliau. Ia

4oo HR. Abu Daud (pernbahasan: Diyat, bab: Meninggalkan Diyat dengan Jalan

Qasamah, 5/L47) dari jafu Abdul Aziz bin Yahfra Al Harrani dari Muhammad bin

Salamah dari Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin hrahim bin Harits dari

AMurrahman bin Bujaid, ia berkata, "Sesungguhnya Sahl demi Allah telah keliru

memahami hadits. Sesungguhnya Rasulullah $ menulis sumt kepada orang-orang

Yahudi, "Di temukan di tengah-tengah kalian korban terbunuh. Karena itu, bayarlah

tebusan unhrknya." lalu mereka menulis surat bahwa mereka bersumpah dengan

nama Allah sebanyak lima puluh kali sumpah bahwa mereka tidak membunuhnya dan

tidak mengetahui siapa pembunuhnyra." Kemudian Rasulullah rS menebusnya sendiri

dengan seratus unta."
Pengarang kitab Al Jauhar An-Naqi mengatakan, "hnu Bujaid sempat berjumpa

dengan Nabi $. Namanya disebutkan oleh Ibnu Hibban dan selainnya dalam

kelompok para sahabat. Al 'Askari berkata, 'Saya memastikan status sahabat

untuknya.' Di antara sekian riwayat hnu Bujaid, At-Tirmi&i menilai shahih hadits yang

mengatakan, 'Kembalikanlah onng yang meminta makipun dengan kaki 5ang
dibkar. 'Sebelumnya telah disebutkan lebih dari satu kali bahwa Mtrslim menentang

syarat ketersambungan sanad dengan kepastian perjumpaan dan penyimakan,

melainkan ia cukup berpatokan pada kemungkinan perjumpaan saja. Atas dasar ihr,

hadits ini tidak murcal meskipun tidak dipasukan penyimakannya." (Lih. Al Ishabah,

2/39L-392)
Allah Mahatahu.

817



AlUmn

menuturkan hadits dengan penuturan yang tidak dinilai valid

kecuali oleh para periwayat yang valid. Karena ifu saya berpegang

pada hadits Sahl sesuai alasan yang saya sampaikan." Ia bertanya,

"L-alu, apa yang menghalangi Anda untuk berpegang pada hadits

Ibnu Syihab?" Saya menjawab, "Sanadnya mursal- Korban yang

tertunuh adalah orang Anshar, dan para sahabat Anshar itu lebih

pantas menaruh perhatian unfuk mengetahui perkara tersebut

daripada golongan lain, manakala masing-masing dari mereka ihr

tepercaya, dan masing-masing menurut kami dengan nikmat Allah

adalah orang-orang yang tepercaya."

7 3 - Perl<ara-Perkara yang Diperselisihkan dan
Sebagiannya Tidak Valid (Orang yang Meninggal
Dunia Dalam Keadaan Belum Menunaikan Haji

Atau Menanggung Nadzar)
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338. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkatat As5r

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan

kepada kami dari hnu Syihab, dari Ubailullah bin AMullah bin

Utbah, dari Ibnu Abbas, bahwa Sa'd bin Ubadah meminta fatwa

kepada Rasulullah *.lu berkata, "Sesungguhnya ibuku meninggal

dunia dalam keadaan menanggung nadzar." Nabi S bersaMa,

"Tunaikanlah nadzar ifu unfuknya!'Nl

Rasulullah $ menetapkan aturan Sunnah agar fardhu haji

ditunaikan untfi orcng yang telah sampai kepada keadaan tidak

mampu bertahan di atas kendaraan.

Rasulullah # j,rgu menetapkan afuran Sunnah agar nadzar

haji ditunaikan bagi orang yang bema&ar haji.m2

@1 HR. Ath-Thabrani (pembahasan: Nadzar dan Sumpah, bab: Na&ar Berjalan

yang Wajib Dpenuhi, 2/472, no. 11).

HR. Al Bukhari (pernbahasan: Wasiat, bab: Anjumn bagi Orang yang Meninggal

Secam Tiba-Tiba agar Diberikan Sedekah Atas Namanya, 2/293, no- 27671dari jalur

Abdullah bin Yusuf dari Malik dan setemsnya.

HR. Muslim (pembahasan' Nadzar, bab: Perintah Menunaikan Nadzar, 3/1261,
no. 1,21638) dari jalur Yahya bin Yahya dari Malik dan seterusnya.

4oz HR. AI Bukhari (pembahasan' Sumpah dan Na&ar, bab: orang yang

Meninggal Dunia dalam Keadaan Menanggung Nadzar, 4/228-229, no. 669) dari jalur

Adam dari Syu'bah dari Abu Basynr dari Said bin Jubair dari hnu Abbas rS, ia

berkata, "Ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi $ dan berkata kepada

beliau, 'sesungguhnya saudariku bernadzar unfuk haji, tetapi ia meninggal dunia."

Nabi $ bertanya, "seandainya ia memiliki hutang, apakah kamu akan melunasinya?"

Omng itu menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "IGlau bqitu, lunasilah hak Allah karqta
Allah lebih berhak untuk dilunasi."
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Fardhu haji ifu berlaku bagi orang yang mampu

mengadakan perjalanan ke Baihrllah.

Rasulullah $ menetapkan aturan Sunnah dalam perjalanan

haji bahwa yang dimaksud adalah kendaraan dan bekal. Jadi,

dalam haji ifu ada pernbelanjaan harta.o3

Rasulullah S juga menetapkan afuran Sunnah unfuk

mengeluarkan sedekah atas narna mayit, dan Allah tidak

mengadakan pengganti bagi haji selain haji itu sendiri. Ibnu Abbas

tidak menyebutkan apa lrang dina&arkan oleh Ummu Sa'd

sehingga dimungkinkan nadzam5n itu adalah nadzar haji. Karena

ifu Rasulullah S menyrruh Sa'd unfuk mentrnaikan haji bagi

ibunya karena di antara Sunnah beliau adalah menunaikan haji

bag mayit. Seandainya mayit bemadzar sedekah, maka

ketenfuannya juga seperti ihr.

Na&ar umrah salna seperti nadzar haji.

Adapun orang yang bemazar puasa atau shalat kemudian ia

meninggal dunia, maka ia dibayarkan kaffamh unfuk puasa dan

shalat, bukan dikerjakan puasa dan shalat untuknya.

Barangkali ada yang bertanya, " Apa perbedaan antara haji

dengan puasa dan shalat?" Saya menjawab, "Allah & telah

membedakan di antara dua jenis ibadah tersebut." Jika ia bertanSn,

"Di mana letak perbedaannya?" Saya menjawab, "Allah

memfardhukan haji bagi orang yang mampu mengadakan

perjalanan ke Baihrllah. Rasulullah # prn menetapkan kamjiban

unfuk menunaikan haji bagi orang yang belum haji. Sementara

mg Maksudnya adalah firman Allah, "Mangerjakan haji adalah keutajiban manusia
Allah, tnitu (bgi) onng gng enggap ke Baitullah."

(Qs. Ali Imran [3]: 97)
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Allah dfu dm Rasul-Nya #& tidak menetapkan pengganti bagi haji

selain haji itu sendiri. Allah mewajibkan puasa dalam firman-Nya,

' A rCJ';i'rJ { e 5 Ja; & at ;:,
'y54ici"43b-#'H<)-$(g'

"Maka banng siapa di antara kamu ada yang sakit atau

dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya

berpua*) seban5nk hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang

lain. Dan ovajib bagi oftng-onng yang bent menjalankannya (iika

mereka tidak betpuas) membayar fidyah, (lraitu)t memberi makan

seorang miskin "(Qs. Al Baqarah l2l: L8y'.I

Menurut sebuah pendapat, l<ata frj)!'- "berat menjalan-

kannya" maksudnya adalah pada mulanya mereka mampu tetapi

kemudian mereka fidak mampu mengerjakannya. Dengan

demikian, mereka wajib memberi makan safu orang miskin unfuk

setiap hari yang mereka tinggalkan. Allah memerintahkan shalat,

dan Rasulullah $ menetapkan aturan bahwa perempuan yang

haidh tidak perlu mengqadha shalat, dan tidak diqadhakan shalat

yang ia tinggalkan. Mayoritas mufti mengatakan bahwa orang yang

terganggu akalnya juga tidak wajib mengqadha shalat. Mereka juga

tidak menetapkan kewajiban kaffarah akibat meninggalkan shalat.

Dalam Kitab dan Sunnah fidak disebutkan shalat kaffarah, darr

seseorang tidak mengerjakannya untuk orang lain. Shalat adalah

amalan setiap orang bagi dirinya sendiri. Shalat dan puasa

merupakan amalan seseorang bagi dirinya sendiri, tidak dikerjakan

oleh orang lain. Sedangkan haji boleh dikerjakan untuk orang lain
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karena mengikuti Sunnah Rasulullah $, berbeda dari shalat dan

puasa. Karena dalam haji ada pembelanjaan harta yang tidak

terdapat dalam puasa dan shalat.

Jika ada yang bertanya, "Apakah ada rir,,vayat dari
Rasulullah $ bahwa beliau menyuruh seseorang unfuk berpuasa

bagi orang lain?" Jawabnya, ya.

Ibnu Abbas meriwayatkan dari Nabi g.n+

Barangkali ada yang bertanya, "Mengapa Anda tidak

berpegang pada hadits tersebut?" Jawabnya, Az-Zuhri mencerita-
kan dari Ubaidullah bin Abdullah dari hnu Abbas dari Nabi #&

redaksi "menadzarkan suafu nadzar", tetapi ia tidak menyebutkan

bentuk nadzamya padahal Az-Zrhri memiliki hapalan png sangat

bagus dan Ubaidullah juga lama bermajelis dengan Ibnu Abbas rg.
Manakala periwayat lain membawa riwayat dari Ibnu Abbas

@ S.1ra tidak mernernukan riwayat gnng diiqraratkan oleh Imam Asy-Syafi'i ini.
Akan tetapi, Al Baihaqi berkata, "Ada riuayat'.ralid tentang kebolehan qadha bagi

mayit dalam riwayat Said bin Jubair, Atha' dan Ikrimah dari hnu Abbas dalam riwayat
sebagian besar dari mereka, bahwa seorang perernpuan bertanya... Tampakngra kisah
ini bukan kisah Ummu Sa'd. Uangkan dalam riwayat sebagian yang lain disebutkan,
'Berpuasalah kamu unhrk ibumu!"'

Al Baihaqi juga mengutip dari AsySyraf i dalam bahasan tentang manasik
madzhab lama, bahwa ia berkata, "Ada suatu riwayat tentang puasa untuk mayit. Jika
riwayat ini rralid, maka boleh berpuasa untuk mayit sebagaimana boleh menunaikan
haii untuk mayit."

Al Baihaqi menilai shahih riwayat tentang puasa untuk mayit berdasarkan hadits
Buraidah Al Aslami yang diriwayatkan oleh Muslim, dan hadits Aisyah 4e,,
"Elanngsiapa 5ang meninggal dunia dalam kadaan menang{lung puaa, maka unlin5m
memuaakann5a. "(Uh. MaHfah Al Abar Was-Sunan,3/4O24O4)

AI Baihaqi dahm As-Stnan Al Kubn berkata, "Hadits-hadits yang temngkat
sanadn5ra-maksudnya tentang kebolehan berpuasa untuk mayit-ifu lebih shahih
sanadnya dan lebih masyhur para periwayatnya. Hadits ini dilansir oleh Al Bukhari dan
Muslim dalam keduanya. seandainya Asy-syaf i menemukan semua jalur riwayatrya
gnng saling mendukung dan menguatkan, tenhrlah ia tidak menolak hadits tersebut,
Ins5ta'allah." (4 / 257 )
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riwayat yang berbeda dari yang termuat dalam hadits Ubaidullah,

maka tampaknya riwayat tersebut tidak terjaga.

Barangkali ada yang bertanya, "Apakah Anda mengetahui

orang yang membawa hadits ini secara keliru dari Ibnu Abbas .{5?"

Jawabnya, ya. Para sahabat Ibnu Abbas,i$6 meriwayatkan darinya

bahwa ia berkata kepada hnu Zubair, "Sesungguhnya Zubair telah

keluar da'i mut'ah haji (maksudnrra haji Tamatfu')." Kemudian hnu
Zubair ini meriwayatkan dari hnu Abbas bahwa yang dikatakan

hnu Abbas adalah kawin mut'ah.lni merupakan kekeliruan yang

nyata.

Kita tdak dipaksa mernild beban yang berat terkait hadits

yang valid manakala hadits tersebut bertentangan atau diduga

bertentangan, sesuai alasan yang telah saya sampaikan. Tidak pula

ada beban berat atas ulama ahli Hadits atau orang yang menaruh

perhatian pada ilmu Hadits sekiranya ia keliru terhadap hadits

yang tidak dinilai valid hadits seperti itu.

Ada dua kelompok ulama yang menentang saya terkait

hadits yang hadits seperti itu fidak dinilai valid lantaran kondisi

sebagian periwayatnya, dan hadits yang periwayatnya keliru

berdasarkan suatu indil{asi sehingga hadits tersebut tidak dinilai

valid. Satu kelompok yang menilai keliru hadits tersebut bertanya

kepada saya tentang tema ini dari dua sisi. Pertama, ketidaktahuan

orang yang tidak menilai valid haditsnya. Kdua, ditemukan hadits

yang membantahnya. Jadi, mereka mengatakan, 'Manakala hal itu

boleh terjadi pada salah sahrnya, maka hal itu juga boleh terjadi

pada seluruhnya, dan kalian menjadi semakna dengan kami."

Saya katakan, "Apa pendapat Anda tentang hakim

manakala ada tiga saksi yang bersaksi di hadapannya, dimana safu
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saksi merupakan saksi adil yang ia kenal, saksi kedua mempakan

saksi yang cacat dan ia kenal, dan saksi ketiga tidak ia ketahui

apakah ia adil atau cacat? Tidakkah seharusnya ia memper-

kenankan kesaksian saksi yang adil, meninggalkan kesaksian saksi

yang cacat, dan menangguhkan kesaksian orang yang tidak

dikenalnya hingga ia mengetahui keadilannya lalu ia perkenankan

kesaksiannya, atau ia mengetahui cacakrya lalu ia menolak

kesaksiannya?" la menjawab, "Ya." Selanjutrya dikatakan, "Oleh

karena hakim menolak saksi yang cacat dalam kesalsiannya

berdasarkan dugaan, maka ia juga boleh menolak saksi adil yang

dapat menunjukkan keadilan dalam kesaksiannya?" Jika ia

menjawab, "Tidak," maka dikatakan, "Seperti ifulah hadits, tidak

ada bedanya. Kami tidak memperkenankan kalian unhrk

menyalahi hadits."

Ada sekelompok orang yang berbicara dengan ketidak-

tahuannya, tidak rela meninggalkan kebodohannya, dan tidak mau

menerima ilmu sehingga beban dosanya menjadi berat. Mereka

mengatakan, "Terkadang kalian menolak suafu hadits dan meng-

ambil hadits lain." Kami katakan, "Kami menolaknya karena ada

alasan yang mengharuskan kami untuk menolaknya, dan kami
menerimanya karena ada alasan yang menghamskan kami unhrk

menerimanya sebagaimana yang kami katakan terkait para saksi.

Di dalamnya ada tanggung jawab yang besar meskipun ada

sekelompok orang yang tidak suka kepada sebagian menolak

haditsnya." Mereka berkata, "Mereka ifu mengkritik fuqaha.

Sedangkan para hakim itu tidak boleh dikatakan bahwa mereka
menolak kesaksian orang-orang Islam, meskipun mereka menolak
kesaksian sebagian dari mereka karena ada dugaan atau bukti
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sisi yang

memperbolehkan kita untuk menolak kesaksian tersebut."

74. Hadits-Hadits yang Berlainan, yang
Sebagiannya Tidak Valid (Orang yang

Memerdekakan Bagian Miliknya dari Seorang
Budak)
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339. Flabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan

kepada kami dari Nafi', dari hnu Umar, bahwa Rasulullah 6$

bersaMa, "Barangsiapa membebaskan bagian miliknya dari din

seorang budak, ia mempunyai harta yang mencapai
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harga budak tersebut, maka budak tersebut dinilai dengan

penilaian yang adil sebagai beban atas orang ifu, lalu ia

memberikan kepada para sekufunya bagian mereka, dan budak ifu
merdeka dengan beban Sang orang tersebut Jika

frdak, mal<a budak ifu merdeka seukuran gng telah merdeka dai
diring6. aos
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340. Sufuan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari

Madinah, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, bahwa

Rasulullah s bersaMa, "Budak mzrna saja yang menjadi milik
betsama di antan dua orzrng, lafu salah safu dari kduanya
memerdekakan bagiannya, maka jika onng ifu kaya, maka budak

'ros Hadits ini telah disebutkan Asrqpfi'i berikut takfuit'nya pada no. 3637
dalam bahasan tentang perbedaan pendapat antara Malik dan AsySyraf i, bab tentang
kernerdekaan budak secara undian, dan pada no.4257 dalam bahasan perbedaan
budak secara undian.
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tersebut dinilai untuk dibebankan padanya dengan nilai yang paling

tinggi atau nilai yang adil, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu

rendah, kemudian ia menanggung bagian temannya.'4o6
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341. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata, Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdul Majid

mengabarkan kepada kami dari hnu Juraij, ia berkata: Qais bin

Sa'd mengabariku, bahwa ia mendengar Makhul berkata: Aku

mendengar Said bin Musagyib berkata, "Ada seorang perempuan

atau laki{aki yang memerdekakan enam budak miliknya

sedangkan ia tidak memiliki harta selain mereka. Nabi S

ao5 Hadits ini telah disebutkan AqrSyafi'i berikut takhiioya pada no. 4260) dut
jalur kernerdekaan budak, bab tentang undian.
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diberitahu tentang hal itu, kemudian beliau mengadakan undian di

antara budak-budak tersebut dan memerdekakan sepertiga

mereka.'4o7

Asy-Syafi'i berkata: Peristiwa ifu terjadi saat orang yang

memerdekakan ifu sakit menjelang wafat.
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43L. Abdul Wahhab mengabarkan kepada kami dari

Ay4,rub, dari Abu Qilabah, dari Abu Muhallab, dari Imran bin

07 Hadits ini telah disebutkan Astrq/afi'i berikut takhnfuya pada no. 4255
dalam bahasan tentang kernerdekaan budah bab tentang undian, meskipun sanadnya
berbeda dari grang disebutkan di tempat tersebut.
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Hushain, bahwa seorang laki-laki dari golongan Anshar berwasiat

menjelang wafat unfuk memerdekakan enann budak miliknya

sedangkan ia tidak memiliki harga selain mereka. Atau ia berkata,

'la memerdekakan enam budak saat menjelang wafat, sedangkan

ia tidak memiliki sesuafu selain mereka. Ketika perkara itu sampai

kepada Nabi S, maka beliau menlnmpaikan perkataan yang

keras tentang hal ini. Kemudian beliau memanggil mereka,

membagi mereka menjadi tiga bagian, lalu beliau mengundi di

antara mereka, memerdekakan dua budak, dan mempertahankan

empat yang lain sebagai 6u6uL."408

Kami berpegang pada semua hadits ini. Masing-masing

hadits ini menunrt kami valid dari Rasulullah #. B*utgsiapa yang

memerdekakan bagian miliknya dari seorang budak, sedangkan ia

memiliki harta yang men@pai harga budak, maka budak tersebut

dinilai se@ra adil untuk dibebankan padanya, lalu ia memberikan

bagian-bagian para sekutunya. Budak tersebut dinyatakan merdeka

pada hari pemilik tersebut mengatakan mendeka, dan ia berhak

atas perwalian budak. Tetapi jika ia tidak memiliki harta yang

mencapai harga budak, maka budak ifu merdeka sesuai bagian

yang dimiliki orang tersebut, sedangkan sisanya masih tetap

sebagai budak sebagai milik para sekutu yang lain.

Barangsiapa yang memiliki beberapa budak, dimana ia

tidak memiliki harta selain mereka, kemudian ia memerdekakan

mereka dengan kemerdekaan yang jatuh seketika di waktu ia sakit

menjelang mati, kemudian ia meninggal dunia dalam sakitnya itu,

maka kami mengundi di antara budak-budak tersebut menjadi tiga

'ma Hadits ini telah disebutkan Aslrsyali'i b€riht bMdinya pada no. 4256
dalam bahasan tentang kernqdekaan budak, bab tentang undian dalam pemerdekaan

budak.
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bagian. Siapa saja di antara mereka yang keluar undian

merdekanya, maka ia merdeka, sedangkan sisanya tetap sebagai

budak. Budak-budak tersebut tidak diminta untuk mengupayakan

tebusan dirinya, dan seorang budak tidak dimerdekakan sebagian

dari dirinya.

75. Bab: Perbedaan Pendapat Terkait Masalah Ini

Rabi' menceritakan kepada karni, ia berkatar AqrSyafi'i
berkata: Pendapat kami dalam masalah ini ditentang oleh sebagian

ulama. Ia mengklaim bahwa jika seseorang memerrdekakan bagran

miliknp dari seorang budak, maka sekutunya itu diberi pilihan

antara memerdekakan bagiannya, atau membebankan pertang-

gungan pada sekufu pertama, atau budak ifu diminta berusaha

melunasi dirinya. Pendapat ini pun ditentang oleh para sahabat-

nya. Mereka mengkritik pendapafuiya ini dan berkata, "Jika 5nng
memerdekakan bagian miliknya dari seorang budak ifu kaya, maka

budak itu dimerdekakan dengan pertanggungan dibebankan pada

orang tersebut. Tetapi jika ia miskin, maka budak tersebut tetap

merdeka, dan ia harus berusaha unfuk melunasi bagian sekufu

kedua." Mereka juga berpendapat tentang tiga budak yang di-

merdekakan seseoftmg menjelang meninggal dunia dalam keadaan

ia tidak memiliki harta selain mereka bahwa sepertiga dari masing-

masing budak ifu dimerdekakan, dan masing-masing budak itu
berusaha unhrk melunasi dua pertiga dari nilai masing-masing.
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343. Saya mendengar ulama yang berargumen unfuk

mendukung sebagian dari pendapahya ini bahwa ia meriwayatkan

dari seorang periwayat dari Said bin Abu Arubah dari Qatadah dari

Nadhr bin Anas dari Basyir bin Nahik dari Abu Hurairah;& dari

Nabi $ mengenai budak yang menjadi milik bersama dua orang,

dimana salah safu dari keduanya memerdekakan budak tersebut

sedangkan ia miskin, bahwa budak tersebut berusaha untuk

melunasi dirinya.49

4oe HR. Al Bukhari (pernbahasan: Pernerdekaan budak, bab: Manakala

Seseorang Mernerdekakan Bagian Miliknyra dari Seorang Budak' sedangkan Ia Tidak

Merniliki Hurgu, Maka Budak Berusaha unhrk Mdurnsi Dirinp Tanpa Dipersulit

Sep€rti tapknf Kitabah, 2/2L5, rrc.25271dari iafu Yazid bin Zurai' dari Said dan

seterusnya.
Al Bukhari berkata, "Riwalat ini diikut oleh Haffi bin Hajjaj, Aban, dan Musa

bin Khalaf dari Qatadah. q/u'bah meringkas redaksinp (maksudnya tanpa menyebut

masalah upayra budak unhrk mehurasi dirinya sebagaimana 57ang disebutkan oleh At-

Tirmidd."
HR. Muslim (pernbahasan: Pernerdekaan budak, bab: Penjdasan tentang Upagra

Budak, 2/7l4f,l dari ialur Amru An-Naqid dari Ismail bin hmhim dari Ibnu Abu

Arubah dan seterusngra.

Juga dari jalur Isa bin Yunus dari said btot Abu Arubah dan seterusnya. (no.

3/4/Lsosl
HR. Abu Daud hembahasan: Pernerdekaan budak, bab: us$a Budak unhfi

Melunasi Dirinya, g/3*355, no. 394.3) dari frilur Yazid bin Zurai' dan Muhammad

bin Bisyr dari Said bin Abu Arubah dengan redaksi yang sempa dengan sebelumnya,

derrgan tambahan, 'Jika ia tidak mqniliki lnrya, maka budak itu dinilai dangan

prrrk " 
gng adil, kenudian btdak tqsefut diminta untuk bqusaha membayarkan

hak panililag dan nilai4n itu bnry dipasulit-"
- 
Juga dari jalur Yahya dan hnu Abi Adiy dari said dan seterusnya. (no. 3934(

Abu Daud berkata, "Rauh bin ubadah meriwayatkannya dari said bin Abu

Arubah tanpa menyrebut upagra budak. Sementara Jarir bin Hazim dan Musa bin Khalaf

dari Qatadah dengan sanad dan makna milik Yazid bin Zurai'. Keduanya

merryebutkan usaha budak di dalamnya."
HR. At-'llrmidzi (pernbatEsan: Hukum-Hukum, bab' Btrdak yang Menjadi Milik

Dua Orang, l-alu Salah Sahr Dari Keduanya Memerdekakan Bagiannya, 3/23-241 dart

jalur Ali bin Khasyram dari Isa bin Yunus dari Said bin Abu Arubah dari Qatadah dari

Nadhr bin Anas dan seterusnYa.

Juga dari jalur Yahya bin said dari said bin Abu Arubah dan setenrsnya dengan

redaksi yang serupa.
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3M. Juga diriwayatkan dari seorang periwayat Khalid Al
Hadzdza' dari Abu Qilabah dari seorang periwayat yang berasal

dari Bani'Adrrull.4l0

At-Tirmi&i berkata, "Sanad hadits hasan€hahih."
Al Baihaqi dalam Ma'rifah Al Atsar Was-Sunan berkata, "Yang melemahkan

masalah permintaan usaha dari budak dalam hadits ini adalah riwayat Hammam bin
Yahya dari Qatadah karena ia memisahnya dari hadit dan meniadikannya sebagai
pendapat Qatadah. Barangkali omng yang mernberitahu Asf$nfi'i akan kelernahan
hadits ini menemukan rir,uayat Hammam, atau ia mengetahui cacat lain yang ddak
kami ketahui. Allah Mahatahu."

Kemudian Al Baihaqi menjelaskan bahwa hadits-hadits Hammam dari Qatadah
itu lebih shahih.

Kemudian Al Baihaqi Hata, "Di sini qlr'bah disepakaE merniliki keunggulan
dalam hal hapalan dan pengetahuannya tentang apa lang ia derrgar dari Qatadah dan
apa yang tidak ia dengar. Sedangkan His!,am kalah unggul dari segi hapalan dari
Syu'bah. Sementara Hammam meskipun kitabnya shahih dan merniliki informasi
tambahan tentang hal yang bukan merupakan bagian dari hadits itu berbeda dari Said
bin Abu Arubah dan orang yang mengikutinya dalam menyrsupkan ma.alah usaha
budak ke dalam hadits. Hal ini mengandung indikasi tentang lemahnya perintah usaha
dari budak dalam hadits ini." (Lih. Makfah Al Atsar H/as-Sunan,7 /4904911

Abu Daud meriwayatkan beberapa hadits dari Abu Hurairah ls yang di dalamnya
tidak ada penjelasan tentang permintaan usaha dari budak, png sebagiann5ra
disyaratkan oleh Imam AsgrSyafi'i dan oleh Al Baitnqi."

HR. Abu Daud (4,2353-354, no. 3930) dari jalur Muhammad bin KaSir dari
Hammam dari Qatadah dari Nadhr bin Anas dari Basyir bin Nahik dari Abu
Humirah.i$,, bahwa ada seorang laki-laki yang mernerdekakan bagian miliknya dari
seorang budak. Nabi $ pun mernperkenankan kernerdekaannya ifu dan
membebaninya dengan sisa harga budak tersebut."

Juga dari jalur Syu'bah dari Qatadah dengan sanadnya dari Nabi $, bahwa
beliau bersabda, 'Banngsiapa 5ang memetdekakan budak yang menj,adi milik Msama
antara dirinya dangan orang lain, mal<a ia harus memerdekakan sepanuhnSa budak
tersebut. "(no.3931)

Juga dari jalur Muadz bin Hisyam dari aSnhnya; dan dari jalur Rauh bin Hisgram

bin Abu AMullah dari Qatadah dengan sanadnya bahwa Rasulullah $ bersaMa,
"funngsiap lang memerdelakan fugian milikng dari sarang budak, mala budak
itu merdeka sebagai hartanya jil<a ia merniliki harta. " (no. 3932l.

Semua hadits ini tidak menyebutkan masalah usaha dari budak.
41o Al R^ihaqi berkata, "Asy-Syafi'i menyebutkan hadits ini dalam madzhab lama

secara lebih lengkap dari redaksi ini. Ia mengatakan:
Saya katakan, "[alu, dari siapa Anda meriwayatkan masalah usaha dari budak?"

Ia menjawab, "Husyaim meriwayatkan dari Khalid dari Abu Qilabah, bahwa seorang

832



Al llmtn

Ulama tersebut ditanya, "Apakah valid hadits Abu Qilabah

seandainya ia tidak bertentangan dengan apa yang diriwayatkan

oleh Khalid?" Orang yang hadir berkata, "Sanadnya mursal

(terpufus). Kalaupun sanadnya tersambung, ia berasal dari seorang

periwayat yang tidak disebutkan namanya dan tidak dikenal.

Haditsnya pun tidak valid."

Saya katakan kepadanya, "Apakah hadits Anda dari Said

bin Abu Arubah itu valid meskipun ia sendiri yang meriwayatkan

dengan sanad ini dan hanya ia yang menyebutkan masalah usaha

dari budak? Lalu, bagaimana seandainya haditsnya itu ber-

tentangan dengan riwayat Syr'bah dan Hisyam?" Sebagian orang

yang hadir berkata, "Syu'bah dan Hisyam menceritakan kepada

saya seperti ini; di dalamnya tidak disebutkan permintaan usaha

kepada budak. Keduanya jelas lebih bagus hapalannya daripada

Said bin Abu Arubah." Saya katakan, "Oleh karena ia meriwayat-

kannya seorang diri, maka hal itu mengandung keraguan

mengenai validitas permintaan usaha dari budak berdasarkan

hadits tersebut."

laki-laki dari Bani 'Adzrah mernerdekakan budak miliknya-malcsudnya saat ia sakit,

lalu Nabi $ memerdekakan sepertiganya dan merninta budak itu untuk berusaha

melunasi dua pertiga nilainya."
Aqrq/afi'i berkata: Saya kabkan kepadangra, "Abdul Wahhab mengabariku, dari

Khalid, dari Abu Qitabah tentang seomng laki-laki dari 'U&bah tentang khahrtutr. la
berkata, 'Aku mernerdekakan sepertiganya.' Di dalamnya tidak ada penjelasan tentang

usaha dari budak. Hadits ini juga disebutkan oleh lbnu Ula5ryah dan Ats-Tsauri dari

Khalid dari Abu Qilabah, dan di dalamnya tidak ada penjelasan tentang permintaan

usaha dad budak."
"Tiga orang itu lebih kuat benar hapalannya daripada satu orang. Lagi pula, hnu

ulaya,ah dan Ats-Tsauri itu lebih bagus hapalannya daripada Husyaim- Menurut kami,

Husgnim telah keliru dalam masahh ini." (Ljh. Manfah Al Atsar was-sunan,7/49+
49sl
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Ada yang bertanSn kepada salah seorang ahli Hadits yang

hadir di tempat tersebut, "seandainya riwayat Nafi' dari hnu Umar

dari Nabi $ secara perorangan ifu berbeda dengan sanad ini,

mana di antara keduanya yang lebih valid?" Ia menjawab,

"Riwayat Nafi' dari lbnu Urrnr dari Nabi $ lebih valid." Saya

katakan, 'Kalau b"grtr kita han-s berpegang pada hadits 57ang

paling valid di antara dua hadig." Ia menjawab, 'Ya." Saya

katakan, "[agi prla, hadits Nafi' ini didulung dengan hadits Imran

bin Hushain tentang tidak berlakunya usaha dari budak."

Asy-S5rafi'i berkata: Saya mendengar seorang ahli agama di

antara mereka dan ahli hadits mengatakan, "Kalaupun hadits Said

bin Abu Arubah mengenai usaha dari budak ifu yang diriurayatkan

secara perorcmgem ifu tidak ditentang dengan hadits lain, maka

hadits tersebut tetap tidak \ralid."

Kemudian kami dikrifik oleh ulama lain dari kalangan

mereka dengan hadits lain terrtang permintaan usaha dari

6u6u1.411 Tetapi argumennya ihr ditangkis oleh salah seorcng

sahabat sendiri. Sahabahrya itu b€rkata, "Hadits seperti ini tidak

41161 3u1'r*i berkat4 'Kalau fdak sahh A4rq/afi'i ditentang dengan riura!,at

Hajjaj bin Arttn'ah dari 'Ala' bin Badar dari Abu Yahla Al A'mi, ia trerkata: Nabi $
ditanya tentang b,udak yang dirnerdekakan hrannp menjdang meninggal dunia

sedangkan tuanryla itu Udak menriliki harta sdain budak tersebut, sernentara ia

menanggr.mg hutang. Nab $ lantas mernerlntahkan burdak tersebut unhfi benrsaha

guura mdunasi hutang tuannya ifu-"
Al Bailmqi berkata, 'Sanad hadib terputrs. Periwayakrp adalah Haiiaj bin

Artha'ah, dan ia rrdak bisa dijadkan hujjah. Flajlrj meriuaptkannya dari Na{i' dari hnu
Umar dari Nabi $ tentang pomintaan usaha dari hdak."

Abdurrahman bin Mahdi bel.l<ata, "lni merupakan salah satu kebohongan
terbesar. Bagaimana mungkin hal ini t€riardi pada riwayat Hajiaj, sedangkan riwayat ini
diriwayatkan oleh Ubaidulhh bin Umar, Malik bh Anas dan selainnya dari Nafi' dari
Ibnu Umar-rnaksudnyra tanpa menyebutkan usaha dari budak." Ia mengkitik panjang

lebar terhadap riwagrat Haija{." (:h- Ma nfah Al Atsil Was-Sunan,7/4954961
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mungkin disampaikan oleh seseorang yang tahu Hadits lantaran

lemah."

Sebagian dari mereka berkata, "Kami ingin mencoba

berdebat dengan Anda terkait pendapat kami dan pendapat

Anda." Saya katakan, "Apakah masih ada tempat bagi perdebatan

sedangkan Sunnah Rasulullah # yung meniadakan permintaan

usaha dari budak ihr valid dalam hadits Nafi' dan Imran?" Ia

menjawab, "sesungguhnya A5ryub kalau tidak salah mengatakan:

Nafi' berkata, 'Budak tersebut merdeka sesuai yang dimerdekakan

darinya.'41z Tetapi bisa jadi ia Udak mengatakannya. Sejauh

dugaan saya, perkataan tersebut disampaikan Nafi' berdasarkan

pendapat pribadinya."

Saya katakan kepadanya, "Menurut hemat saya, seorang

ahli Hadits dan riwayat hadits tidak mungkin ragu bahwa Malik itu

lebih hapalan hadits Nafi' daripada Ay7ub, karena Malik lebih

banlnk mendampingi Nafi' daripada A5nTtrb' t-agi pula, Malik

memiliki keunggulan dalam menghapal hadits para sahabatnya

secam khusus. Kalaupun keduanya sama dalam hal hapalan, lalu

salah safu dari keduanya meragukan sesuafu Srang tidak diragukan

yrang lain, maka di sini bukan tempat bagi yang tidak ragu unfuk

keliru. Seorang periwayat dianggap keliru hat'ya jika ia

bertentangan dengan periwayat yang lebih hapal darinya, atau ia

menyampaikan sesuafu dalam hadits dimana orang yang tidak

412 HR. Al Bukhari (pembahasan: Kemerdekaan Budak, bab, Ketika Seseorang

Mernerdekakan Budak Milik Bersama di antara Dua Orang, 2/214l, dari jalur Abu

Nu'man dari Hammad dari Ayyub dari Nafi' dari hnu Umar,.- hadits. Di dalamnya

disebutkan: A9rymb berkata, "Aku tidak tahu apakah kalimat ini dikernukakan oleh

Mfi', atau memang merupakan bagian dari hadits-"

Malsudn5n adalah perkataan Nafi' dalam hadits, Jika ddak, maka sebagian yang

udak dimerdekakan itu tetap menjadi budak.
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hapal darinya ilart menyampaikan apa yang ia hapal, sementara
jumlah rnerel<a banyak sedangkan ia hanya seorang diri. Periwayat

lain sejalan dengan Malik dalam tambahan redaksi, 'Uika tidak,

mala budak tercebut mqdeka satai sebagan yang merdel<a

darin9,2.'+ts Sementara sebagian dari mereka menambahkan,
"Sdangl<an sefugian 5ang masih bdak tebp menjadi budak. "

Saya bertanya kepadangra, 'Apakah Anda mengetahui

adanya periunyat png menentang hadits Imran bin Hushain
tentang undian kemerdekaan budak dari Rasulullah $?" Ia

menjawab, "Tidak." Sap katakan, 'Mengapa Anda menentang-

nya sedangkan ia seperti yang Anda katakan termasuk periurayat

png kami dan Anda nilai \jalid, melebihi penentangan Anda
terhadap hadits Nafi'? Apa alasan Anda memperkenankan sikap

membedainSa, sedangkan Anda tahu bahua seandain5ra ada

seseorang png mengkritik Anda dan mengatakan, 'Pemberian

or?u'lg sakit ifu sarna seperti orang sehat', maka Anda
Udak memiliki arslumen terhadapn3n yang lebih kuat daripada
hadits Imran bin Hushain bahun Nabi $ menghukumi
pemerdekaan budak !/ang dilalnrkan oleh sakit secara jafuh

sekefika ifu sebagai zuahr rwasiat?"

345. Sap tahu bahwa Thaunrs berkata, "Tidak boleh

wasiat kecuali terhadap kerabat." Ia menakr,r,rili wasiat unfuk kedua

ars 61 3u1*i berl<ata, 'Riwayat l\,Iatik dari ltlaf ini diiht d€tt periunpt dari
ketunrrnn Unnr yang palins vafid dan paltog bagus hapalannya, yaitu ubaidullah bin
Uman bin t{afsh brr Ashirn bin Urnar bin Khathftab." (uh. Iuta'nfah At Atur was-
Surran,7/4931
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orang tua dan sanak kerabat."414 Ia menjawab, "Wasiat unfuk

kedua orang fua dihapus dengan bagian warisan yang ditetapkan

nilainya. Sedangkan wasiat untuk sanak kerabat tidak dihapus.

Jadi, kami tidak memiliki argumen unfuk membantahnya selain

bahwa Rasulullah S mendudukkan kemerdekaan para budak

selain wasiat, dan beliau memperkenankannya. Sedangkan para

budak iU bukan merupakan kerabat orang yang memerdekakan,

karena yang memerdekakan budak ifu berdarah fuab sedangkan

budak-budak tersebut merupakan orang-orang dari luar Arab. Saya

tahu bahwa argumen kami dan ar[lumen Anda dalam pembatasan

wasiat pada sepertiga harta ifu bersumber dari hadits Imran bin

Hushain, bukan dari hadits said. Karena hal itu tidak tampak jelas

dalam hadits Sa'd bin Abu Waqqasll-4ls [alu, apa alasan kami

menilainya valid hingga darinya kami meletakkan pokok-pokok ini

dan pokok-pokok yang lain, dan dengan hadits ini kami

membantah orang yang menentang pendapat kami, tetapi

414 HR. Said bin Manshur dahm sunannsa (pernbahasan: wasiat, bab: Apakah

seseorang Boleh Merp-asiatkan Hartanya Lebih dari sepertiga, 1/L12, no. 358) dari

jalur Sufyan dari hnu Thawus dari agrahnya, bahwa ia berkata, "Sesungguhnya wasiat

it, at-uit u" sebelum pernbagian warisan. Kernudian, ketika turun ayat tentang

warisan, maka dihapuslah wasiat unfuk kerabat yang mauarisi, dan wasiat tetap

b€rlaku bagi kerabat yang tidak merr,rarisi. Jadi, wasiat itu tetap berlaku. Bamngsiapa

yang krwasiat kepada selain kerabat, maka wasiafrrya tidak berlaku karena

Rasulullah $ bersaua, "ndak botejl mqnberi uaisan kepda ahli waris. "(no. 358)

4rs 5u'6 bin Abu Waqqash berkata kepada Rasulullah g, "Aku me'.uasiatkan

seluruh hartaku." Beliau meniawab, "Tidak boleh." Ia bertanya, "Bagaimana jika

setengahnya?" Ia meniawab, "Tidak." Saya bertanya, "Bagaimana jika sepertiganya?"

Ia m"nlawab, "Tidak, tetapi sepertiga boleh- Sepertiga itu sudah ban1rak'"

Status hadits mutbfaq alaih
Al Bukhari (p€rnbahasan: Wasiat, bab: Meninggalkan Para Ahli Waris dalam

Keadaan Kaya itu Lebih Baik daripada Mereka Meminta-Minta kepada Orang-orang'

2/287, no. 2724 dari lalur Abu Nu'aim dari $rfyan dari sa'd bin Ibrahim dari Amir

bin Sa'd dari Sa'd dan seterusnla-
Muslim (pembahasan: wasiat, 3/125o-L252, no. 5/7628) dari jalur Sufuan dan

seterusnlla.
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kemudian saya menentang sebagian dari hadits tersebut tanpa ada

khabar yang bertentargan dengannya dari Rasulullah $? Saya

tahu bahwa argumen yang dijadikan bantahan sebagian dari kalian

adalah hadits Imran bin Hushain, bahwa Rasulullah $ membatasi

pemberian orang sakit tidak lebih dari sepertiga. Jika memang

hadits Imran ifu valid, maka beraff Anda telah menyalahinya.

Tetapi jika ia tidak valid, maka Anda tidak memiliki argumen di

dalamnya. Akan tetapi, Anda dan ulama tersebut sama-sama

tertantah dengan hadits Imran bin Hushain." .

Ia bertanya, "Apa alasan laki-laki Anshar tersebut

memerdekakan enam budak, tetapi kemudian dua budak saja yang

dimerdekakan, sedangkan empat budak lainnyra tetap dalam stafus

budak?" Saya menjawab, "Yang demikian ifu seperti seseorang

memberikan kepada orang lain sepertiga dari rumah atau budak

miliknya, lalu mereka berbagi sehingga penerima wasiat diberi

sepertiga budak atau rumah, sedangkan para ahli waris diberi dua

pertiganya. Oleh karena orang lang sakit itu memerdekakan

budak miliknya dan milik orang lain, maka kami memerdekakan

bagian dari budak yang merupakan harta orang tersebut.

Sedangkan bagian milik orang lain tidak kami merdekakan."

Saya bertanya kepadanya, "Bagaimana dengan pendapat

Anda terkait hadits yang kami dan Anda nilai valid dari
Rasulullah S, yang menunrt kami dan Anda tidak ada

kelonggaran unhrk meninggalkannya karena ada kewajiban dari
Allah ft pada kita untuk menerima apa saja yang datang dari

Nabi $? Manakala kita menilai valid suatu hadits dari
Rasulullah S, maka kita wajib mengikutinya, sebagaimana kami

dan Anda berlaku adil. Karena itu kami katakan bahwa diyat janin
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adalah seorang budak yang terbaik. Seandainya ia keluar dalam

keadaan hidup kemudian ia mati, maka diyatnya adalah serafus

unta. Seandainya ia keluar dalam keadaan mati, maka tidak ada

denda apa pun. Padahal janin tersebut tidak terlepas dari

kemungkinan hidup atau mati. Juga seperti pendapat kami dan

Anda dalam semua perbuatan pidana bahwa perbuatan pidana

seseorang itu dendanya dibebankan pada hartanya, kecuali

perbuatan pidana secaftt tidak sengaja dimana dendanya ditang-

gung oleh kerabahya. Juga seperti pendapat kami dan Anda

dalam perkara diyat dan selainnya berdasarkan keterangan yang

tidak ada pilihan bagi kita selain mengikuti, dan seyogianya

pendapat Anda tidak berbeda darinya."

Ia berkata, "Sa5Ia akan berbicara kepada Anda tentang

hadits Nafi'." Saya bertanln, "Apakah pembicaraan tentang hadits

Nafi' ini pada tempahya?" Ia berkata, "Sesungguhnya Anda dalam

hadits ini Anda telah mencampur antara hukum perbudakan dan

kemerdekaan." SaSra katakan, "Kami tidak melakukannya- Kami

membiarkan budak itu bekerja untr-rk dirinya sendiri, sebagaimana

kami membiarkan budak itu untuk melayani tuannya. Dalam

perkara ini kami tidak memiliki keleltrasaan selain pendapat ini,

sebagaimana yang kami lakukan seandainya budak tersebut

menjadi milik bersama di antara dua orang-" Ia bertanya, "Apakah

kalian menetapkan hasil yang ia peroleh pada harinya itu sebagai

miliknya?" Kami menjawab, 'Ya." Ia bertanya, "Seandainya ia

meninggal dunia, apakah ia diwarisi oleh para ahli warisnya yang

merdeka?" Kami menjawab, "Ya-" Ia bertanya, "Kalau begifu,

Anda memberi mereka warisan darinya tetapi kalian tidak

memberinya warisan dari mereka?" Kami menjawab, "Yu' Setahu

kami tidak ada seorang muslim pun yang menentang pendapat

839



AlUmm

kami bahwa jika masih ada sebagian dari dirinya yang berada

dalam perbudakan, maka ia tidak mewarisi dan kesaksiannya tidak

diterima." Keduanya berkata, "la memang tidak mq,rrarisi sama

sekali berdasarkan ijma', dan kesaksiannya tidak diterima, serta

hukum-hukum lain yang berlaku baginya."

Ia bertanya, "Apakah Anda mendapati selain budak yang

melrrariskan tetapi tidak mewarisi, serta berlaku baginya sebagian

hukum orang merdeka tetapi tidak berlaku sebagian hukum yang

lain?" Saya menjaiuab, "Ya, yaifu janin'yang gugur dalam keadaan

meninggal dunia. Ia mewariskan tetapi tdak mewarisi. Juga seperti

budak mul<atab. Kami memberlakukan hukum selain budak dalam

hal larangan tuannya terhadap jual-beli dan pengelolaan harta yang

dilakukan budak tersebut. Sedangkan dalam perkara lain, kami

memberlakukan hukum budak padanlra."

Sap katakan kepadaryra, "Apa pendapat Anda jika budak

tersebut men:pakan milik bersama di antara dua orang, lalu salah

safu dari keduanya memerdekakan budak tersebut, lalu

Rasulullah $ memutuskan bahwa jika 1nng memerdekakan itu

kaya maka ia harus memberikan ke@a sekufunya senilai bagian

sekufunya itu, lalu budak tercebut menjadi merdeka sepenuhnya.

Apakah Anda berpikir bahr,va orang itu telah memerdekakan

budak tersebut kecuali dengan jalan memberi sekutunya yang tidak

memerdekakan (memberinya) nilai bagian miliknya dari budak

tersebut manakala bagiannya terlepas dari tangannya?" Ia

menjawab, 'Tidak." Saya katakan, "Jika tidak valid bagi Anda
hadits bahwa Nabi S memerdekakan budak itu atas tanggungan

pemilik bagian yang miskin lalu beliau menuntut budak untuk
berusaha menebus dirinya, maka fidakkah Anda telah menyalahi
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Rasulullah # d*, qiyas terhadap saMa beliau manakala Anda

memerdekakan budak itu lalu mengeluarkannya dari harta

pemiliknya yang tidak memerdekakannya tanpa nilai yang budak

ifu bayarkan kepadanya?" la menjawab, "Saya menetapkan budak

tersebut berusaha untfi melunasi tebusan dirinya." Saya katakan,

"Bagaimana jika budak tersebut berkata kepada Anda, 'Aku tidak

mau berusaha. Jika orang yang memerdekakan bagiannya ifu

memerdekakan saya seluruhnya, maka selesai masalah. Jika tidak,

maka saya tidak perlu berusaha.' Tidakkah Anda telah menzhalimi

tuannya, menyalahi Sunnah, dan menzhalimi budak karena Anda

membebankan padanya suafu nilai sedangkan ia tidak melakukan

suatu pertuatan pidana, dan ia tidak rela dengan nilai tersebut.

Dengan demikian, Anda tertantah dengan apa yang Anda dengar

itu, selain Anda telah menyalahi Sunnah."

76- Bab: Hukuman Mati Bagi Orang Mukmin
Karena Membunuh Orang Kafir
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345. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkatat Asy-

Syafi'i berkata: Muslim bin Khalid mengabarkan kepada kami dari

Ibnu Abi Husain, dari Atha', dari Thawus, aku menduganya

berkata: Serta Mujahid dan Hasan, bahwa Rasulullah $ bersaMa

pada hari Fathu Makkah, 'Orang mulsnin tidak dihukum mati

akibat membunuh onng kafir-'4LG

Hadits ini berlaku ulnuln menurut para ahli sejarah permg,

bahwa Rasulullah $ berkata seperti itu dalam khutbah beliau pada

hai Fathu Makkah.

Hadits ini diriwayatkan secara tersambung sanadnya dari

Nabi S dari jalur Amr bin Sy-r'aib 477 dan Imran bin Hushain.418

416 gu6i1" ini telah disebutkan Asrr$nfi'i berikut pada no. 2670 dan

2672 dalar bahasan tentang melukai dengan sengaja, bab tentang orang png fidak

dikenai qishash karena beda agama.
417 11u6ib ini telah disebutkan Asrqnfi'i berikut takfuilnya pada no. z[098

dalam bahasan tentang bantahan terhadap Muhammad bin Hasan, bab tentang digrat

orang kafr dzimni.
418 gg. Al Baihaqi dalam As-Sunan Al Kubm (pembahasan: Melukai, bab: Orang

gnng Tidak Terkerra Qishash karena Beda Agama, 8/291 dafijalur Yazid bin lyadh dari

AMul Malik bin Ubaid dari Khuminiq binti Hushain, dari saudamnya yaitur Imran bin

Hnshain, ia berkata: Raiulullah $ bersabda pada hari Fathu lWal<kah, "TidaH<ah l<amu

melihat apa tang dipefruat teman kalian Hilal bin Umayl,ah? Sandaing aku boleh

metnbunuh orang muhnin akibat ia membunuh omng l<afir, tqtfulah aku sudah

membtnuhnya. fuWrluh tebusannln." Kernudian kami membayar tebusannya

bersama Bani Mudlij dengan kambing yang aku tidak pernah melihat kambing lain
yang lebih bagus wamanya daripada kambing tersebut.
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347. Sufuan bin Uyainah mengabarkan kepada kami dari

Mutharrif, dari AsgrSya'bi, dari Abu Juhaifah, ia berkata' Aku

bertanya kepada Ali kanamallahu waihah, "Apakah kalian

memiliki suatu keterangan dari Rasululluh # selain Al Qur'an?" Ia

menjawab, "Tidak, demi Dzat yang membelah biji-bijian dan yang

menciptakan angin, melainkan Allah memberikan pemahaman

kepada seorang hamba tentang Kitab-Nya dan apa yang ada

dalam shahifah." Ia menjawab, "Apa yang ada dalam shahifali?" la

menjawab, "Diyat dan pembebasan tawanan, dan bahwa orang

mukmin tidak dijatuhi hukuman mati lantaran membunuh orang

Lu11r."419

4re gu61L ini telah disebutkan AsySyaf i berikut takhri/nya pada no. 2673
dalam bahasan tentang melukai dengan sengaja, bab tentang orang yang tidak dikenai
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Kami berpegang pada hadits ini, dan menurut kami hadits

ini valid dari Rasulullah $ dengan sebagian sanad yang kami

sampaikan. Orang merdeka tidak dijahrhi hukuman mati lantaran

membunuh seorang budak, dan orang mukmin juga tidak dijatuhi

hukuman mati lantaran membunuh orang kafir.

77 - Bab: Perbedaan Pendapat Terkait Hukuman
Mati Orang Mukmin Akibat Membunuh Orang Kafir

Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy-Syaf i

berkata: Sebagian ulama beseda pendapat dari kami dan

mengatakan, "Jika orang mukmin membunuh orang kafir, baik

merdeka atau budak, maka saya merriafuhi hukuman mati- Jika

pemegang suaka membunuh orang kafir, maka saya tdak

menjafuhkan huln rman mati padanya."

Saya berkata kepada lebih dari seorang di antara mereka

secara panjang lebar, yang seluruhnya saya rangkum sebagai

berikut: Saat berkata kepada salah seorang di antara mereka,

"Apa argumen Anda bahwa orcng mukmin dijatuhi hukuman mati

akibat membunuh orang kafir yang memegang perjanjian damai,

bukan orang yang mencari suaka?" Ia menjawab:

qishash karena beda agama, dan no. 2655 dalam bahasan yang sama, bab tentang

hukuman mati unfuk orang merdeka karena mernbunuh budak.
Sebagaimarn Asfq/afi'i meriwayatkannya pada no. 4087, dalam bahasan

tentang bantahan terhadap Muhammad bin Hasan, bab tentang diyat orang kafir
ddrnmi.
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348. Rabi'ah meriwayatkan dari lbnu Al Bailamani bahwa

Nabi $ menjatuhkan hukuman mati orang mukmin akibat

membunuh orang kafir, dan beliau bersabda, "Aku adalah oring
yang paling pantas memenuhi jaminan keananannya.'42o

Saya katakan kepadanya, "Apa pendapat Anda seandainya

kami tidak memiliki hadits dari Rasulullah S yang bertentangan

dengan riwayat Anda? Apakah hadits ini termasuk hadits yang

valid menurut Anda?" Ia menjawab, "Sanadnya terputus,

sedangkan kami tidak menilai valid hadits yang terputus

sanadnya." Saya katakan, 'Seandainya sanad hadits ini valid,

m€ngapa Anda mendal(urakan suatu makna yang tidak terkandung

di dalamnya, dan mengapa Anda menerapkan afuran ini pada

sebagian orang kafir, bukan sebagian yang lain?" Saya juga

berkata kepada salah seorang di antara mereka, "Apakah hadits

kami valid?" Ia menjawab, 'Ya Hadits Ali & valid dari

Rasulullah $, tetapi ia memiliki makna yang berbeda dari makna

yang Anda pahami." Saya bertanya, "Apa maknanya?" Ia

menjawab, "Maknanya adalah orang mukmin tidak dijahrhi

hukuman mati akibat membunuh orang l<afir harbi hingga mereka

420 qudilt ini telah disebutkan AsySyafi'i berikut takhri/nya pada no. 4072-
4073 dalam bahasan tentang bantahan terhadap Muhammad bin Hasan, bab tentang
diyat orang kafir dzimmi.
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masuk Islam atau membayar iizyah dalam keadaan tunduk kepada

hukum Islam." Saya bertanya, "Apakah ada seorang yang

menduga bahwa orang mukmin dilatuhi hulruman mati akibat

membunuh orang kafir sehingga orang mukmin diperintahkan

unfuk membunuhnya?" Ia menjawab, "Yang saya maksud adalah

orang kafir harbi saat mencari suaka?" Saya katakan, "Apakah

Anda menemukan dalam hadits ini atau dalam suafu keterangan

yang ditunlukkan oleh hadits ini dengan suafu makna?" Ia

menjawab, "Saya menemukannya pada selainnya?" Saya bertanSn,

"Apa ihr?" ia berkata, 'Said bin Jubair berkata dalam hadits

tersebut, 'Orang mukmin tidak dUafuhi hukuman mati akibat

membunuh orang kafir, dan tidak pula orcng l<aht dzimmi selama

dalam masa jaminannya'." Sa5Ia bertanya, "Apakah hadits Said bin

Jubair ini valid? Jika memang ia menceritakannya, apakah tal$ril

Anda ifu hams kami terima seandainya Anda merrakrruilinya

dengan makna yang tidak ditunjukkan oleh hadis tersebut?" Ia

bertanya, "l--alu, apa makna perkataan Said ifu?" Saya menjawab,

"Hadits tersebut tidak wajib kami terima sama sekali sehingga

kami tidak membutuhkan maknanya. Kalaupun ia harus kami

terima, Anda sama sekali tidak menemukan makna 5nng Anda

pahami ifu di dalamnya." Ia bertanya, "Mengapa seperti ifu?"

Saya katakan, "seandainya dikatakan bahwa oftmg mukmin

tidak dijatuhi hukuman mati akibat membunuh orcmg kafir, maka

kita tahu bahwa yang dimaksud jelas bukan orang l<ahr hafti-

Tidak ada orang kafir yang bukan harti selain orang kafir yang

memegang perjanjian damai, baik perjanjian damai dengan i@ah
atau dengan jaminan keamanan." Ia menjawab, 'Ya." Sa5la

katakan, "Tidak boleh mengkhususkan salah safu dari keduanya

dalam keadaan keduanya sama-sama haram darahnlra dan orang
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yang membunuhnya wajib dikenai diyat dan kaffarah kecuali ada

dalil dari Rasulullah $, atau pendapat yang tidak diperselisihkan."

Ia bertanya, "Lalu, apa maknanya?" Saya katakan, "Seandainya

hadits tersebut valid, maka sepertinya makna hadits tersebut

adalah: oleh karena 52ya mengetahui bahwa tidak ada qishash di

antara mereka dan orang-oremg kafir yang saya ketahui, maka

saya jnga mengetahui bahwa darah orang-orang kafir dzimmi itt
diharamkan bagi metreka." Ia berkata, "Orang mukmin tidak

dijatuhi hukuman mati akibat membunuh orang kafir selain harbi,

dan tidak pula orang yang memegang perjanjian damainya selama

perjanjiannya ihr masih berlaku." Ia berkata, "Kami berpendapat

bahwa orang mukmin fidak dijatuhi hukuman mati akibat

membunuh orang l<ahr hafri, dan tidak pula orang kafir dzimmi

dijatuhi hukuman mati seandainya ia membunuh orang kafir

hatbi." Sa5n katakan, "Apakah didasari dalil? Setahu saya' ia tidak

mengemukakan lebih banyak dari yang saya sampaikan."

Sebagian dari mereka berkata, "Kami berpegang pada

pendapat kami berdasarkan Al Qur'an." Kami katakan, "Silakan

Anda sebutkan Al Qqr'an yang Anda maksudkan." Ia berkata,

"Allah fr berfirman,

-J)-,n- t)b 6e 6G &e (,J,i;,fia
b -...r .

Fta
"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang dihararnkan

Attah (membunuhn5n), melainkan dengan suatu (alasan) yang

benar. Dan barang siap dibunuh secara lalim, maka

saungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli

,, -41
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warisn5n, tetapi ahli waris ifu melampui babs dalam

membunuh. Sesungguhn5n ia adalah oftng yang mendapt
pertolongan "(Qs. Al Israa' [17]' 33)

"Allah memberitahu bahwa urali korban pembunuhan

secara zhalim boleh membunuh pernbunuhnp." Kami katakan,

"Ayat ini tdak terlepas dari kemungkinannSn berlaku bagi semua

orang yang dibunuh secara zhalim, atau ia berlaku bagi orang png
dibunuh secara zhalim dan di dalamnya berlaku qishash terhadap

orang grang membunuhnya. Tidak ada png bisa dijadikan dalil

bahwa aSat ini berlaku khusus kecuali Sunnah atau ijma'."

Sebagian ulama yang hadir berkata, uBenar, ayat ini tidak terlepas

dari dua kemungkinan makna ini." Saya bertanlla, 'l-alu, mElna

yang Anda maksudkan?" Ia menjawab, "Alrat ini berlaku mutlak."

Saya bertanya, "Apa pendapat Anda tentang seorang laki-laki

lrang membunuh budakn5ra, seiangkan budak tersebut memiliki

anak yang merdeka? Apakah budak tersebut termasuk orang yang

dibunuh secara zhalim?" Ia menjawab, 'Ya." Salra menjaurab,

'Apa pendapat Anda tentang seseoftmg Snng membunuh anaknyn

sendiri, sedangkan anaknya ifu merniliki anak png strdah baligh?

Apakah anak tersebut termasuk orcmg !/ang dibunuh secara

zhalim?" Ia menjawab, "Ya." Saya bertanya, 'Apakah masing-

masing dari keduanya dikenai qishash?" Ia menjar,uab, "Tidak."

Saya bertanya, "Kenapa? Bukankah Anda mengatakan bahwa

orang merdeka dijatuhi hukuman mati akibat membunuh budak

kafir?" Ia menjawab, "Mengenai seseorErng yang membunuh

budaknya, sesungguhnya tuan itu merupakan wali darah budaknya

sendiri sehingga tuan tidak boleh membunuh dirinlra sendiri.

Demikian pula, ayah adalah wali darah anaknya, atau ia memiliki

perwalian terhadapnya, sehingga ia tidak boleh membunuh dirinya
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sendiri. Selain itu, hadits Nabi S menunjukkan bahwa orang tua

tidak dijafuhi hukuman mati lantaran membunuh anaknya." Ada

yang berkata, "Apa pendapat Anda tentang seorang laki{aki yang

membunuh anak pamannya saudara ayahnya, sedangkan korban

pembunuhan tidak memiliki wali selain lakilaki tersebut, tetapi ia

tidak memiliki anak paman yang bertemu dengannya sesudah

sepuluh ayah atau lebih? Apakah anak paman itu berhak menuntut

hukuman mati terhadap pembunuh sedangkan ia lebih dekat

kepada kortan sesuai yang kami sampaikan?" Ia menjawab, "Ya."

Saya bertanya, "Bagaimana dengan wali ini?" Ia menjawab,

"Tidak ada perwalian bagi pembunuh. Bagaimana mungkin ia
memiliki penualian sedangkan tidak ada pauarisan baginya sama

sekali." Saya bertanya, "L-alu, apa yang menghalangi Anda untuk

berpendapat seperti ini terkait seseorang yang membunuh

budaknya dan terkait seseorang yang membunuh anaknya?" Ia

menjawab, "Mengenai pembunuhan seseorang terhadap anaknya

sendiri, hal itu ditetapkan dengan hadits." Ada yang berkata,

"Mana 5nng lebih valid antara hadits tentang hal tersebut, ataukah

hadits bahwa seorang mukmin tidak dijatuhi hukuman mati akibat

membunuh orang kafir? Anda telah meninggalkan yang valid."

Saya katakan kepadanya, "Jadi, tidak ada alasan hukum

dalam pembunuhan orang muslim terhadap orang kafir pemegang

suaka. Lalu, mengapa Anda tidak menjatuhkan hukuman mati

padanya akibat membunuh pemegang suaka bersama anaknya,

sedangkan anak tersebut tidak memiliki wali selainnya yang

menuntut qishash?" Ia menjawab, "lni adalah orang kafir harbi."

Saya bertanya, "Apakah semua orang kafir dzimmi ifu wajib

diperangi hingga ia membayar j@ah sehingga darahnya
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diharamkan? Apakah pemegang suaka ini dahulunya orang kafir

harbi lalu ia meminta jaminan keamanan sehingga darahnya

diharamkan?"

Ulama lain dari kalangan mereka berkata, 'Menunrt saya

orang muslim dilatuhi hukuman mati akibat membunuh orang kafir

karena Allah fr berfirman,

,;, frli"J-A.Wt
'Dan l<ami telah teapkan terhdap mereka di dalamnya

(Taumt) fuhwaa n5a iiow (dibalas) dangan iiun " (Qs. Al Maa'idah

[5]:45)

Sap bertanya, "Dalam alat ini Allah & mengabarkan

kepada kita bahura Allah menetapkan hukum ini bagi mereka

dalam Taurat. Apalah hukum tersebut berlaku bagi kita?" Ia

menjawab, *Ya.' Sap bertanya, "Apa pendapat Anda tentang

seseoftrng 5rang membr-rnuh budak dan istuinya? Apakah ia dijafuhi

hukuman mati karena membunuh keduanya?" Ia menjawab, "Ya."

SaSra bertanp, 'Elagaimana iika ia mencongkel mata budak atau

melukaingra dengan luka{uka yang tidak sampai merTghilangkan

nyawa? Apaloh di dalamnya ada qishash?" Ia menjawab, "Tidak

ada qishash bagi keduanya." SaSra katakan, "Allah &
mengabarkan bahwa hulum-Nya berlaku sesuai yang Allah

tetapkan, Jiun (diblas) dengan iium.' Namun Anda menganulir

keempat hukum ini antara orang merdeka dan budak, laki{aki dan

perempuan, serta hukum yang berlaku umum lebih dari itu.

Allah @ berfirman, 'Dan fuka-lul<a (pun) ada qishashnya.'(Qs. Al

Maa'idah [5]: 45) Tetapi Anda mengklaim bahwa salah satu dari

keduanya tidak dikenai qishash dalam kasus luka-luka. Padahal
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Anda mengklaim bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, berlaku untuk

keduanya. Jadi, apa yang Anda tentang dari ayat ini lebih banyak

daripada yang Anda sepakati. Yang Anda sepakati hanya

pembalasan jiwa dengan jiwa. Tetapi kemudian Anda iuga

menyalahinya dalam kasus lain dari pembalasan jiwa dengan jiwa,

yaifu terkait tiga jiwa dengan jiwa, yaifu terkait seseorang yang

membunuh anaknln sendiri, budaknya, dan pemegang jaminan

keamanan. Anda tidak mernasukkan mereka ke dalam ketenfuan

pembalasan jiwa dengan jiwa."

Ada yang berkata kepada sebagan dari mereka, "Kami

tidak melihat Anda berargumen dengan suafu argutnen, melainkan

Anda meninggalkannya atau meninggalkan sebagiannya. Hanya

Allah tanpat memohon pertolongan."

Ia berkata, "Elagaimana mungkin orang laki-laki merdeka

dikenai qishash dari budak, dan suami dikenai qishash dari istri

untuk kasus di bawah penghilangan nyawa, sedangkan diyat

keduanya lebih sedikit dari@a diyat laki-laki?'' Saya menjawab,

"Apakah Anda menjadikan diyat sebagai dalil terhadap qishash,

sehingga apabila diyatnya salna maka Anda menjafuhkan qishash,

tetapi jika diyatnya berteda maka Anda fidak menjatuhkan

qishash?"

Ia berkata, "silakan Anda jelaskan masalah ini!" Saya

katakan, "Ada kalan5la orang merdeka dijatuhi hukuman mati,

sedangkan diyatnya seratus unta, dan itu setara dengan seribu

dirham menumt Anda, (dUatuhi hukuman mati) akibat membunuh

seorarng budak yang nilainya lima puluh dinar; atau akibat

membunuh seorang perempuan yang diyatnya lima puluh unta." Ia

berkata, "Memang, diyat tidak ada hubungannya dengan qishash
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sarna sekali." Saya bertanya, "Lalu, mengapa Anda berargumen

dengan diyat?"

Kemudian sebagian dari mereka berkata, "Saya

menjafuhkan hukuman mati pada laki-laki akibat membunuh
perempuan lantaran Rasulullah S bersabda, *Umat Islam ifu
ibarat safu tangan dalam menghadapi selain mereka. Darahdarah
mereka sehn. "Saya bertan5ra, "Apakah menurut Anda hadits ini

berkaitan dengan qishash?" Ia menjawab, *Ya." Saya bertanya,
"Hadits ini justru menjadi bantahan bagi Anda. Apa pendapat

Anda terhadap sabda Nabi $ tentang umat Islam, 'Darahdarah

mereka sebn!" Tidakkah sabda beliau ini mengandung dalil

bahwa darah oftmg-oftrng kaftr ifu tidak setara?"

Kemudian seseorang berkata, "Kami berpendapat demikian
karena Allah fr menyebutkan oftrng mukmin yang dibunuh secara

tidak sengaja, dimana Allah menetapkan diyat yang diserahkan
kepada , dengan disertai l<affarah."

"Allah juga menyebutkan hal itu terkait oftmg yang

memegang perjanjian damai."

Saya katakan, "Apa anda pendapatnya bahwa
pembunuhan terhadap orang kafir pemegang jaminan keamanan

itu mengakibatkan diyat yang diserahkan kepada keluarganya

dengan disertai kaffarah?" Ia menjawab, "Ya." Saya katakan,
"Mengapa Anda tidak menjatuhkan hukuman mati pada seorang

muslim yang membunuhnya?"
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78. Bab: Luka-Luka Akibat Hewan yang Terlepas
dari Pemiliknya
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349. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata' Asy-

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan

kepada kami dari hnu Syihab, dari hnu Musayyrb dan Abu

Salamah bin AMurrahman, dari Abu Hurairah, bahwa

Rasulullah # bersabda, "Hewan yang terlepas dai pemiliknya itu

tuka-tuka yang ditimbulkannya frdak dikenai pertanggung-

jaormban.'421

421 HR. Ath-Thabrani (pernbahasan: Diyat, bab: Inti Penjelasan tentang Diyat,

2/868-869, no. 12).

AsySyafi'i meringkasnya di sini. Sedangkan dalan Al Muowththa' terdapat

tambahan: Sumur ifu ddak ada pertanggungalrnya' dan tempat pertambangan tidak

ada pertanggungannya. Adapun harb rikaz ittdikenai kewajiban seperlima. "'nn. A grkhuri (pernbahasan: 7akat, bab: Harta Ril<az Drkenat Karuajiban

Seperlima, 7/465, no. 14991dari jalur Abdullah bin Yusuf dari Malik dan seterusnya-

HR. Muslim (pernbahasan' Sanksi hadd, bab: Luka yang Ditimbulkan Hev.ran

yang Terlepas dari Pemiliknya, Ternpat Tambang dan Sumur ih-r Tidak Ada
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350. Rabi' menceritakan kepda kami, ia berkata, Asy-
q/afi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan

kepada kami dari hnu Syihab, dari Haram bin Sa'd bin

Muhagyishah, bahwa seekor unta milik Bara' bin Azib memasuki

kebun milik seseorang dan merusaknya. Rasulullah # lantas

memutuskan bahwa pernilik harta benda itu wajib menjaganya di

siang hari. Sedangkan harta benda yang dirusak oleh hewan

temak pada malam hari itu menjadi pertanggungan pemilik hewan

temak tersebut.42Z

Pertanggungann5ra, 3/7334, no. 45/L7lOl dari lalur Yahgra bin Yahgra dan
Muhammad bin Rumh dari laits dari Ibnu Syihab dan seterusnya.

Malik berkata, "Ya.,g dimaksud dengan jubr adalah tidak ada diyatrya." Ia juga
berkata, "Orang yang mennnhrn unta, menggiringnya dan mengendarainya ifu
seluruhnya bertanggungjawab atas kecelakaan yang ditimbulkan kendaraan mereka,
kecuali unta mengamuk sedangkan pengendarangra tidak melakukan sesuafu yang
membuatrya mengamuk."

422 11u6i1" ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut takhrilnya pada no. 29lO di
awal bahasan tentang pemdilan.
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Al Baihaqi meriwayatkan dargan sarEdnya dari Abu Ja'far AttrThahawi dari Al
Muzanni dari Aslfqrafi'i dari S.6ran dari Az-Zuhri dari Said bin Musayryib dan Haram

bin Sa'd bin Muha$/ishah bahwa unta milik Bara' bh Azib mernasuki kebun suatu

kaum... hingga akfiir fndits.
Hadib tersehrt terdapat dalalrr. At-Snan Al lu{a'bunh (2/151, no. 507)

Imam Aqrq,af i jrAa merimayadrannp datarn As-Suwt dari Malik dari lbnu

svihab dari Haram bin sa'd bin Muh4 rshah bahura unta Bara'... hadits. (no. 5o8,

2/tszl
Al Baihaqi berkomentar, "AstrslEfi'i dalam riuralrat Flarnnlah berkata, 'Selain

Su[Bn bin uyainah meriuayatkan da'i Af'.ZJ,lln dari Haram bin sa'd bin Muha],yishah

dari aphn1a."
Al Baihaqi berkata, "Hadits ini diriwayratkan oleh Abdurrazaq dari Ma'mar dari

Az-?rrhndari Haram bin Mutr+ryishah dari aphnya bahwa unta milik Bara'..." w. Al
Mushamat LO/82, r:!c.. 18347, bab tentang tanaman yang dirusak oleh her,van

temak).
Kernudian Al Baihaqi b€!*at4 "Sanad hadits ini shahih dan tersambung dari dua

jalur ini. Para periwapt yang m€nl6mhmgl6n sanadnya merupakan para periwayat

yang bqah."
Kedua hadits tersebut didukur\g derrgan riunyat Muslbnah Said bin Musalryib

dari hadits Ibnu Uyairah dari, Az-Zthn dari Said; dan riwayat musl Abu Umamah bin

sahl bin Htrnaif dari hadits Ibnu Juraii cElri Az-arhn dari Abu umamah. Keduangra

merupakan tokoh tabi'in." 0jh. Al Mushnmt bahasan dan bab yang sarna, no.

18438)
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351. Ayyub bin Suwaid mer4gabarkan kepada kami, ia

berkata: Al Auza'i menceritakan kepada kami dari Az-Zvhn, dan

Haram bin Sa'd bin MuhaSyishah, dari Bam' bin Azib, bahwa unta

milik Bara' bin Azib memasuki kebun milik seorang lakiJaki dari

golongan Anshar dan melakukan perusakan di dalamnya.

Rasulullah S lantas memutuskan bahwa pemilik kebun wajib

menjaganya di siang hari, dan pemilik herruan temak menanggung

apa yang dirusak oleh her,rnn temak mereka pada malam 1ruri.423

AsyrSSnfi'i berkata: Kami berpegang pada hadits ini karena

valid lantaran bersambung dan para periuayafuiya dikenal.

Hadits ini fidak bertentangan dengan hadits yang

mengatakan, "Ilewan Wng terleps dari pemiliknya ifu luka4ul<a

yang ditimbulkannya tidak dikenai pahnggungiawafun. " Hanya

saja, hadits tentang heuuan png terlepas ini kalimakrya termasuk

kalimat umurn, tetapi maksudnya adalah khusus. Ketika Nabi $
bersaMa, "Hevy'an tnng terlepas dari panililmya ifu luka-lul<a yang

ditimbulkannya frdak dikenai perlanggungiawaban," sedangkan

Rasulullah $ menetapkan suatu kepufusan terkait kebun yang

dirusak oleh hetvan yang lepas kendali dalam safu keadaan, bukan

dalam keadaan lain, maka hal ihr menunjukkan bahwa luka-luka

atau selainnya yang ditimbulkan heuran yrang lepas kendali itu tidak
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ada pertanggungannya dalam safu keadaan, tetapi ia ada

pertanggungan dalam keadaan lain.

Hal itu mengandung dalil bahwa jika para pemilik hewan

yang lepas kendali itu wajib menjaganya, maka mereka

menanggung kerusakan yang ditimbulkannya. Tetapi jika mereka

tidak wajib menjaganya, maka merel<a tidak menanggung apa pun

dari kerusakan yang ditimbulkannya. Jadi, pemilik hewan temak

ifu menanggung kerusakan tanaman yang ditimbulkannya pada

malam hari, tetapi ia tidak wajib menanggungnya di siang hari.

Sementara orang yang menunfut, mengendarai dan menggiring

unta ifu menanggung kerusakan karena mereka wajib menjaganya

dalam keadaan tersebut. Akan tetapi, mereka fldak menanggung

kerusakan seandainya her,rran tersebut terlepas dari tangan.

Yang serupa dengan hadits ini adalah larangan

Rasulullah $ terhadap seseorang unfuk meminang pinangan

saudaranya. Namun dalam kejadian lain, Fathimah menyebutkan

kepada beliau bahwa Muawiyah dan Abu Jahm sma-sama

meminangnya. Kemudian Rasulullah #i meminang Fathimah

untuk Usamah, dan Fathimah pun akhimya menikah dengan

Usamah. Jadi, kita semua tahu bahwa Rasulullah #i tidak

melarang seseorang unfuk meminang pinangan saudaranya dalam

keadaan dimana beliau sendiri melakukan pinangan. Sementara

hadits tentang herr.ran yang lepas kendali ifu bersifat mutlak, dan

luka-luka yang ditimbulkan itu salna dengan kerusakan yang

ditimbulkan dalam keadaan dimana pemilik heunn yang lepas

kendali ifu dikenai pertanggungan atas kerusakan yang

ditimbulkannya. Juga seperti larangan Nabi $ terhadap shalat

sesudah shalat Ashar dan sesudah shalat Shubuh secara garis
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besar. Akan tetapi beliau memerintahkan orang yang lupa akan

suafu shalat agar ia mengerjakan shalat itu manakala ia

mengingatnya. Beliau juga tidak melarang orang yang thawaf

unhrk shaldt pada wakfu kapan saja ia mengerjakan shalat.

79 - Bab: Perkara-Perkara yang Diperselisihkan
Tetapi Ada Dalilnya
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352. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkatat Aslr

Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdul Aziz bn
Muhammad Ad-Darawardi mengabarkan kepada kami dari Ja'far

bin Muhammad, dari ayahnya, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata:

Rasulullah # ti"ssal di Madinah selama sembilan tahun dalam

keadaan belum menunaikan haji. Kemudian beliau mengumumkan

haji di tengah orang-orang. Kemudian orang-orang berdatangan ke

Madinah unhrk berangkat bersama beliau. Kemudian Rasulullah $
berangkat, dan kami berangkat tanpa mengetahui satu tujuan

selain haji, dan untuk itulah kami keluar. Rasulullah $ berjalan di

depan kami, dan saat itu ayat-ayat Al Qur'an furun kepada beliau,

dan beliaulah yang mengetahui talsuilnya. Hanya perintah beliau

yang dikerjakan. Kemudian kami pun tiba di Makkah- Ketika

Rasulullah $ thawaf di Baitullah dan (sa'i) antara Shafa dan

Marwah, beliau bersabda, "Barangsiapa yang tidak membawa

hewan kufran, maka hendaHah ia meniadikan ihram ini unfuk
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unrah. Seandain5n aku bisa mengalangi apa yang sudah aku

kerjalan ini, maka aku frdak menggiring hewan kurban, dan aku

menjadilrann5a sebagai *n^1i.'424
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353. Ibrahim bin Muhammad mengabarkan kepada kami

dari Said bin AMurrahman bin Ruqaisy, dari Jabir, bahua ia
b€rkata, 'Flasrlullah $ dalam ihram beliau tidak merryebutkan

haji, dan udak pula umrah."4%

4241aL Mustm (pernbatrrean: Haji, tnb: Ilaft!,a Nabi $, 2/W-8921dari jalur
Hatim bin Isilrail dari Muhammad bnn Mulnmmad dan seterusnya. Redaksi ini l€bih
lergkap daripada riu,alrat Musfim, dan beberapa tdah disebutkan dalam
balpsan terrtang haji-

a5 Fladib ini tdah disebutkan Aqrqrafi'i baikut pada no. 1092)
dahm bahasan terrtarE tEF. Kami telah merrgulasr[E dalam bab tentang apalch harus
menyehil haji atau urnrah pada saat mengambil ihram, ataukah cularp dengan niat
unhrk lteduaqa-

Al Baihaqi dahm Ma'ritah Al Abar Was-Stw4 kernudian ia
berkata, "S€p€rE inihh hadts ini tercanhrrn dahm balrasan ini. Asy-S!,afi'i telah
merir,rnSratkannya dalam bahasan tentang rrnnasik dari Ibmhim bin Sa'd bahwa Jabir
bin Abdulhh--. Fladib tersebut dis€bu&an di tenrpag;a."

Saya frdak mencrnukan ternpa.t dimaksd.
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,*.Malik mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Said,

dari Amrah, bahwa ia mendengar Aiqnh g berkata, "Kami keluar

bersama Rasulullah fu pada lima hari yang tersisa dari bulan Dzul

Qa'dah, dan kami tidak bermaksud lain, kecuali unfuk menunaikan

haji. Setelah mendekati kota Makkah, Rasulullah fu memeintah-

kan, "Barangsiapa Wng membawa had5n (heornn lrurban), maka

setelah ia thawaf di Baihllah dan Sa'i antara Shafa dan Mantta, ia
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boleh bertahallul." Aisyah berkata: Pada hari Nahr beliau

menjumpai kami dengan membawa daging sapi, sehingga aku pun

bertanya, "Daging apakah ini?" Orang-orang berkata, "Ifu adalah

daging sembelihan Rasulullah.$ untuk istri-istrinya." Yahya

berkata: Saya menuturkan hadits ini kepada Qaeim bin
Muhammad, lalu ia berkata, "Aisyah 'g rnenyampaiken hadit€

kepadamu sebagaimana mestinya. "426
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425 g.41ts ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut takhriinya pada no. 969 dalam
bahasan tentang haji, bab tentang haji tanpa niat. Status hadits muttafaq alaih.
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355. Sufuan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Thawus

dan hrahim bin Maisarah bahwa keduanya mendengar Thaunrs
berkata: Nabi $ keluar tanpa menyebut haji atau umrah,

melainkan beliau masih menunggu ketetapan Allah. Ia berkata,
"Kemudian furunlah ketetapan pada beliau saat beliau thawaf

antara Shafa dan Marwah. Beliau lantas memerintahkan para

sahabat beliau bahwa barangsiapa di antara mereka yang

mengambil ihram dengan niat haji sedangkan ia tidak membawa

he',r.ran kurban, maka hendaklah ia menjadikan ihramnya itu
sebagai ihram umrah. Beliau bersabda, 'sandainya aku bisa

mengwlangi apa yang telah aku lakukan, maka aku tidak
menggiring hewan temak. Akan tetapi, aku telah menggulung
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rambutku, dan aku telah menggiring hewan kurbanku, sehingga

aku tidak memiliki tempat halal selain tempat halalku ini (tahallul)."

Kemudian Suraqah bin Malik menghampiri beliau dan berkata,

"Ya Rasulullah, berilah kami kepufusan layaknya kepuhrsan suatu

kaum yang seolah-olah mereka baru dilahirkan pada hari ini.

Apakah ketentuan ifu unfuk umrah kami pada tahun ini, ataukah

untuk selama-lamanya?" Beliau menjawab, "Bukan unfuk umrah

ini saja, melainkan unfuk selamalamanya. Umrah telah memasuki

haji hingga Hai Kiamat " Periwayat berkata: Kemr,rdian Ali &
masuk dari Yaman. Beliau pun bertanya kepadanya, "Bagaimana

niatmu saat mengambil ihram?" Ali,& menjawab, "Aku

mengambil ihram seperti ihramnya Nabi S." Sementara periwayat

yang lain berkata: Aku memenuhi panggilanmu sesuai hajinya

Nabi g.+zz
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427 Hadits ini telah disebutkan Asy-Syafi'i berikut bkhrilnya pada no. 972 dalam
bahasn tentang haji, bab tentang haji tanpa niat. Sanad ladtts murcal, tetapi Asy
Sya{i'i mendukungnya dengan hadits-hadits lain yang tersambtng sanadnya-
sebagaimana yang dikatakan Al Baihaqi, sehingga mmgindikasikan bahwa riwayat

Thawus in shahih.

864



Al Umm

356. Malik mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman
bin Qasim, dari ayahnya, dari Aisyah, bahwa Nabi S mengerjakan

haji secara ifru4.428

O/
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357. Sufyan mengabarkan kepada kami dari hnu Syihab,

dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah #i melahtkan ihlal
(m engam bil ummh) r:rlrtr.rk haji. "429

428 HR. Aft-Thabrani (pernbahasan: Haji, bab: Haji lfrad, l/335).
FIR. Muslim : Haji, bab: PenjeJasan tentang C.ara{ara lhram,

2/875) dari;alur Ismail bin Abu Uurais dari Malik dan seterusnya.
4D 1111. Ath-Thabrani (p€rnbahasan dan bab !,ang sama, 7/3351dari ialur Abu

As,vad Muhammad bin AMurrahrrnn dari Urwah dan seterusnya.
I-lR. Al &rkhari : Haji, bab: Haji Tamattu', Qiran dan lfoad, l/48,2,

no. L5621dari ialur Abdulhh bin Yusuf dari Malik dan seterusnya.
Redaksi Muslim adalah:

Dari Aiq,rah €b, ia berl<ata, "Kami berangkat bersama Rasulullah S, kernudian
beliau bersabda, "Ehnngsiap di anbn kalian 5ang mdalrukan ihlal (mengambil iltmm)
unfi* haji dan ummh, maka sihl<an ia melald<annW. kmngsiap gng melalatkan
ihlal untuk haji, mal<a silal<an ia melaldran ihlal. Dan barangskp yang hgin
melakukan ihlal unfi* tunmh, mal<a silakan ia mdakukan ihkl." Nsyah rp berkata,
"Rasulullah S melakukan ihhlwnfu haji. Sernentam orang-orang pun melakukan fi/a/
untnk haji bersama beliau, ada pula yang melalukan ihlal unttk umrah dan haji, dan
ada pula gang melakukan ihlalurlrn*. umrah. Aku ternnsuk orang yang melakri<an ihlal
unhrk ummh."

Kami telah menyampaikan redaksingra karena Imam AqrSgrafi'i meringkasnSra di
sini+ebagaimana yang dikatakan oleh Al Baihaqi dalam Marifah Al Abar Was-Sunan
(3/5L4)- Juga karena Asy-Syafi'i akan menladikan sebagian dari redaksiryra sebagai
dalil sebentar lagi, lnqn'allah.
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358. Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Aqr
Syafi'i mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan

kepada kami dari Nafi', dari hnu Umar, dari Hafshah iski Nabi S,
bahwa ia bertan5n kepada Rasulullah $, "Mengapa orang-orang

bertahallul dari umrah, sedangkan engkau tidak bertahallul dari

umrahmu?" Beliau menjawab, "Aku telah menggalung ranbutku

dan telah memasang kalung pada hqryan kurtanku. Karena ifu,

aku fr'dak bertahallul hingga aku menyembelih hewan

lilrbanku.'4n

FIR. Muslim dari jalur Malik dan setenrsnya. krc.ll8/l21ll
4so HR. AtFThabrani (pernbahasan: Haji, tnb: Riwayat tentang Menyrernbdih

Heuran Kuftan dalam Haii, L/393, no. 180).
HR. Al Bukhari (pernbatrasan: Haji, bab: Haji Tamattu', Qiran dan Ifrad, 1/483,

no. 1566) dari iahu Isrnail dan Abdulhh bin Ytrsuf dari Malik dan seterusnya.

FlR. Muslim (pernbatraan: Haii, bab: Orarg yang Haji Qiran fidak Tahaftn
Kecuali pada Waltu Tahalhlnya Orang yang Flaii lfrdd, 2/902, no. L76/1229) dari
plur Yahgra bin Yafu;a dari Malik dan setemsnya.

865



AlUmm

Di antara hadits-hadits yang berlainan yang saya sampaikan

ini tidak ada satu pun hadits yang pantas disepakati dari satu sisi

atau diperselisihkan dari sisi lain. Periwayafunya juga tidak

dinyatakan keliru lantaran adanya perbedaan di dalamnya.

Misalnya adalah hadits A.,ar,431 dan orang yang mengatakan

bahwa Rasulullah S mengerjakan haji Qiran. Kemudian hadits

periwayat yang mengatakan bahwa awal mula ihramnya Nabi $
adalah unfuk haji tanpa ada umrah bersamanya, karena

Rasulullah # tidak menunaikan haji dari Madinah kecuali satu kali

saja.

Tidak ada satu pun dari Sunnah Rasulullah S yang

berteda-beda yang lebih ringan dipahami daripada perbedaan

dalam hadits-hadits ini, dari sisi bahwa seluruhnya mubah.

4sl Hadit" Anas diriwayatkan oleh Aqrq/afi'i, dan darinya Harrnalah

meriwaptkannp. Asy$7afi'i berkata, AMul Wahhab Ats-Tsaqafi mengabarkan

kepada kami, dari Humaid At-Thawil, dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah #
bersaMa, "Aku paruhi panggihnntu untuk haii &n umnh sean fu&naema."

HR. Abu Daud (pembahasan, Manasik, bab: Haji Qrran,2/ML, no. L7921 dari
jalur Yahya bin Abu lshaq, Abdul Adzbin Shuhaib, dan Humaid Ath-Thawil dari Anas

dan setenrsnya.
HR. At-Tirmidzi (pernbahasan: Haji, bab: Riwapt tentang Penggabungan Haji

dan Umrah, 2/174, no. 821) dari jalur Harurad bin Zaid dari Humaid dari Anas, ia

trerkata: Aku mendengar Rasulullah $ bersabda, "Aku pquhi panggilanmu unfuk

umnh dan haji. " la berkata, 'Dalam bab ini ada riwayat dari Umar dan Imran bin

Hushain. Hadits Anas mempakan lla.dits hasan-shahih."
Hadits ini juga disebutkan oleh Ibnu Jarud dalam Al Munhqa (pernbahasan:

Manasik, hlm. 175, no. 430) dari jalur Muhammad bin Abu Adiy dari Humaid dan

seterusnya.
HR. Ibnu Hibban dalam Shahihrrya(pernbahasan: Haji, bab' Riwayat tentang Haji

dan Umrahnya Nabi $, 9/242, no- 3933) dari jalur Abu Dhamrah dari Humaid Ath-

Thawil dan seterusnya.
HR. Al Hakim dalam Al Mustadmk (pembahasan: Manasik, 7/472) dari jalur

Yunus bin Ubaid dari Humaid dan seterusnya.

Al Hakirn berkata, "Status hadlts shahih menurut kiteria Al Bukhari dan Muslim
tetapi keduanya tidak melansimya." Penilaiannya itu disepakati oleh Adz-Dzahabi.
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Barangsiapa yang melakukan sesuatu yang menurut suafu

keterangan Rasulullah S melakukannya, maka ada kelonggaran

baginya untuk melakukannya, karena Kitab dan Sunnah serta ijma'

menunjukkan bahwa haji Tamattu', Qiran dan lfrad ifu sama-sama

boleh dikerjakan.

Riwayat yang tampaknya paling terjaga terkait hajinya

Nabi S adalah riwayat Jabir bin AMullah, bahwa Nabi $ keluar

dari Madinah tanpa menyebut haji atau umrah; serta riwayat

Thawus bahwa Nabi $ keluar dalam keadaan ihrani sambil

menunggu ketetapan dari Allah. Karena riwayat Yahya bin Said

dari Qasim dan Amrah dari Aisyah @ itu sejalan dengan

riwayahya. Mereka semua merinci peristiwa dalam hadits.

Barangsiapa yang mengatakan bahwa Nabi $ mengerjakan

haji Ifrad, maka tampaknya -Allah Mahatahu- ia berkata

demikian sesuai yang ia ketahui dari para ulama png ia jumpai,

bukan dari Rasulullah #, bahwa seseorerng tidak mukim untuk haji

melainkan ia mengawali ihramnya unttrk haji-

Saya menduga bahwa ketika Urwah menceritakan bahwa

Nabi S berihram untuk haji, sesungguhnya ia berpandangan

bahwa ia mendengar Aisyah g berkata, bahwa Nabi S
melakukan hal demikian dalam hajinSa. Urwah juga menyebutkan

bahwa Aisyah @, mengambil ihram untuk umrah. Ia berpandangan

bahwa Aisyah g berkata, 'Kemudian aku berbuat demikian dalam

ihramku." Hanya saja, ia menentang se@ra nyata hadits Jabir dan

para sahabat dalam riwayatnya dari Aisyah @, "Dan di antara

kami ada yang menggabungkan haji dan umrah."
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359. Barangkali ada yang berkata, "Shubai bin Ma'bad
melakukan haji Qiran, kemudian Umar bin Khaththab & berkata,
"Engkau telah diberi petunjuk kepada Sunnah Nabimu 9.'432

Jawabnya, diceritakan kepadanyra bahwa ada dua orcng

berkata kepadanya, "Orang ini tersesat dari rombongannya."
Kemudian Umar rg berkata, "Karnu telah diberi petunjuk kepada

Sunnah Nabi S, bahwa di antara Sunnah Nabimu S adalah haji

Qiran, Ifrad dan umrah ('famatfu') merupakan pefunjuk, bukan
kesesatan." Jika ia bertanya, "Apa dalilnya?" Jawabnya, Umar aS

memerintahkan unfuk memisahkan antara haji dan umrah, dan

tenfu saja ia fidak memerintahkan selain sesuatu yang ada

kelonggarannya dan diperkenankan dala,rn Sunnah Rasulullah $,

4s2 HR. Abu Daud h€rnbahasan: Manasik, tnb: Haji Qtran, 2/M3444, no.
L799lz

Muharnmad bin Quddamah bin A'yan dan Utsman bin Abu q/aibah
menceritakan kepad.a kami, keduanp berkata: Jarir bin Abdul Hamid, dari Manshur,
dari Abu Wa'il, ia berkata: Shubai bin Ma'bad berkata, 'Dahulu aku adalah orang
badrui ynng beragama Nasrani, kemudian aku masuk Islam dan menjumpar seseorcmg

dari kembatku yang bnama Hudzaim bin Tsarmalah. Saya berkata
"Wahai Hanah, sesungguhnya aku merniliki keinginan yang ktat untuk berjihad, tetapi
aku mendapati haji dan umrah uajib bagiku. Bagaimana camn!,a aku menggabungkan
kedunyra?" Ia berkata, Alm menggabungkan keduanya, aku menyernbelih herpan
kurban yang mudah aku dapat, lalu aku mengambil umrah untuk keduanya. Ketika aku
Uba di 'Adzib, aku dijumpai oleh Salman bin Rabi'ah dan Taid bin Shauhan. Saat itu
aku mengambil ihram untuk hali dan ummh. Kerrudian salah satu dari kedunya
b€rkata kepada ternannya, "Orang ini fidak lebih pintar daripada untanya." Shubai
berkata, Seolah-olah gunung dijatuhkan padaku hingga aku menjumpai Umar bin
Khaththab .$ dan berkata kepadanya, "Wahai pengambil, sesungguhnya dahulu aku
adalah orang badwi yang Nasrani, kemudian aku masuk Islam. Sungguh aku
merniliki keinginan yang kuat untuk berjihad, tetapi aku mendapati haji dan ummh
wajib bagiku. Karena itu aku menjumpai seseonrng dari kaumku, dan ia berkata,
"Gabungkanlah keduanya, dan sernbelihlah heuran kwban yang mudah kau dapat.'
Sesungguhnya aku mengambil ihram unfuk haji dan ummh secara bersama-sama."
Umar (g berkata kepadaku, "Kamu tdah diberi petunjuk kepada Sunnah Nabimu $."
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bukan sesuatu yang bertentangan dengan Sunnah Rasulullah g$

dan haji beliau se@ra lfrad.

Barangkali ada yang bertanya, "Apa makna pertanyaan

Hafshah kepada Nabi €B, 'Mengapa orang-orang bertahallul

sedangkan engkau belum bertahallul dari umrahmu?"' Jawabnya,

kebanyakan orang pada saat ifu Udak membawa hev,ran kurban,

dan Hafshah saat ifu bersama mereka. Mereka lantas

diperintahkan unfuk meniadikan ihram mereka sebagai umrah, lalu

tahallul. Karena itu Hafshah bertan5ra kepada beliau, "Mengapa

orang-opmg bertahallul sedangkan engkau belum bertahallul dari

umrahmu?" Nabi $ meniawab, "Alflr telah menggufung nmbutlru

dan telah men6x;ing kafung pda heuan lrurtanku. I{arena ifu akt
fr'dak bhalfut hingga aku menyetnbelih hqnn kutbanku."

Maksudnp -Allah Mahatahu- hingga beliau selesai haji, karena

kepufusan telah furun pada beliau agar oftIng lnng membawa

heu,ran kurtan menjadikan ihramnlra sebagai ihram haji. Ini

merupakan salah safu safu keltnsan bahasa Arab Snng nyaris bisa

diketahui apa jawaban terhadapnya.

Barangkali ada 5nng bertanya, "l-alu, dari mana Anda

menilai bahwa hadits Aisyah, Jabir, hnu Umar dan Thaunrs yartg

shahih, bukan hadits orang yang mengatakan Nabi $
mengeriakan haji Qiran?" Jawabnya, karena Jabir mempakan

sahabat senior, dan ia menuturkan hadits s€@ra baik dari awal

hingga akhir. Juga karena kedekatan Aisyah 6 dengan Nabi $,
serta keunggulan hapalan Aisyah 6 daripada periwayat tersebut.

Juga karena kedekatan lbnu Umar r$ dengan Nabi $- Juga

karena Nabi $ saat itu menunggu ketetapan dari Allah karena

beliau tidak menunaikan haji dari Madinah sesudah turun fardhu
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haji sebelum beliau menunaikan haji Islam. Jadi, tampaknya ia

menghapal kejadian ini dari beliau, karena ia juga didatangkan

dalam kasus suami-istri yang saling melaknat kemudian Nabi $
menunggu keputusan terkait keduanya. Demikian pula, ia

menghapal hadits dari beliau dalam perkara-perkara yang lain.

Allah Mahatahu.

Dengan memuji Allah, selesai sudah kitab lkhtilaf Al Hadits

karya Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin ldris, dengan ditashih

sebatas kemampuan sesuai naskah yang kami temukan. Dalam hal

ini kami telah merujuk ke banyak tempat dari kitab N Umm,

Mukhtashar At Muanni dan selainnya, hingga koreksi kitab ini

menghasilkan kalimat yang shahih dan makna yang unggul. Hanya

kepada Allah kami memohon keberuntungan yang menjadi

harapan.433

Semoga Allah melimpahkan karunia dan keselamatan pada

penutup Para Nabi dan Junjungan Para Flasul, beserta keluarga

dan para sahabat beliau, serta seluruh pengikut beliau dan

golongan beliau. Amin.

as Ini adalah pem5rataan yang dihrlis oleh para pencetak naskah Bulaq. Kami

membiarkannya di sini unfuk menunjukkan sebesar mana usaha para ulama tersebut

dalam berkhiJmat terhadap kitab At Llmmini. Semoga Allah memberi mereka balasan

yang tertaik.
Dengan demikian, selesai sudah kitab Al [/mm tni. segala puji bagi Allah Tuhan

semesta alam. S"moga Allah melimpahkan karunia, keselamatan dan keberkahan pada

junjungan kami Muhammad, beserta keluarga dan para sahabat beliau seluruhnya.

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.
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